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Aziz YILDIRIM
Genel Müdür

Ülkemizde sosyal yardım faaliyetleri, sürekli ve kapsamlı olarak, 1986 yılında 3294 sayılı Kanun ile kurulan 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarıyla yürütülmektedir. Sosyal yardım programları, 
81 il ve 892 ilçede mülki idare amirlerimizin başkanlığındaki 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
kanalıyla gerçekleştirilmektedir.

3294 sayılı Kanun ile oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu faaliyetleri,  Başbakanlık 
bünyesinde, Fon Sekreteryası tarafından yürütülmekte iken, 01 Aralık 2004 tarih ve 5263 sayılı Kanun ile 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Genel Müdürlük, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun kararları doğrultusunda sosyal 
yardım programlarının uygulanmasını sağlamaktadır. 

Fon Kurulu, Fonda toplanan kaynakların sosyal yardım programları ile proje ve yatırım programlarına da-
ğıtım önceliklerini belirlemekte ve il/ilçelerde kurulmuş olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 
kaynak dağıtımına karar vermektedir.

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

Ülkemizin her vatandaşının onurlu, huzurlu ve standardı yüksek bir hayatı hak ettiği inancı ile eğitime, sağlık 
programlarına, gelir getirici, üretim ve istihdama yönelik proje desteklerine özel önem verilmiştir. Ekonomik 
ve sosyal yönden güçsüz olanlar lehine, toplumsal eşitsizlikleri ve sorunları giderici etkin ve yaygın sosyal 
politikalar uygulanmak suretiyle, bu alandaki kaynakların toplumun en yoksul kesimlerine ulaşması sağlan-
mıştır. Nüfusun en yoksul kesimindeki ailelerin çocuklarının temel eğitim hizmetlerine tam olarak erişimini 
hedef alan bir “Sosyal Yardım Ağı” oluşturulmuştur. 

Ayrıca, çalışabilir, üretebilir durumdaki yoksul vatandaşlarımızın, işsizlerimizin toplum hayatına “aktif” ve 
“üretken” olarak katılımını sağlayan proje destek programları da uyguladığımız sosyal politikaların ağırlıklı 
bir bölümünü oluşturmuştur.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve bütün il ve ilçelerimizde bulunan 973 Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı, gerek sosyal yardım gerekse proje destek programları çerçevesinde yerel ve 
ulusal bazda birçok başarılı sosyal destek uygulamasına imza atmaktadır. 

Söz konusu uygulamalar ile sosyal yardım ve hizmet alanına ilişkin konuların, deneyimlerin, araştırmaların 
ve örneklerin kamuoyu, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması amacıyla Genel Müdürlüğümüz tara-
fından yayımlanan “Dayanışma” adlı bu dergiyi keyifle okumanızı temenni ediyorum.
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Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Hayati Ya-
zıcı, yazılı ve görsel medyada 
Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Genel Müdürlüğü ile 
SYD Vakıflarına ilişkin 
Gündeme gelen haberlere iliş-
kin olarak 11.02.2009 tarihin-
de Başbakanlık binasında bir 
basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’de sosyal politikalara 
ilişkin pek çok kamu kurum 
ve kuruluşu olduğunu belirten 
Yazıcı, özel olarak Türkiye’de 
sosyal politikaları yürütmek, 
icra etmek, planlamak ve 
programlamak üzere faaliyet-
lerini yürüten kamu kurumu-
nun Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü 
olduğunu ifade ederek, Genel 
Müdürlüğün çalışmalarına yö-
nelik olarak basın mensuplarını 
bilgilendirdi. 

Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Genel Müdürlüğü’nün 
1986 yılında kurulmuş bulunan 
Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışmayı Teşvik Fonunun muh-
taç vatandaşlarımıza tahsisini 
yapmak ve proje üretmek üzere 
2004 yılında kurulduğunu be-
lirten Devlet Bakanı ve Başba-
kan Yardımcısı Sayın Hayati 
Yazıcı Genel Müdürlüğün taşra 
teşkilatı olmadığının, çalışma-

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımız Sayın Hayati Yazıcı 

“yapılan yardımlar 
sosyal devletin gereğidir”

Türkiye’de sosyal politikalara ilişkin pek çok kamu ku-
rum ve kuruluşu olduğunu belirten Yazıcı, özel olarak 
Türkiye’de sosyal politikaları yürütmek, icra etmek, 
planlamak ve programlamak üzere faaliyetlerini yü-
rüten kamu kurumunun Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Genel Müdürlüğü olduğunu ifade ederek, Genel 
Müdürlüğün çalışmalarına yönelik olarak basın men-
suplarını bilgilendirdi. 
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larını ilçelerde Kaymakamlar; 
illerde Valiler başkanlığında 
faaliyet gösteren Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakıf-
ları aracılığıyla yürüttüğünün 
altını çizdi. Yazıcı, söz konusu 
çalışmalara ilişkin olarak şun-
ları söyledi:

“Genel Müdürlüğün faaliyetleri 
çerçevesinde birinci aşamada 
Fona bütçeden gelen kaynakla-
rın aylık periyodik ödeme şek-
linde tahsisi yapılır. Her ay il 
ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarına nüfus 
ve sosyal gelişmişlik kriterleri 
dikkate alınmak suretiyle he-
saplanmış bir plan içerisinde 
her ay periyodik şekilde 50 
milyon TL kaynak aktarılır. 
Bunun yanında aile yardımları 
ve aile yardımlarının içerisinde 
gıda yardımları, yakacak yar-
dımları, barınma yardımları 
yer almaktadır. Diğer bir kate-
gori olan eğitim yardımları içe-
risinde ise her eğitim-öğretim 
dönemi başında çocukların ma-
saları üzerine teslim edilen üc-
retsiz kitap uygulaması vardır. 
Bunun yanında Şartlı Nakit 
Transferi Eğitim Yardımı, Eği-
tim Materyali Yardımları ve 
öğrencilerin okullarına ücretsiz 
taşınması, öğle yemeklerinin 
verilmesi gibi kategoriler bu 
yardım türünde yer almaktadır. 
Ayrıca sağlık yardımları, yük-
sek öğrenim bursları, özürlü 
öğrencilerin araç-gereçlerinin 
temini ve özel amaçlı yardım-
lar dediğimiz aşevleri ve afet 
destekleri de Fondan karşılan-
maktadır. Üçüncü bir kategori 
olan proje destekleri ile de işi 
olmayan ve sosyal güvenceden 
yoksun vatandaşlarımıza iş 
kurmalarını ve sürdürülebilir 

bir hayat kazanmalarını temin 
etmek üzere kişisel olarak 
15000 TL’ ye kadar destek 
verilmektedir.” 

Genel Müdürlüğün çalış-
malarının bütçe imkanları, 
Türkiye’nin sosyo-ekonomik 
durumu ve anayasanın ikinci 
maddesinde ifadesini bulan 
sosyal devlet olma ilkesi çerçe-
vesinde icra edildiğini vurgu-
layan Devlet Bakanı ve Başba-
kan Yardımcısı Sayın Hayati 
Yazıcı, “Sosyal devlet” va-
tandaşını sahipsiz bırakmayan 

devlet demektir. Sosyal devlet 
çağın imkanları çerçevesinde 
modern araç ve gereçlerden 
yoksun vatandaşlarımızı o araç 
gereçlerle tanışmalarını ve o 
imkanlardan faydalanmalarını 
sağlayan devlet demektir. İşte 
biz çalışmalarımızı bu çerçeve-
de sürdürüyoruz” diye konuştu. 

Tunceli’deki “Her Eve Bir Be-
yaz Eşya” projesi kapsamında 
dağıtımı yapılan araç-gereç-
lere ilişkin haberler nedeniyle 
2003-2008 yılları arasında 
Tunceli’de yürütülen sosyal 

yardım ve proje faaliyetleri-
ne değinen Yazıcı, “Tunceli 
ilimizde 2003-2008 yılları 
arasında toplam 16 milyon 
377 bin 604 TL kaynak sosyal 
yardım ve proje desteği olarak 
aktarılmıştır. Bu meblağın 10 
milyon 911 bin 730 TL’si sos-
yal yardım olarak aktarılmış, 
diğer kısımlar ise proje destek-
leri olarak Tunceli’de faaliyette 
bulunan il-ilçe Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakıfları-
mıza gönderilmiştir” dedi.

Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı Sayın Hayati Ya-
zıcı konuşmasına şöyle devam 
etti: 

“Tunceli’ye 2008 yılında sos-
yal yardımlar olarak 3 milyon 
445 bin 760 TL kaynak akta-
rılmıştır. Şartlı Nakit Trans-
feri kapsamında 322 bin 800 
TL eğitim yardımı; 108 bin 
754 TL sağlık yardımı, 1418 
TL gebelik yardımı yapılarak 
2008 sonu itibariyle fayda sa-
hibi 2150 çocuk ve 849 fayda 
sahibi anne adayına kaynak 
aktarılmıştır. Kömür yardımla-
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rı ise 2008 yılında Tunceli’de 
4150 aileye toplam 2750 ton 
dağıtılarak gerçekleştirilmiş-
tir. Tunceli ile ilgili olarak son 
günlerde gündeme taşınanların 
ötesinde 2008 yılında Fon kay-
naklarından 43 projeye des-
tek verilmiştir. Sıcak Yuvam 
Projesi, Kaliteli Yaşam Pro-
jesi, Engelsiz Gezi Projesiyle 
Tunceli’deki sosyal güvenceden 
yoksun vatandaşlarımıza des-
tek sağlanmıştır.”

Sıcak Yuvam Projesi ile 
Tunceli’de yatılı bölge okul-
larında okuyan öğrencilerin 
hafta sonları aileleriyle bu-
luşmalarını sağlamak üzere 
kaynak aktarıldığını belirten 
Yazıcı, Kaliteli Yaşam Projesi 
kapsamında Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Tunceli Çocuk Yuvası’nda ko-
ğuş sisteminden oda sistemine 
geçilmesinin amaçlanarak, bu 
çerçevede 72 çocuk için 46 
bin TL destek sağlandığını; 
Engelsiz Gezi Projesi ile de 
Tunceli’deki Umudum Reha-
bilitasyon Merkezi’nin engelli 
çocukların Karadeniz Bölge-
sinde Amasya, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize ve Art-

vin illerinin tarihi ve turistik 
yerlerinin gezdirilmesine yöne-
lik uygulandığını ifade etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Genel Müdürlüğü’nün 
çalışmalarında olmazsa olmaz 
kriterinin yardım ve destekler-
den faydalanacak vatandaşın 
mutlaka sosyal güvenceden 
yoksun olması olduğunu özel-
likle vurgulayan Yazıcı, bu 
çerçevede “Her Eve Bir Beyaz 
Eşya” adı altında geliştirilen 
projenin 2008 yılı içerisinde 
Fon Kurulu’nda değerlendi-
rildiğini ve desteklenmeye 
değer bulduğunu ifade ederek, 
“Bu proje için 5 milyon TL 
tutarında kaynak tahsil edil-
miştir ve bu kaynak da Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarına gönderilmiştir. Bu 
bakımdan bugüne kadar Vakıf, 
yaptığı çalışmalarla kendi bün-
yelerinde oluşturdukları veri 
tabanı ve yerinde memurlar 
vasıtasıyla yapılan inceleme 
ve araştırma sonucuyla tespit 
ettikleri muhtaç vatandaşlara 
ihtiyaçları olan araç gereçle-
rin listesini yapmışlardır ve 
yapılan bu tespit sonucu temin 
ettikleri araç gereçlerin de za-

man olarak planlamasını ken-
dileri yapmak suretiyle muhtaç 
vatandaşlarımıza erişimini 
sağlamışlardır,” dedi.

Söz konusu projenin uzun za-
mandır üzerinde çalışılan bir 
proje olduğunu ve amaçlarının 
Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Genel Müdürlüğünün 
faaliyetlerinin daha reel, daha 
mantıklı, halkın sorunlarını 
daha giderici noktalara yönelik 
olmasını sağlamak olduğunu 
söyleyen Yazıcı, dünyada yaşa-
nan ekonomik krize de değine-
rek şunları söyledi: 

Biz arkadaşlarımıza, valileri-
mize şunu söylemişizdir. Siz 
bu ürünleri doğrudan doğruya 
fabrikadan alabilirsiniz, ancak 
sizin yardım yapacağınız esnaf 
bundan zarar görür. O halde 
yapılması gereken fabrikayla 
pazarlık yapılması, sonra fab-
rikanın anlaşılan fiyatta ürünü-
nü bayiye göndermesi ve bayide 
de bayinin alacağı kar üzerin-
den pazarlık yapılarak ürünün 
oradan alınmasıdır. Tunceli’de 
de söz konusu çalışma bu çer-
çevede yürütülmüştür. Elimiz-
deki veriler bu malzemelerin 
Tunceli’de faaliyet gösteren 6 
tane dayanıklı tüketim maddesi 
satışı yapan bayiden alındığını 
göstermektedir. Ayrıca her 
birinden ne kadar adet alındığı 
da bellidir.”

Basında muhtaç durumda ol-
duğu halde yardım alamadığını 
söyleyen bir vatandaşın duru-
muna da değinen Devlet Ba-
kanı ve Başbakan Yardımcısı 
Sayın Hayati Yazıcı, söz konu-
su şahsın eşinin halen Tunceli 
il özel idaresinde kadrolu işçi 
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olarak çalıştığını; herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşundan 
maaş alan, sosyal güvencesi 
bulunan bireylerin Genel Mü-
dürlük yardımlarından yararla-
namadığı için de bu aileye yar-
dım yapılmadığını ifade etti. 

Evinde suyu olmayan kişilere 
çamaşır makinesi verildiği yö-
nündeki iddialara da konuşma-
sında yer veren Yazıcı, “Tun-
celi ilinde yolu olmayan, suyu 
olmayan hiçbir köy bulunma-
maktadır. Sadece sözü edilen 
haberlerde Nazımiye ilçesinin 
belli mezralarında buzdola-
bı, çamaşır makinesi verilen 
vatandaşların suyu olmadığı 
iddia ediliyor. Oralarda da 
hidrofor bulunmaktadır. Gene 
ilginç görüntülerden bir tanesi 
bir vatandaşımızın kendisine 
verilen çamaşır makinesini 
ahıra yerleştirdiği şeklindedir. 
Söz konusu kişinin evi küçük 
olduğu için araç henüz monte 
edilip yerleştirilememiştir. 
Teknik ekip gelip, yerleşimini 
sağlayana kadar da vatandaşı-
mız çamaşır makinesini hemen 
yakınında bulunan ahıra bırak-
mıştır. Yani makineyi orada 
kullanacak değil,” dedi.

Söz konusu yardımlara ilişkin 
eleştirileri tuzu kuru olanların 
yaptığını belirten Yazıcı, va-
tandaşın bir numaralı derdinin 
seçim değil, geçim derdi oldu-
ğunu ifade etti. “Gidin, eşya 
tahsis edilen vatandaşlarla 
konuşun, onların mutluluğunu 
paylaşın,” diyen Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Hayati Yazıcı, sözlerine şöyle 
devam etti:

“Bu çağda, bu zamanda maki-
neyi görmemiş, makineyi kul-
lanmamış, doğru dürüst tele-
vizyon izleyemeyen, hala siyah 
beyaz televizyon kullanmak 
zorunda kalan insanlarımıza 
bu imkanları sağlamak sosyal 
devlet olmanın gereğidir. Bunu 
bırakalım, insan olmanın gere-
ğidir. Ben onları görünce mut-
luluk duyuyorum. Bu çerçevede 
sürdürdüğümüz çalışmaların 
hiçbir şekilde 298 sayılı Kanun 
kapsamında mütalaa edilmesi 
de mümkün değildir. Bu bir 
devlet faaliyetidir. Devlette 
bütünlük ve süreklilik esastır. 
Devlet hiçbir faaliyetini seçim 
ya da başka nedenlerle tatil 
etmez. Tatil etmesini istemek 
de bana göre akılla, mantıkla 
bağdaşmaz.” 

SYD Vakıf Mütevelli Heyet-
lerindeki hayırsever vatandaş 
statüsünde il genel meclisi üye-
lerinin yer alıp alamayacağına 
ilişkin tartışmaya da değinen 
Yazıcı, “İl genel meclisi üyele-
rinin hayırsever vatandaş ola-
mayacaklarını söylemek müm-
kün değil. Ama biz bir tartışma 
olmasın düşüncesiyle bir genel-
ge gönderdik. Genelgemiz 15 
Aralık 2008 tarihlidir. Dedik 
ki bunlar üyeler arasından de-
ğil, dışarıdaki vatandaşlar ara-
sından seçilsin. Basında günde-
me gelen İstanbul’daki seçim 
ise 7 Aralık 2008’de yapılmış. 
Bizim Genel Müdürlüğümüz 
ise genelgeyi 15 Aralık’ta ya-
yımlamış. Dolayısıyla, Kanun 
bu konuyu çok kesin olarak 
düzenlemediği için SYD Vakıf 
Mütevelli Heyetine seçilen il 
genel meclisi üyelerinin yok 
hükmünde olduğu söylenemez. 
Ama sanırım ki bundan sonraki 
seçimlerde il genel meclisleri 
sözüne ettiğim 15 Aralık 2008 
tarihli genelgeyi dikkate ala-
caklardır,” dedi. 

Tunceli’de yapılan yardımların 
yerel seçimlerle ilişkisi olduğu 
yönündeki iddialara da yanıt 
veren Devlet Bakanı ve Başba-
kan Yardımcısı Sayın Hayati 
Yazıcı, böyle bir ilişkinin söz 
konusu olmadığını belirterek, 
iddialara ilişkin şu açıklamalar 
da bulundu:

“Bizim oy gibi bir hesabımız 
yok. Bunu çok içtenlikle söylü-
yorum. Vatandaşın güleç yüzü 
bizim için önemli. Yüzünün 
gülmesi bizim mutluluğumuz. 
Devletin faaliyetlerini yürü-
türken, seçim zamanı olduğu 
için bu faaliyete ara verilemez. 
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Kaynak tahsis etmişsek ve 
kararını da almışsak bunlar 
elbette ki vatandaşa ulaştırıla-
caktır. Bir vatandaşa bir im-
kan sağlandı diye o vatandaşın 
oy tercihini değiştireceğini dü-
şünmek o insana hakarettir. Bu 
oy gizlidir. Kimin kime oy ve-
receğini nereden bileceğiz biz, 
böyle bir şey olabilir mi? Bu 
insanı küçültür, hem yardım 
yapanı hem de yardım alanı.”

Yüksek Seçim Kurulu’nun 
söz konusu yardımlara ilişkin 
aldığı karara yönelik de ba-
sın mensuplarının sorularını 
yanıtlayan Yazıcı, kendisinin 
de bir hukukçu olduğunu vur-
gulayarak, YSK’nın, seçimlerin 
adaletli bir şekilde yapılmasın-
dan, gözetim ve denetiminden 
en tepe noktada sorumlu olan 
anayasal kuruluş olduğunu be-
lirterek, YSK’nın sözü edilen 
kararında somut olarak söz 
konusu yardımların seçimlere 
aykırı olduğu şeklinde olmadı-
ğını ifade etti. Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Hayati Yazıcı, sözlerine şöyle 
devam etti:

“Kanunun amaçladığını aşar 
biçimde deniyor. Peki bunun 
takdir yetkisi kime aittir? 
3294 Sayılı Kanun da 5263 
Sayılı Kanun da özel bir ka-
nundur. Peki ne yaparsak aşı-
yoruz? Mesela 2008 yılında 
aile yardımlarına ilişkin bir 
karar aldık. Aile yardımları 
yılda iki defa yapılırdı. Biz 
bunu yılda dört defaya çıkar-
dık. Miktarı da 130 milyon 
TL’ye çıkardık. Şubat ayında 
da bu 130 milyon TL’yi gön-
dereceğiz. Şimdi biz bu parayı 
göndermeyelim mi? Kanun 

diyor ki SYD vakıfları, sosyal 
güvenceden yoksun vatandaş-
larımıza nakdi ve ayni yardım 
yapar. Tunceli’dekiler ayni 
yardım kapsamında değil mi? 
Yasanın amacını aşar nitelikte 
değildir, böyle değerlendiri-
lemez. YSK burada dikkat 
çekmiş. Savcılık da bu incele-
meyi yapacaktır. Ben kararı 
dinlemeyeceğiz demiyorum. 
Ama bu kararların kritiğini 
elbette yaparız, ne anlama 
geldiğini tartışırız, ama bu ko-
nudaki somut kararı o eylemin 
icra edildiği seçim kurulları 
verir. Bir suç varsa da görevli 
kişiler o illerdeki cumhuriyet 
savcılarıdır. Ama 298 Sayılı 
Kanunun 61’inci maddesi şöyle 
der: “Milletvekili genel seçim-
lerinde seçimin başlangıç tari-
hinden itibaren yazılı, sözlü ve 
görsel basın-yayın araçlarıyla, 
kamuoyu araştırmaları, anket-
ler, tahminler, bilgi ve iletişim 
telefonları yoluyla, mini refe-
randum gibi adlarla bir siyasi 
partinin veya adayın lehinde 
veya aleyhinde veya vatandaşın 
oyunu değiştirecek biçimde 
yayın yapılması ve herhangi bir 
surette dağıtım, partilerin ve 
adayların kendilerini tanıtıcı 
nitelikteki broşür ve el ilanları 
dışında herhangi bir hediye 
veya eşantiyon dağıtmaları” 
yasaktır. Bizim sosyal yardım-

larımızı nasıl hediye eşantiyon 
olarak nitelendirirsiniz? O za-
man bizim özürlülere dağıttığı-
mız tekerlekli sandalyeler var, 
onlar da mı hediye? Bu devlet 
faaliyetidir. Bu kategoriye gir-
meyeceği kanısındayım.”

Primsiz ödemeler yasa tasarısı 
çalışmasına ilişkin bir soruyu 
da yanıtlayan Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Hayati Yazıcı, Hükümetin bu 
çerçevede bir yasa çalışması 
olmadığını; Basına yansıyan 
çalışmanın Sosyal Güvenlik 
Kurumu’ndan bir bürokratın 
çalışması olduğunu belirte-
rek, “Bütünleşik Sosyal Yar-
dım Hizmetleri Projesi” ile 
Türkiye’nin yoksulluk haritası-
nın çıkarılmasına, bu konuda 
müşterek bir veri tabanı oluş-
turulmasına yönelik görevin 
Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Genel Müdürlüğüne ve-
rildiğini ve bu çerçevede Genel 
Müdürlüğün 2009 bütçesine 
ödenek konulduğunu belirtti. 
Projenin şu an TÜBİTAK ve 
ilgili kamu kurum ve kuruluş-
ları ile birlikte yürütüldüğünü 
de söyleyen Yazıcı, bu proje 
sayesinde mükerrer ödemelerin 
önüne geçileceğinin de altını 
çizdi. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı, 
“Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi ile Türkiye’nin 

yoksulluk haritasının çıkarılmasına, bu konuda müşterek 
bir veri tabanı oluşturulmasına yönelik görevin Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne verildiğini 
ve bu çerçevede Genel Müdürlüğün 2009 bütçesine 

ödenek konulduğunu belirtti.
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Dünya Bankası Türkiye Temsil-
ciliği Beşeri Kalkınma Sektörü 
Ülke Sektör Koordinatörü Jes-
ko Hentschel başkanlığındaki 
bir heyet, 18.03.2009 tari-
hinde Genel Müdürlüğümüzü 
ziyaret etti. Heyeti makamında 
kabul eden Genel Müdürümüz 
Sayın Aziz Yıldırım’la görü-
şen Heyet Başkanı Hentschel, 
Dünya Bankası’ndan bir eki-
bin ABD’den kaynaklanan ve 
Avrupa aracılığıyla Türkiye’yi 
de etkileyen ekonomik yavaş-
lamanın yoksulluk ve işsizlik 
üzerindeki etkisini araştırdığını 
belirterek, söz konusu heyetin 
inceleme ziyaretinde bulunduğu 
Van’ın Saray ilçesindeki Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfının faaliyetlerini çok 
başarılı bulduğunu vurguladı.

Genel Müdürümüz Aziz Yıldı-
rım ise Türkiye’nin dört bir ya-
nındaki birçok SYD Vakfı’nın 

oldukça başarılı çalışmalara 
imza attığının üzerinde durdu.
Dünya Bankası temsilcisi 
Hentschel, daha sonra Genel 
Müdürlüğümüz toplantı salo-
nunda küresel ekonomik ya-
vaşlamanın Türkiye üzerindeki 
sosyal etkisi konusunda bir 
seminer vererek, Genel Müdür-
lüğümüz çalışanlarını bilgilen-
dirdi.

Hentschel, bugün Türkiye’de 
bankaların iyi durumda oldu-
ğunu belirterek, “2001–2002 
kriziyle karşılaştırıldığında 
Türkiye’de ekonomik durum 
daha iyi” dedi. Ülkemizdeki 
çeşitli kırılganlıklardan söz 
eden Dünya Bankası temsilcisi, 
“Yoksullukla mücadelede bir 
takım kamu hizmetlerine, özel-
likle Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü-
nün hizmetine ihtiyaç artıyor” 
ifadesini kullandı.

En riskli gruplar arasında 
gençler ve çocuklar olduğunu 
kaydeden Hentschel, “En çok 
etkilenen aileler en fazla küçük 
yaşta çocuğa sahip aileler. Bu 
hem aile reisinin işsiz kalma 
riskine sahip olduğu aileler 
için, hem de temel gelir kay-
nakları kayıt dışı ekonomiden 
olan aileler için geçerli,” diye 
konuştu.

 “Krizde yoksullar için geçici 
istihdam sağlanabilir. Sosyal 
yardımlar, örneğin şartlı nakit 
transferi artırılabilir” diyen 
Hentschel, “İş-Kur aracılığıyla 
mesleki eğitim verilebilir. Yıl-
lık birtakım çıraklık eğitimleri 
verilebilir” şeklinde konuştu.

Dünya Bankası temsilcisi, kri-
zin geçici olduğuna dikkat çe-
kerek, “Sosyal politikanın ön-
celikli rolü krizle baş edebilme-
yi güçlendirmektir. Türkiye’de 
yavaşlama, ardından hızlı bir 
gelişme göreceksiniz. Buradaki 
espri, insanların yoksulluğa 
düşmesini ya da yoksulluğun 
derinleşmesini engellemektir. 
İyi sosyal politikalarla yapısal 
reformlar birbirini ikame et-
mez. Aksine bunlar birbirlerini 
tamamlar” dedi. 

“Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarının faaliyetleri çok başarılı”
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Çin Halk Cumhuriyeti yetkililerinden 
Genel Müdürlüğümüze ziyaret   
2005 yılında Çin Halk Cum-
huriyetinde Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) 
ve uluslararası kuruluşların 
işbirliğinde kurulmuş olan 
Uluslararası Yoksullukla 
Mücadele Merkezi Mütevel-
li Heyeti Başkanı Sayın Liu 
JIAN başkanlığındaki bir heyet 
yoksullukla mücadele alanında 
Genel Müdürlüğümüz ile tec-
rübe paylaşımında bulunmak 
ve uygulamalarımızı yerinde 
görmek amacıyla 06–08 Ocak 
2009 tarihleri arasında Genel 
Müdürlüğümüzü ziyaret etti. 
Çin Halk Cumhuriyeti Ulusla-
rarası Yoksullukla Mücadele 
Merkezi Heyetinin çalışma 
gezisi 06 Ocak 2009 tarihinde 

Genel Müdürümüz Sayın Aziz 
YILDIRIM’ı makamında ziya-
ret ederek başladı. Karşılıklı 
iyi niyet ve temennilerin sunul-
masından sonra heyet, kurum-
sal yapıları ve ziyaret amaçla-
rına ilişkin olarak Sayın Genel 
Müdürümüzü bilgilendirdi. Bu 
görüşmede benzer çalışmalar 
yürüten iki kurumun karşılıklı 
bilgi alışverişi ve ortak ça-
lışmalarının güçlendirilmesi 
konuları üzerinde mutabık 
kalındı. Görüşmenin ardından 
Genel Müdürlüğümüz personeli 
tarafından Heyete yönelik ola-
rak çeşitli sunumlar yapıldı ve 
SYDGM’nin faaliyetleri hak-
kında detaylı bilgi sunuldu. 

07 Ocak 2009 tarihinde ise Çin 
Halk Cumhuriyeti Uluslararası 
Yoksullukla Mücadele Merkezi 
Heyeti Genel Müdürlüğün uy-
gulamalarını yerinde görmek 
üzere Keçiören Kaymakamlığı 
Keçiören Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfını ziyaret 
etti. Keçiören Kaymakamı 
Sayın Mustafa GÜLER’den 
Keçiören Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı faaliyet-
leri hakkında bilgi alan Heyet 
yetkilileri, Keçiören SYD Vakfı 
hizmet binasını ve Vakıf tara-
fından yürütülen gelir getirici 
projeleri de yerinde ziyaret 
ettiler.
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Birleşmiş Milletler yetkilileri Genel 
Müdürlüğümüzdeydi
Birleşmiş Milletler, Ecobank, 
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 
ve İslam Ülkeleri İstatistik, 
Ekonomik ve Sosyal Araştır-
ma ve Eğitim Merkezi (SES-
RIC) yetkilileri tarafından 
05.03.2009 tarihinde Genel 
Müdürlüğümüze bir ziyaret ger-
çekleştirildi.

BM Çocuklara Yardım Fonu 
(UNICEF) yerleşik temsilcisi 
Regina DeDominicis, UNICEF 
izleme ve değerlendirme memu-
ru Belün Ünlütürk, BM Nüfus 
Fonu (UNFPA) temsilcisi Peer 
Sieben, BM Kalkınma Progra-
mı (UNDP) destek elemanı Fat-
ma Gelir, BM Mülteciler Yük-
sek Komiserliği (UNHCR) prog-
ram asistanı Ayşegül Sireilles, 
UNHCR Hukuk Müşavir Yar-
dımcısı Neşe Kılınçoğlu, IOM 
Hukuk Müşaviri Alexandra 
Gato, IOM Misyon Şefi Mauri-
zio Busatti, Ecobank yöneticisi 
Hakan Coşkun ve SESRIC’ten 
araştırmacı Murat İlkin’den 
oluşan heyet, Genel Müdürlüğü-
müze yarım günlük bir çalışma 
ziyareti gerçekleştirdi.

Genel Müdürümüz Sayın Aziz 
Yıldırım, makamında kabul 
ettiği gruba kurumun teşkilat 
ve faaliyetleri hakkında bilgi 
verdi. Genel Müdürümüz Sayın 
Yıldırım konuklardan birinin 
sorusu üzerine diğer kurumlarla 
aralarında bir rekabetin söz 

konusu olmadığını, birlikte 
çalıştıklarını, onlardan zaman 
zaman yardım aldıklarını, gö-
rev alanları içindeki konularda 
diğer kurumlarla alışveriş için-
de olduklarını belirtti. “Haki-
katen ihtiyacı olup da ulaşa-
madığımız insanları bulmaya 
çalışıyoruz” diyen Yıldırım, 

“Amacımız web sayfamızda 
da belirtildiği gibi ‘Yoksulsuz 
Türkiye için el ele’ vermektir” 
diye konuştu. 

2009 yılı içinde eşi vefat etmiş 
kadınlarla ilgili bir araştırma 
yapılacağından da söz eden 

Yıldırım, vakıfların bizim 
kültürümüzden gelen kurum-
lar olduğuna dikkat çekerek, 
“Vakıfların tarihi çok eskilere 
dayanır” şeklinde konuştu.

Genel Müdürlük Makamı’nda 
gerçekleşen ziyaretten sonra, 
Genel Müdürlüğümüz toplantı 
salonunda SYDGM temsilci-

lerinin de katıldığı toplantıda 
Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği 
ve Dış İlişkiler Dairesi Uzman 
Yardımcıları Münir TİRELİ ve 
Mehmet Ali KÜÇÜKÇAVUŞ, 
heyete yönelik olarak kurumun 
faaliyetleriyle ilgili bir sunum 
yaptılar.
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proje desteklerinde yeniden 
yapılandırmaya gidildi

Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Genel Müdürlüğü 
tarafından, SYTD Fon Kaynak-
ları ve 2007 yılında sona eren 
Sosyal Riski Azaltma Projesi 
(SRAP) kapsamında destekle-
nen gelir getirici proje destek-

leri ve Kırsal Alanda Sosyal 
Destek Projesi (KASDEP) geri 
ödemelerinde fayda sahipleri 
lehine önemli yapılandırmalara 
gidildi.

Proje uygulamalarında ortaya 

çıkan ihtiyaçlar ve yaşanan kü-
resel krizin etkileri göz önünde 
bulundurularak SRAP kapsa-
mında ve Genel Müdürlük ta-
rafından desteklenen gelir ge-
tirici projelerin ve KASDEP’in 
geri ödeme sürecinde fayda sa-

Proje uygulamalarında ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yaşanan küresel krizin etkileri göz 
önünde bulundurularak SRAP kapsamında ve Genel Müdürlük tarafından destek-
lenen gelir getirici projelerin ve KASDEP’in geri ödeme sürecinde fayda sahipleri 
lehine önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikle geri ödemelerin taksit sayısı 
artırılarak vadesi uzatılırken, borçların muaccel hale gelmesi nedeniyle Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının başlattığı yasal takip süreci de durduruldu.
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hipleri lehine önemli değişiklik-
ler yapıldı. Yapılan değişiklikle 
geri ödemelerin taksit sayısı 
artırılarak vadesi uzatılırken, 
borçların muaccel hale gelmesi 
nedeniyle Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarının 
başlattığı yasal takip süreci de 
durduruldu.

25.02.2009/2 Sayılı Fon Ku-
rulu kararı sonucu Devlet Ba-
kanı ve Başbakan Yardımcımız 
Sayın Hayati Yazıcı imzasıyla 
yayımlanan genelgede, KAS-
DEP ve gelir getirici projelerin 
geri ödemelerindeki sıkıntılar 
ve ortaya çıkan ihtiyaçlar göz 
önünde bulundurularak;

Projelerde faaliyetlerin devam 
etmesi şartıyla;
 

• Fayda sahibi hakkında geri 
ödemelerini vadesinde yapa-
madığı gerekçesiyle, borçla-
rı muaccel hale geldiği için 
SYD Vakıfları tarafından 
başlatılan tüm yasal takip 
işlemleri durduruldu. 

• 20 Mart 2009 tarihine ka-
dar geri ödemesi bulunan 

tüm projelerin geri ödeme-
leri Mart 2010 tarihine ka-
dar ertelendi, kalan borçlar 
ise altı yılda altı eşit taksite 
bölünerek yeniden yapılan-
dırıldı.

 • Mart 2009 tarihinden önce 
düzenlenmiş, ancak henüz 
ödeme sürecine girmemiş 
sözleşmeler Mart 2009 ta-
rihi itibariyle yeniden gün-
cellenerek, ödemeler ilk iki 
yıl ödemesiz altı yılda altı 
eşit taksitte olacak şekilde 
düzenlendi.

• Sözleşmesi imzalanacak 

yeni projelerin geri ödeme-
lerinin sekiz yıl vadeli ola-
cak şekilde, ilk iki yıl öde-
mesiz, geri kalan altı yılda 
altı eşit taksite bölünerek  
düzenlenmesi kararlaştırıldı. 

• Meyvecilik projelerinde geri 
ödemelerin on bir yıl vadeli 
olacak şekilde, ilk beş yıl 
ödemesiz, son altı yılda altı 
eşit taksitte ödenecek şe-
kilde düzenlenmesine karar 
verildi.

• Öte yandan KASDEP kap-
samında taksitlerini beş 
yıl vadeli olarak ödemeye 
devam eden kooperatiflerin 
ödeyecekleri miktarda kalan 
taksitler üzerinden yüzde 
20 indirim yapılması yoluna 
gidildi.

Sözleşmesi imzalanacak 
yeni projelerin geri 

ödemelerinin sekiz yıl 
vadeli olacak şekilde, ilk 

iki yıl ödemesiz, geri kalan 
altı yılda altı eşit taksite 
bölünerek  düzenlenmesi 

kararlaştırıldı. 



D
AY
AN
IŞ
M
A

14

Büyükşehir Belediyesi Sınırları 
İçerisinde İlçe Kurulması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 22 
Mart 2008 tarihli ve 26824 
(Mükerrer) sayılı Resmi Gaze-
tede yayımlandı ve bu Kanunla 
43 yeni ilçe kuruldu. İstanbul 
İli Eminönü İlçesinin tüzel 
kişiliği kaldırılarak Fatih İlçe-
sine bağlandı. Kanunla birlikte 
her il ve ilçede kurulu Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarının (SYDV) sayısı ise 
931’den 973’e yükseldi. Vakıf 
sayısındaki bu değişimi değer-
lendiren SYD Vakfı çalışanları, 

bu durumun ihtiyaç içindeki 
vatandaşlarımıza daha hızlı ve 
etkin hizmet götürülmesi, daha 
fazla kişiye ulaşılması açısın-
dan faydalı bir gelişme olduğu-
nu düşünüyorlar:

İstanbul Üsküdar SYDV’den 
Kamuran KIZILKAYA: Yeni 
ilçelerin kurulması iyi oldu. 
Esatpaşa, Örnek gibi bazı 
mahallelerimizi devrettik. He-
defleme mekanizması daha iyi 
olacak. Biraz daha zaman geç-
mesi gerekiyor. Zaman içinde 
daha iyi olacak.

İstanbul Ataşehir (Yeni ilçe) 
SYDV Müdürü Hüseyin AY-
DIN: Gerekliydi. Ben öyle 
görüyorum. Büyük Vakıfların 
çok büyük bir alanı vardı. Yeni 
ilçelerin kurulmasıyla hem 
daha hızlı hizmet götürülecek, 
hem de daha fazla vatandaşa 
ulaşılacak.

İstanbul Büyükçekmece 
SYDV’den Mehmet ARSLAN: 
Esenyurt bizden 10 mahalle 
aldı. Daha iyi oldu. Silivri’den 
bize mahalleler bağlandı. Bu, 
yeni kurulan ve bizden ayrılan 
Esenyurt ve Beylikdüzü’ndeki 

Her il ve ilçede kurulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının (SYDV) sa-
yısı 931’den 973’e yükseldi. Vakıf sayısındaki bu değişimi değerlendiren SYD Vakfı 
çalışanları, bu durumun ihtiyaç içindeki vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet 
götürülmesi, daha fazla kişiye ulaşılması açısından faydalı bir gelişme olduğunu dü-
şünüyorlar.

yeni kurulan Vakıflar hakkında 
Vakıf çalışanları ne düşünüyor?
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vatandaşlarımız açısından iyi 
oldu. Esenyurt’ta altyapıyı za-
ten önceden hazırladık. Vatan-
daşa daha hızlı ulaşılacak, dü-
zen zamanla daha da oturacak.

İstanbul Beylikdüzü (Yeni 
ilçe) SYDV Müdürü Mahmut 
CEVVAL: Yeni ilçelerin kurul-
ması kesinlikle daha çok kişiye 
ulaşılması ve daha hızlı hizmet 
anlamına geliyor. 

İstanbul Başakşehir (Yeni 
ilçe) SYDV Müdürü Selçuk 

İNCE: Ben daha önce bir süre 
Küçükçekmece Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfında 
çalışmıştım. Bütün işlemleri 
hallettik. Küçükçekmece’nin 6 
mahallesi bize geçti. Onların iş 
yükü bakımından rahatladığını 
düşünüyorum. Esenler ilçesin-
den de mahalle aldık. Bu de-
ğişiklik vatandaş açısından iyi 
oldu. Her mahalleye bir memur 
bırakarak başvuru alacağız ve 
vatandaşlarımıza daha sağlıklı 
hizmet götüreceğiz. 

İzmir Karşıyaka SYDV Mü-
dürü  Didem YARDIMCI: 20 
mahallemizi verdik. Yani ilçe-
miz yarı yarıya küçüldü. İş yü-
kümüz nispeten hafifledi. Buna 
karşılık sadece bir personeli-
miz gitti. Çalışmalarımızı daha 
etkin ve verimli yürütebiliyo-
ruz. Zamanla daha iyi olacak.

İzmir Bayraklı (Yeni ilçe) 
SYDV’den Burcu UYANIK: 
Karşıyaka ve Bornova’dan 
mahalle aldık. Vakıfların yük-
leri paylaşılıyor, vatandaş için 
daha iyi oluyor.

Yeni Kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
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Meryem KOCA 

Formatörlük eğitimlerine ka-
tılmak üzere geldiği Ankara’da 
geçirdiği trafik kazası sonu-
cu hayatını kaybeden SYDV 
çalışanı Meryem KOCA’nın 
anısına ve adının yaşatılması 
için SYDV Çalışanları Derne-
ği tarafından başlatılan, ilki 
Malatya Doğanşehir’de hayata 
geçirilen orman kampanyasının 
ikincisi olan ve Kütahya Gediz 
ilçesinde kurulması planlanan 
SYDV Çalışanları Derneği 
Meryem Koca Hatıra Ormanı 
Fidan Dikim Töreni 10 Nisan 
2009 Cuma günü Organize 
Sanayi Bölgesinde yapıldı.

Gediz Organize Sanayi Bölgesi 
(GOSB) içerisinde 30 dekarlık 
alanda oluşturulan Meryem 
Koca Hatıra Ormanı’na Gediz 
SYD Vakfı tarafından 2 bin 
750 fidan dikilmesi vesilesiyle 
10 Nisan’da tören düzenlendi. 
Merhum Meryem Koca anısı-
na oluşturulan Hatıra Ormanı 
fidan dikim törenine; Meryem 
Koca’nın ailesi, Gediz Kay-
makamı İsmail Çorumluoğlu, 
komşu ilçelerden Simav, Şap-
hane, Pazarlar Kaymakamları, 
Gediz ilçe ve belde belediye 
başkanları, ilçe daire amirleri 
ve okul müdürleri, Gediz, Si-
mav, Uşak, Denizli Vakıf çalı-
şanları, Gediz Tema Vakfı tem-
silcisi, Gediz ilçesi izci grupları 
ve öğrenciler katıldı. 

Hatıra Ormanı fidan dikim tö-
reninde Gediz Kaymakamlığı 
SYDV Müdürü Macit Çulha ta-
rafından merhumenin özgeçmi-
şi davetlilere okundu ve Hatıra 
Ormanının oluşumu hakkında 
bilgi verildi. 

Gediz Kaymakamı İsmail Ço-
rumluoğlu ise konuşmasında; 
katılımlarından dolayı Simav, 
Pazarlar, Şaphane Kaymakam-
ları ve tüm davetlilere, özel-
likle de resmi araçla personel 
gönderip fidan dikimine katkı 
sağladıkları için Uşak ve De-
nizli Valiliklerine teşekkür ede-
rek, Hatıra Ormanı hakkında 
bilgi verdi. Ormanın etrafının 
tel örgüyle çevrili olmasından 
dolayı muhafazalı olduğunu, 
bakım ve sulamasının da GOSB 
tarafından yapılacağını belir-
ten Çorumluoğlu, önümüzdeki 

yıllarda ağaç dikimine devam 
edileceğini ve Koca adına çeş-
me yapılacağını dile getirdi.

Kaymakam İsmail Çorumlu-
oğlu konuşmasının ardından 
Meryem Koca’nın ailesine pla-
ket verdi. Tören bitiminde da-
vetlilere ayran ve pilav ikram 
edildi.

Hatıra Ormanına 250 adet 
sedir, 650 adet fıstık çam, bin 
400 adet çam, 450 adet badem 
olmak üzere toplam 2 bin 750 
fidan dikildi.

Meryem Koca anısına 2008 
yılının Kasım ayında da 
Malatya’nın Doğanşehir il-
çesinde yaklaşık 30 dekarlık 
bir alana 100 bin ağaç fidanı 
dikilmişti.

hatıra ormanı açıldı
Fotoğraf: SYDV Çalışanları Derneği
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Osmaniye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın her aşamasın-
da destek sağladığı “Vali Zübeyir Kemelek Kırsal Kalkınma ve Sosyal 
Gelişim Merkezi”, özellikle kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar gibi pozitif 
ayrımcılıkla desteklenmesi gereken dezavantajlı vatandaşların ekono-
mik, sosyal, kültürel ve eğitim yönünden gelişimini ve yaşam kaliteleri-
ni artırmayı amaçlıyor. 17

Kırsal Kalkınma ve Sosyal Gelişim Merkezi

hizmette sınır 
tanımıyor

Fotoğraflar: Osmaniye SYD Vakfı
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Osmaniye Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı’nın her 
aşamasında destek sağladığı 
“Vali Zübeyir Kemelek Kırsal 
Kalkınma ve Sosyal Gelişim 
Merkezi”, özellikle kadın, ço-
cuk, engelli ve yaşlılar gibi po-
zitif ayrımcılıkla desteklenmesi 
gereken dezavantajlı vatandaş-
ların ekonomik, sosyal, kültürel 
ve eğitim yönünden gelişimini 
ve yaşam kalitelerini artırmayı 
amaçlıyor.

Osmaniye Valiliğinin eşgüdü-
münde çok yönlü faaliyetler 
gerçekleştirmek amacıyla 
farklı hizmet gruplarına yö-
nelik olarak değişik meslek 
elemanları ile il bazında proje, 
kurs, seminer vb. etkinlikleri 
hazırlayan merkez, kamu ku-
rum ve kuruluşları, yerel yö-
netimler, üniversiteler, dernek 
ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
işbirliği içinde hizmet veriyor. 
Osmaniye SYD Vakfı ile birlik-
te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 
ve İŞKUR’un yanı sıra üniver-
site, meslek yüksekokulları, 
sağlık yüksekokulları, Yardıma 
Muhtaç Kadınları Koruma ve 

Meslek Eğitimi Derneği, Türk 
Anneler Derneği, Yardımse-
verler Derneği, Hayırlı İşler 
Yaptırma ve Koruma Derneği, 
meslek kuruluşları ve özel sek-
tör kuruluşları Merkeze uz-
manlık alanları doğrultusunda 
destek veriyor. Başka bir deyiş-
le, Kırsal Kalkınma ve Sosyal 
Gelişim Merkezi sosyal yardım 
ve hizmet alanındaki bütün 
paydaşları birleştiren büyük bir 
ailenin el birliği ile faaliyetleri-
ni yürütüyor.

Önemli ulaşım yolları üzerinde 
olması, limanlara yakınlığı, 
ılıman iklimi ve bunun yarat-
tığı tarımsal ürün çeşitliliği 
nedeniyle Osmaniye’nin olduk-
ça fazla göç aldığını belirten 
Osmaniye Valisi Zübeyir Keme-
lek, bu durumun düzensiz kent-
leşme, istihdam, kent yaşamına 
uyumda zorluklar, eğitim, 
sosyal ve ekonomik alanlarda 
birçok soruna yol açtığını ifade 
ederken, bu Merkez sayesinde 
yaşanan sorunların toplum 
üzerindeki etkisini en aza in-
dirmeye çalıştıklarını söylüyor. 
Merkezin kurulmasına katkı-
larından dolayı Genel Müdür-

lüğümüze teşekkürlerini ileten 
Kemelek, Toplum Merkezinin 
önemi hakkında ise şöyle diyor:

“Anayasamız Türkiye 
Cumhuriyeti’ni “sosyal bir 
hukuk devleti” olarak tanımla-
mıştır ve kişilerin ve toplumun 
refah, huzur ve mutluluğunu 
sağlamak, ekonomik ve sosyal 
engelleri kaldırmaya, insanın 
maddi ve manevi varlığının 
gelişmesi için gerekli şart-
ları hazırlamaya çalışmak 
amaçlanmıştır. 5442 sayılı 
İl İdaresi Kanunu da valilere 
“halkın ekonomik, sağlık, sos-
yal yardım ve kültür yönünden 
gelişimi için” il genelinde 
gerekli çalışma ve önlemlerin 
alınması görevini vermiştir. 
Toplum Merkezi, sosyal hukuk 
devletinin bir gereği olarak 
özellikle kadın, çocuk, engelli 
vb. pozitif ayrımcılıkla destek-
lenmesi gereken dezavantajlı 
vatandaşlarımızın ekonomik, 
sosyal, kültürel ve eğitim yö-
nünden gelişimini, yaşam ka-
litelerini artırmayı amaçlayan 
özel bir projedir. Valiliğimiz 
eşgüdümünde milli eğitim, sağ-
lık, sosyal hizmetler, gençlik 
spor, İŞKUR, adalet, güvenlik 
kurumları başta olmak üzere 
ihtiyaç duyulacak her alanda 
kamu kurum ve kuruluşları, 
sivil toplum örgütleriyle müş-
terek çalışmalar yapılacaktır. 
Düzenlenecek etkinliklere ka-
tılacak kişilerin refah, huzur 
ve mutluluğunun sağlanması, 
ekonomik ve sosyal engellerin 
kaldırılması, maddi ve manevi 
varlığının gelişmesi mümkün 
olabilecektir.”

Kırsal Kalkınma ve Sosyal 
Gelişim Merkezi’nde bölgenin 
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gereksinim ve sorunları toplum 
incelemesi yoluyla belirlenerek, 
sorunların çözümünde tüm 
kaynakların etkili, verimli ve 
yaygın kullanımı sağlanmaya 
çalışılıyor. Bireylerin korun-
ması, desteklenmesi ve sorun-
larının çözümü için tedavi ve 
rehabilitasyona yönelik hizmet-
lerin sunulduğu Merkezde, söz 
konusu hizmetler, bireysel ça-
lışma, kadın ve aile ile çalışma, 
çocuklarla çalışma, grup çalış-
ması, sosyal ve eğitsel çalışma 
gibi yöntemlerle veriliyor. 

Merkezin amaçları ise verilen 
hizmet ve destekleyen kurum 
ve kuruluşların çeşitliliğini 
aratmayacak düzeyde:

Hedef kitlenin sosyal de-•	
mografik özelliklerini, 
ihtiyaçlarını ve sorunlarını 
belirlemek

Sorunlardan en çok etkile-•	
nen dezavantajlı gruplara 
(kadın, çocuk, yaşlı ve 
engelliler) yönelik hukuki, 
psiko-sosyal danışmanlık ve 
rehberlik hizmeti vermek

Kadınların kent hayatına •	
uyum ve kendilerini geliştir-
meleri için ihtiyaç duyabi-
lecekleri hizmet alanlarının 
tespit edilerek, sertifikalı 
okuma-yazma, mesleki eği-
tim ve bilgi-beceri kazanma 
programları düzenlemek

Aile Haftası, 8 Mart Dünya •	
Kadınlar Günü, Anneler 
Günü vb. özel günlerde 
bilgilendirme ve duyarlı-
lık oluşturmak amacıyla 
toplantı, sempozyum, kon-
ferans vb. etkinlikler düzen-
lemek

Okul öncesi eğitim çağında-•	
ki çocuklara sağlıklı oyun 
ortamları oluşturarak, sağ-
lıklı, geleceğe ümitle bakan 
bireyler yetiştirmek

Her gruba açık kütüphane •	
ve bilgisayar odası oluştura-
rak, böylece dünyaya açıl-
malarını sağlamak

Evinde ders çalışma orta-•	
mı bulamayan öğrencilerin 
ders çalışmalarına olanak 
sağlayarak, derslerinde zor-
landıkları konularda destek 
vermek

Gençlerin ruhsal ve bedensel •	
gelişimine katkı sağlayacak 
sportif ve sosyal etkinlikler 
düzenlemek

Merkezde oluşturulan spor •	
salonunda, kadınların spor 
yaparak kendilerine zaman 
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ayırmalarının, kendi değer-
lerinin farkına varmalarının 
ve böylece özgüvenlerinin 
pekişmesini sağlamak

Çok amaçlı salonu durumu •	
yetersiz mahalle sakinleri-
nin düğün, nişan ve taziye 
evi hizmeti için kullanmak

Merkezde kurulan aşevi ile •	
sosyo-ekonomik zorluk için-
deki kişilere yiyecek yardımı 
yapmak

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, •	
İŞKUR İl Müdürlüğü ve 
Organize Sanayi Bölge Mü-
dürlüğü ile işbirliği içinde 
istihdama yönelik faaliyetler 
düzenlemek

Merkezde eğitim alan birey-•	
lere, iş edinme ve sosyal gü-
venlik alanında danışmanlık 
hizmeti vermek

Meslek edindirme kursları-•	
nın yanı sıra, Merkezde bir 
araya gelen kadınlar arası 
işbirliğini geliştirici faali-
yetler düzenlemek, oluşturu-
lacak işbirliği ve çeşitli ör-
gütlenme modelleriyle kadın 
emeği ürünlerin üretimi ve 
pazarlanmasını sağlamak

Çok amaçlı Merkez, bu amaç 
ve hedeflerin gerçekleştirile-
bilmesi için yedi adet çalışma 
grubu ile çalışıyor. Merkezde 
kadın sorunları, hukuksal so-
runlar, sağlık sorunları, eko-
nomik sorunlar, proje çalışma, 
gelişim ve değişim ile sportif 
etkinlikler için çalışma grup-
ları oluşturuluyor. Ayrıca, da-
nışmanlık ve rehberlik, eğitim 
programları, el emeğini değer-
lendirme pazarları, çocuk bakı-
mı hizmetleri, spor hizmetleri 
ve gençlik hizmetleri olarak da 

hizmet grupları bulunuyor. 
Eğitim programlarında yasal 
haklar, temel sağlık bilgileri 
ve ana-baba eğitimi, çocuk 
eğitimi gibi konulara yoğun-
laşılırken, çocuk bakımında 
anneleri kursa gelen çocuklar 
Merkezde kendileri için hazır-
lanan birimlerden yararlanıyor. 
Ayrıca Merkezin bulunduğu 
bölgede okul öncesi eğitimden 
yararlanamayan 6-7 yaş grubu 
çocuklar okul öncesi öğretmeni 
eşliğinde eğitsel etkinlikte bu-
lunabiliyor.

Gelir getirici ve meslek edin-
dirmeye yönelik programlarda 
ise yaşlı-hasta bakımından 
yemek ve pasta çörek ya-
pımına; aşçılık ve restoran 
işletmeciliğinden geleneksel 
el sanatlarına kadar çeşitli 
mesleklere yönelik eğitimlere 
rastlamak mümkün.  Kurslara 
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katılan kadınların ürünleri de 
satışa sunulma ve pazarlanma 
imkanı bulabiliyorlar Merkez 
sayesinde.

1998 yılından beri Osmaniye 
SYD Vakfı bünyesinde hizmet 
veren aşevi ise Merkez bina-
sında hizmet vermeye devam 
ediyor. Haftanın beş günü yak-
laşık 1000 kişiye sıcak yemek 
dağıtımının yapıldığı aşevinin 
Merkeze taşınması ile birlikte 
ihtiyaç sahibi vatandaşlar hem 
sosyal rehabilitasyon etkinlik-
lerine katılma hem de günlük 
öğünlerini karşılama olanağına 
sahip oluyorlar.

Böylece Merkez, uzmanlık 
alanlarına göre çalışan birçok 
yetkin ve deneyimli çalışanı 
ile Osmaniye’nin en büyük ve 
kapsamlı sosyal merkezi olma 
yolunda hızla ilerliyor.

Ekonomik ve sosyal sorunla-
rının azaltılması ve toplumsal 
rehabilitasyon amacı ile Mer-
kezin hizmetlerinden yararla-
nan Osmaniyeliler ise kurumu 
kısa zamanda benimsemiş du-
rumda ve Merkezden oldukça 
memnunlar. Çoğunluğu kadın 
ve çocuklardan oluşan yararla-
nıcıların  memnuniyeti Merkez-
le ilgili görüşlerine yansıyor:

Emine G.: Beş yıldır bu ma-
hallede oturuyoruz. Eşim 
Kahramanmaraş Göksunlu. 
Osmaniye’ye 20 yıl önce göç 
etmişler. Ne olursa olsun gur-
betlik zor. Burada aile sıcaklı-
ğını buluyoruz. 

Zöhre A.: 35 yaşındayım, 5 
çocuğum var. Kocam burayı 

görünce güvenle yolladı beni. 
Hayalimde hep kuaför olmak 
vardı. Şimdi hayalim gerçekle-
şirken çocuklarıma da yararım 
dokunacak.

Ayşe D.: ben bekarım. Buraya 
nakış öğrenmeye geliyorum. 
Ailem beni buraya güvenle yol-
luyor. Kimsenin gözü arkada 
kalmıyor. Aileme yük olmadan 
çeyizimi kendim hazırlayaca-
ğım.

Samet: Ben en çok resim yap-
mayı seviyorum, değişik şeyler 
yapıyoruz. Okula çok yararı 
oluyor, resim defterimizi öğret-
menimize gösteriyoruz, o daha 
fazla puan veriyor, daha iyi 
oluyor.

Mert: Her gün bilgisayar kul-
lanıyoruz. Eskiden bilgisayar 
görünce aklımıza sadece oyun 
oynamak gelirdi. Şimdi yazılar 
yazıyor, internetten yararlanı-
yor, bilgimizi artırıyoruz.

Hatice K.: Hep televizyonda 
izliyorduk böyle aletleri. Haya-
lini bile nerede kuracağız ki… 
Şimdi ise bütün spor aletleri 
bizi bekliyor. Çocuğumuza 

bakılıyor, iş öğreniyoruz, bir 
de üzerine spor yapıyoruz. Ne 
diyebilirim ki? Herkese teşek-
kürler…

Ramazan G.: Bu bina yapıldık-
tan sonra mahallemizde çok 
şey değişti. Daha açılmadan 
herkes buradan bahsetmeye 
başladı. Böyle bir yer görülme-
miş hiç. Ben de görmedim tabi. 
Herkesin dilinde burası var. İlk 
kayıtlar alınmaya başladığında 
gelenlerin haddi hesabı yoktu.

1998 yılından beri Osma-
niye SYD Vakfı bünyesinde 

hizmet veren aşevi ise 
Merkez binasında hizmet 
vermeye devam ediyor. 

Haftanın beş günü yaklaşık 
1000 kişiye sıcak yemek 
dağıtımının yapıldığı aşe-
vinin Merkeze taşınması 
ile birlikte ihtiyaç sahibi 
vatandaşlar hem sosyal 

rehabilitasyon etkinlikleri-
ne katılma hem de günlük 
öğünlerini karşılama ola-
nağına sahip oluyorlar.
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Batman Kozluk’ta ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı tarafından yoksulluk 
nedeniyle çocuklarını tatile 
gönderemeyen ailelerin çocuk-
larının ilk defa tatile gitmeleri 
sağlanarak, toplumsal daya-
nışma ve eşitliğin sağlanabil-
mesi açısından önemli bir adım 
atıldı. Kozluk SYD Vakfınca 
hazırlanan “Güneydoğu’nun 
Gelecekteki Büyüklerine Rüya 
Gibi Tatil Projesi” kapsamında 

290 muhtaç ve başarılı öğrenci 
5 gün 4 gece Antalya’ya tatile 
götürüldü. 

Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Genel Müdürlüğü tara-
fından kabul edilen ve kaynağı 
aktarılan proje kapsamında, 
290 muhtaç ve başarılı öğren-
cinin tüm masrafları proje büt-
çesinden karşılandı.

Kozluk Kaymakamı İskender 

Yönden, başarılı ve muhtaç 
durumdaki öğrencilerin tatile 
götürülerek, hem zengin ile 
fakir kesimler arasında bir 
sosyal barışın sağlanması hem 
de devletin şefkat elinin, her 
zaman fakir ve muhtaç vatan-
daşlarımızın yanında olduğu-
nun somutlaştırılmasının bölge 
açısından son derece önem arz 
ettiğini ifade ederek, söz konu-
su projeye ilişkin olarak şunları 
söyledi:

Batmanlı öğrencilerin 

rüya gibi tatili

Fotoğraflar: Batman SYD Vakfı
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“Projemizin kabulü ile çalış-
malara başladık. Öncelikle 
tüm okulları gezerek öğrenci-
lerimize duyuruda bulunduk. 
İlköğretim okullarının 7. ve 
8. sınıflarda okumakta olan 
muhtaç öğrenciler ile lise son 
sınıfta okuyan öğrencilerden 
takdir belgesini almaya hak 
kazanan muhtaç öğrencilerimi-
zi, yine yarışmalarda ve sosyal 
aktivitelerde dereceye giren 
muhtaç öğrencilerimizi tatile 
götürdük.”

Kozluk’tan Diyarbakır’a otobüs 
ile Diyarbakır’dan Antalya’ya 
da 2 uçak ile götürülen öğren-
ciler, Antalya’da 5 gün boyun-
ca tüm Ören yerleri ve tarihi 
yerleri gezme imkanı buldular.  

Beş günlük gezinin sonunda 
yine Kozluk SYD Vakfı tarafın-
dan geziye katılan öğrenciler 
arasında bir kompozisyon ya-
rışması düzenlendi ve ilk üçe 
giren öğrencilere çeşitli hediye-
ler verildi. 

“Güneydoğu’nun Gelecekteki 
Büyüklerine Rüya Gibi Tatil 
Projesi”nin amaçları arasında 
şunlar bulunuyor:

Öğrencilerin öncelikle 	
kendilerine, ailelerine ve 
en önemlisi yaşadıkları 
topluma yararlı birer insan 
olabilmelerini sağlamak

 
Kırsal alanda yaşayan 	
maddi durumu yetersiz 
ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğ-
rencileri ile orta öğretimde 
okuyan öğrencilerin sosyal 
doyum ile sosyalleşmeleri-
ne katkı sunmak amacıyla 
değişik sosyal katmanlar-
daki kişilerle tanışmalarını 
sağlamak

Öğrencilerin ülkemizin zen-	
gin tarihi ve coğrafi yapısı-

nı tanıma fırsatlarını elde 
etmelerini sağlamak

Yoksulluk sınırının al-	
tında yaşamakta olan 
ailelerin çocuklarına, yani 
“Güneydoğu’nun Gelecek-
teki Büyüklerine”, bu im-
kânın sunulması ile bölge-
lerarası farklılığın ortadan 
kaldırılmasına çalışmak 

Toplumsal dayanışma ve 	
eşitliği sağlayabilmek 
açısından önemli bir adım 
atmak

Fakir ve muhtaç durum-	
daki ailelerin çocuklarını 
tatile gönderme imkânları 
bulunmadığı gibi bunu dü-
şünecek fırsatları da bulun-
madığı göz önüne alınarak, 
başarılı ve muhtaç durum-
daki öğrencilerin tatile 
götürülerek, hem zengin ile 
fakir kesimler arasında bir 
sosyal barışın sağlanma-
sı hem de devletin şefkat 
elinin, her zaman fakir ve 
muhtaç vatandaşların ya-
nında olduğunun somutlaş-
tırılmasını sağlamak.
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Şırnak’ın İdil ilçesindeki Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı tarafından 2008-2009 
eğitim-öğretim yılında okulla-
rın ve öğrencilerin ihtiyaçlarına 
yönelik yapılan çalışmalar ilçe 
merkezinde ve köylerde öğren-
cilerin yüzünü güldürdü.

Vakfın ‘Okulumu Seviyorum’ 
çalışmaları kapsamında ilköğ-
retimin birinci kademesinde 

okuyan 9500 birinci ve ikinci 
sınıf öğrencisine temizlik ve 
kırtasiye seti; ilköğretim üçün-
cü, dördüncü ve beşinci sınıfta 
okuyan 5221 öğrenciye okul 
çantası ve ayakkabı ve orta öğ-
retim ve ilköğretimde okuyan 
4780 öğrenciye de eşofman 
dağıtıldı. Ancak Vakfın ilçe-
deki eğitime yönelik destekleri 
bunlarla sınırlı değil.

Ayrıca İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünce İdil Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfına sunulan proje çerçe-
vesinde SBS’de başarılı olan 
200 öğrenciye çalışma ma-
sası ve sandalye verildi. Aynı 
faaliyetler çerçevesinde 40 
takım 132 adetlik Çanakkale 
ve Kahramanlık seti, 30 takım 
130 adetlik 100 temel eser de 

İdil’de çocukların 

yüzü gülüyor

Fotoğraflar: İdil SYD Vakfı
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ilköğretim ve orta öğretim öğ-
rencilerine dağıtıldı.

Üniversiteye hazırlık ve 
SBS’ye hazırlık kursları ama-
cıyla Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğüne 
sunulan proje çerçevesinde orta  
öğretimde okuyan öğrencilere 
yönelik üniversiteye hazırlık 
kursu açıldı. Hali hazırda uy-
gulanmaya devam eden proje 
ile köy ilköğretim okullarında 
okuyan öğrenciler Vakfın yar-
dımıyla ilçe merkezine getiri-
lip, proje çerçevesinde açılan 
hazırlık kurslarına katılıyor, 
öğle ve akşam yemekleri de 
yine Vakıf tarafından karşıla-
nıyor. Ayrıca, bu kurslardan 
faydalanan öğrencilerin kaynak 
kitap, soru bankası, yaprak 
test gibi materyalleri de yine 
İdil SYD Vakfı tarafından kar-
şılanıyor.

İdil Kaymakamlığı Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından Genel Müdürlüğe 
sunulan işbirliğine yönelik sos-
yal hizmet projesi kapsamında 
ise Nisan ayında 270 öğrenci 
Çanakkale’ye götürülüp, Ça-
nakkale Şehitliği gezdirildi.

Vakıf Eliyle İdil’de Ekonomik 
Canlanış 

Habur Sınır Kapısının kapan-
masıyla bölgede ve ilçede eko-
nomik alanda yaşanan büyük 
durgunluk ve bunun sonucu 
olarak İdillilerin mevsimlik işçi 
olarak çalışmaya başlamasını 
önlemek ve ilçenin ekonomisini 
canlandırmak amacıyla İdil 
Kaymakamı Fatih Sevinç’in 
desteğiyle Vakıf tarafından 
İdilli gençlere yönelik uygula-
nan gelir getirici projeler de 
hız kazanıyor. 

Bu kapsamda açılan işyerleri 
şunlar:

İki ailenin faydalandığı •	
kuru temizleme işletmesi 
açıldı. Toplumun her kesi-
minin faydalandığı yararlı 
bir işletme olan kuru te-
mizleme, ilçede de büyük 
bir ihtiyacı karşılamış oldu.

Bir ailenin faydalandığı •	
has yün ve elyaf işletme 
dükkânı açıldı.

Dört kişinin ortak oldu-•	
ğu bir matbaa kuruldu. 
Matbaa şu an faal olarak 
çalışıyor ve haftada iki gün 
gazete çıkarıyor. Matbaa-

da ayrıca afiş, broşür, rek-
lâm, ihale ilanı gibi diğer 
işlemler de yapılıyor.

Altı ailenin faydalandığı ve •	
ortak olarak işlettiği PVC 
Demir Doğrama Atölyesi 
kuruldu.

Kendi işini kurma fırsatını ya-
kalayan gençlerin gelir getirici 
proje desteklerine ilişkin görü-
şü ise şöyle:

PVC Demir Doğrama 
Atölyesi’nin işletmecilerinden 
Mehmet Doğan: ‘Yıllardır 
İdil’de yılın üç ayı hariç, işsiz 
güçsüz bir şekilde yaşamaktay-
dım. Evliyim. Bu yüzden çok 
büyük sıkıntılar yaşamaktay-
dım. İlçe Kaymakamlığımızın 
iş kurma konusunda yardımcı 
olduğunu duydum. Beş arka-
daşımla konuştum. Proje ha-
zırladık. Pek iyimser değildik. 
Kabul edildiğini duyduğumuzda 
çok sevindik. Artık kendi işye-
rimiz olacaktı. Ailelerimizden 
ayrılarak dışarıya çalışmaya 
gidip, perişan olmayacaktık. 
Şu anda işyerimizde verimli bir 
şekilde azimle çalışıyoruz. Yar-
dımcı olan herkese teşekkür 
ederiz.’
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“yalnız değilsiniz”
Kahramanmaraş’tan 

projesi
Kahramanmaraş Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından  Kahramanmaraş’ta 
uygulanmaya başlanan “Yalnız Değilsiniz Projesi” 
ile şehir dışından sağlık hizmeti almak için şehre 
gelen, ancak ekonomik yetersizlik nedeniyle 
kalacak herhangi bir yer bulamayan hasta ve hasta 
yakınlarının konaklama sorunları çözülüyor.

Fotoğraflar: Kahramanmaraş SYD Vakfı
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Kahramanmaraş Valiliği 
Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı tarafından  
Kahramanmaraş’ta uygulan-
maya başlanan “Yalnız Değil-
siniz Projesi” ile şehir dışından 
sağlık hizmeti almak için şehre 
gelen, ancak ekonomik yeter-
sizlik nedeniyle kalacak her-
hangi bir yer bulamayan hasta 
ve hasta yakınlarının konakla-
ma sorunları çözülüyor.

Proje kapsamında, şehirde bu-
lunan hastanelere şehir dışın-
dan, Kahramanmaraş’a bağlı 
ilçelerden ve merkeze bağlı 
köylerden sağlık hizmeti almak 
üzere gelen, ekonomik durumu 
yetersiz ve kalacak yeri bulun-
mayan hastalarla hasta yakını 
kişilere konaklama ve yemek 
imkanı veriliyor. Ayrıca proje 

sayesinde konaklama imka-
nı elde etmek amacıyla SYD 
Vakıflarına başvuru yapan 
kişilerin durumlarından Va-
kıfların haberdar olmasının ve 
bu ailelere yapılabilecek diğer 
yardımların da değerlendir-
meye alınmasının sağlanması 
hedefleniyor.

“Yalnız Değilsiniz Projesi” 
kapsamında, merkez ve ilçe 
Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakıfları ile hastaneler 
arasında yürürlüğe konulan 
protokol ile bir koordinasyon 
mekanizması oluşturularak, 
otel hizmeti, sabah kahvaltısı 
ve akşam yemeği hizmeti sunu-
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luyor. Projeden yararlanmak 
isteyen hasta ve hasta yakınla-
rının hastanelerin Hasta Hak-
ları Birimine müracaat etme-
leri yeterli olurken, projeden 
yararlanabilecek kişilerin şu 
özellikleri taşıması gerekiyor:

•  Sosyal güvenceye sahip 
olmayan fakir ve muhtaç 
hasta yakınları

•  Hastası olup, refakatçi 
olarak hastanede bulunan, 
ancak kalacak yeri olmayan 
vatandaşlar

•  Çoğunlukla, bağlı bulundu-
ğu il, ilçe SYD Vakıfların-
dan yardım alan kişiler

Başvuruda bulunan kişilerle 
görüşen Hasta Hakları Birimi 
yetkilileri sosyal güvenlik sor-
gulama işlemi yaptıktan sonra 
yararlanıcıya otel kuponunu 
teslim ederken, kişinin verdiği 
bilgilerin yanlışlığı tespit edil-
mesi durumunda konaklama 
giderinin tekrar isteneceği ile 
ilgili bir taahhüt belgesi imza-
latılıyor. Başvuru yapan kişinin 
ihtiyacının acilen giderilmesi 
gerektiği için muhtaçlık araş-
tırması SYD Vakfı tarafından 
daha sonra yapılıyor. Proje 

ile ayda ortalama 300 hasta 
yakınına hizmet verilmesi plan-
lanıyor.

Proje ile ilgili bilgi veren Kah-
ramanmaraş Valisi M. Niyazi 
Tanılır, ülke genelindeki birçok 
il ve ilçede bulunan hastaneler-
de yatarak tedavi gören hasta 
yakınlarının ve ayakta tedavi 
gören yoksul hastaların ücret-
siz olarak konaklayabilecekleri 
misafirhane veya sosyal tesis 
gibi bir merkez bulunmadığını 
belirtti. Ekonomik durumu iyi 
olan hasta yakınları ve ayakta 
tedavi gören hastaların oteller-
de konakladığını, ancak maddi 

imkanı yetersiz olan hasta 
yakınları ve ayakta tedavi 
gören hastaların, şehir içinde 
gidebileceği bir akraba ya da 
arkadaşı yoksa geceyi hastane 
koridorlarında ya da hastane 
bahçesindeki banklarda geçir-
diğini ifade eden Tanılır, söz 
konusu sorunu çözmek için 
“Yalnız Değilsiniz Projesi”ni 
geliştirdiklerini söyledi. 

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Ana-
yasa ile güvence altına alınan, 
sosyal devlet olma özelliği 
göz önüne alındığında, bütün 
vatandaşlarımızın sağlık hiz-
metlerinden eşit yararlanması 
gerektiği bilinciyle konaklama, 
ulaşım ve yemek kaygısı taşı-
madan sağlık hizmeti almaları 
hedefini taşıyan “Yalnız Değil-
siniz Projesi” iyi bir yönetim 
örneğidir,” diyen Kahraman-
maraş Valisi M. Niyazi Tanılır, 
Kahramanmaraş’ta başarı ile 
uygulanan Yalnız Değilsiniz 
Projesi’nin tüm yurtta yaygın-
laşması ile devlet-vatandaş 
birlikteliğinin daha da geliştiril-
mesi hususunda önemli bir aşa-
ma kaydedileceğini vurguladı.
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Avrupa Birliği Projelerinde 

SYD Vakıfları İz Bırakıyor

Her il ve ilçemizde bulunan ve 
Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışmayı Teşvik Fonu kaynak-
larını ihtiyaç içindeki vatan-
daşlarımıza ulaştıran Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarımız, Avrupa Birliği 
Hibe Programı kapsamında 
uyguladıkları sosyal yardım ve 
hizmet projeleri ile göz doldu-
ruyor.

Genel Müdürlüğümüzün proje 
destek programları dahilinde 
gelir getirici küçük ölçekli pro-
je destekleri, istihdam amaçlı 

mesleki eğitim, sosyal hizmet 
ve toplum kalkınmasına yöne-
lik proje destekleri ile sosyo-
ekonomik zorluk yaşayan ve bu 
tarz projelerle kendi ayakları 
üzerinde durmaya başlayan 
kişilere sağladığı hizmetlerle 
başarılı çalışmalara imza atan 
SYD Vakıfları, başka kurum ve 
kuruluşlara da projeler sunma-
ya devam ediyor. İlk örneğinin 
Edirne SYD Vakfı’nın “Hazır 
Giyim Konfeksiyon Üretim 
Atölyesi Projesi”ni Avrupa 
Birliği Hibe Programına sun-
ması ile birlikte görülmesinin 
ardından, birçok SYD Vakfı 
da bölgelerindeki vatandaş-
lara daha fazla destek olmak 
amacıyla özellikle AB Hibe 
Programı’ndan mümkün oldu-
ğunca yararlanmaya çalışıyor. 
Bu çalışmaların son örnekle-
rinden biri ise İzmir Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfınca desteklenen “Gündüz 
Bakım Merkezlerinde İstihdam 
Edilecek Sosyal Bakım Aktivi-
te Elemanı Yetiştirme Projesi” 
(SBAP).

Gündüz Bakım Merkezlerinde 
çalışacak işsiz 80 genç kız ve 
kadını, sosyal bakım ve aktivi-
teler konusunda eğiterek istih-
dam edilmelerini sağlamayı ve 
bir Gündüz Bakım Merkezinin 
faaliyete geçmesini amaçlayan 
proje çok paydaşlı bir şekilde 
diğer kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içerisinde yürütülüyor. 
Buca Belediyesi, Buca Halk 
Eğitim Merkezi, İzmir Atatürk 
Eğitim ve Araştırma Hastane-
si, İzmir İl Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü ve İzmir İl Fakirle-
rine Yardım Derneği (İZFAK) 
ile birlikte koordineli bir bi-

Her il ve ilçemizde bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu kaynaklarını ihtiyaç içindeki vatandaşlarımıza ulaştıran Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakıflarımız, Avrupa Birliği Hibe Programı kapsamında 
uyguladıkları sosyal yardım ve hizmet projeleri ile göz dolduruyor.

Fotoğraf: İzmir SYD Vakfı
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çimde uygulanmaya başlanan 
proje ile iki temel hedefe ula-
şılması bekleniyor. Bunlardan 
biri, İzmir nüfusunun yaşlan-
ması, yaşlının hizmet beklenti-
sinin artması, yaşlıya verilecek 
hizmetlerin çok yönlü olma-
sının (sağlık ve sosyal bakım) 
yanı sıra bu hizmetleri verecek 
nitelikli eleman eksikliğinin 
giderilmesinin sağlanması. Bir 
diğeri ise, İzmir’de kadın işsiz-
liğinin yüksek olması nedeniyle 
kadının istihdam edilme gerek-
sinimi ile yaşlı bakım hizmetle-
rinde kadınların daha fazla yer 
almasının teşvik edilmesi.

Özellikle sosyo-ekonomik sıkın-
tı yaşayan kadın ve genç kızları 
desteklemeye yönelik bir proje 
olarak tasarlanan  SBAP kap-
samında,  18- 56 yaş arasında, 
en az lise mezunu, işsiz genç 
kız ve kadınlar koşulları uygun 
olmaları durumunda eğitim 
verilerek istihdama kazandı-
rılıyor. Aralık 2008 tarihinde 
uygulanmaya başlanan pro-
jede eğitim, 4 dönem halinde 
2 aylık periyotlarla ve 20’şer 
kişilik gruplara veriliyor. İlk 
grubun başarıyla eğitimlerini 
tamamlayarak, sertifikalarını 
aldığı projenin bir yıl sürmesi 
ve toplam 80 genç kız ve kadı-
nın bu projeden yararlanması 
planlanıyor. 

Ancak proje sadece mesleki 
eğitim ile sınırlı değil. Yaşlı-

lara yönelik sosyal bakım ve 
aktivite konusunda bilgi ve 
beceri kazanmış 80 genç kız ve 
kadının %30’unun ilk üç ayda 
istihdam edilmesi, toplamda 
%100’nün bir yıl içinde istih-
dam edilmesi ve bir Gündüz 
Bakım Merkezi açılması da 
projenin hedefleri dahilinde 
bulunuyor. Başka bir deyişle, 
hem sosyal hizmet ve yaşlı 
bakımı alanındaki nitelikli ele-
man eksikliğine ilişkin önemli 
bir eksiklik giderilirken, hem 
de verilen mesleki eğitim saye-
sinde 80 kadının bir meslek ka-
zanması ve istihdam edilmesi 
sağlanıyor.

Proje uygulayıcıları, ülkemizde 
Gündüz Bakım Merkezlerinin 
henüz tam olarak bilinmediği-
ni ve bu yüzden sosyal bakım 
hizmetlerinde tercih edilen bir 
hizmet olarak yer almadığını 
belirtirken, nüfus içindeki yaşlı 
oranının yükselmesi ile; bir 
yandan aile bireylerinin yaşlı-
sına sahip çıkma arzusu, diğer 
yandan bunu yaparken işgücü 
piyasasından ayrılmak zorunda 
kalmayacakları bir çözüm bu-
lunmasının da gerekli olduğu 
inancı ile hareket ettiklerini ve 
projeyi bu nedenle hazırladık-
larını ifade ediyorlar. 

SYD Vakfı çalışanlarına göre, 
SBAP, genç nüfustaki kadın-
lara meslek kazandırma, istih-
dam içinde kadın eşitsizliğini 

giderme, yaşlılara yönelik en-
tegre bakım modeli projesinin 
tamamlayıcısı olma yönünden 
pozitif sonuç yaratacak önemli 
bir açılım kazandıracak.

80 kadının iş sahibi olmasını 
sağlayacak olan projenin so-
nucunda açılacak olan Gündüz 
Bakım Merkezinin yararları ise 
şöyle:

• Bakıma ihtiyaç duyan kişi-
nin gününü etkin bir şekilde 
geçirebileceği güvenilir ve 
emniyetli bir ortam

• Eğlenceli ve eğitici etkinlikler
• Yaratıcılığı teşvik edici et-

kinlikler
• Fiziksel ve ruhsal sağlığın 

korunmasına yönelik etkin-
likler

• Kimseye muhtaç-bağımlı 
olmadan yaşamanın korun-
ması ve yükseltilmesi

• Sosyalleşme ve akranlarıyla 
yardımlaşma; sosyal ilişkile-
ri geliştirme 

• Düzenli beslenme ve ara 
öğün

• Düzenli ilaç kullanan yaşlı-
ların sağlık personeli göze-
timinde ilaçlarının düzenli 
verilmesinin sağlanması

• Engellilik durumunda sosyal 
hayata uyumu kolaylaştırıcı 
öneriler ve gerekli eğitimle-
rin verilmesi 

• Yaşlının durumuna özgü 
bazı özel durum eğitimleri-
nin verilmesi. 
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Alanya SYD Vakfından 
turizm sektörüne katkı

Alanya SYD Vakfının katkılarıyla, Antalya’nın en çok turist çeken 
ilçelerinden biri olan Alanya’da turizm sektöründe ihtiyaç duyulan ara 
eleman gereksinimini karşılamak için bilgili, becerili, üretken ve dinamik 
insanları bilimsel yöntemlerle eğitmek ve sektöre kazandırmak amacıyla 
2007 yılında uygulanmaya başlanan “İstihdam Garantili Turizmde Ara 
Eleman Yetiştirme Projesi” bu yıl da yeni kursiyerlerle devam ediyor.

Fotoğraflar: Alanya SYD Vakfı
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Alanya SYD Vakfının katkıla-
rıyla, Antalya’nın en çok turist 
çeken ilçelerinden biri olan 
Alanya’da turizm sektöründe 
ihtiyaç duyulan ara eleman 
gereksinimini karşılamak 
için bilgili, becerili, üretken 
ve dinamik insanları bilimsel 
yöntemlerle eğitmek ve sektöre 
kazandırmak amacıyla 2007 
yılında uygulanmaya başlanan 
“İstihdam Garantili Turizmde 
Ara Eleman Yetiştirme Proje-
si” bu yıl da yeni kursiyerlerle 
devam ediyor.

Alanya SYD Vakfı ile birlikte 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlü-
ğü, İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü (Halk Eğitimi Merkezi 
– Mesleki Eğitim Merkezi), 
Alanya Turistik İşletmeler Der-
neği (ALTİD), İş ve İşçi Bulma 
Kurumu ve Alanya Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın işbirliği ile 
2007-2008 döneminde uygu-
lanmaya başlanan proje ile 311 
işsiz genç turizm sektörüne ele-
man olarak yetiştirildi ve 283 
tanesi istihdam edildi. Projenin 
istihdam edilebilirlik oranın-

daki bu başarısı 2008-2009 
döneminde de devam etmesinin 
en büyük dayanağı oldu.

Ocak 2009 tarihinde 165 işsiz 
gencin daha eğitim almaya 
başladığı ve Mart ayında eği-
timlerini tamamlayarak, serti-
fikalarını almalarının ardından 
150 genç işsiz kadın ve erkek 
daha proje kapsamında eğitim 
almaya başladı. Böylece son iki 
yılda yaklaşık 600 işsiz genç 
hem turizm sektörüne nitelikli 
eleman olarak kazandırılmış 
hem de istihdam edilmiş ola-
cak.

Alanya SYD Vakfı, proje 
kapsamında Mesleki Eğitim 
Merkezinde kursiyerlerin yatak 
ve yemek bedelinin ödenmesi, 
kurs süresinde ihtiyaç duyulan 
malzemelerin karşılanması, 
açılan kurslarda Mesleki Eği-
tim Merkezinin ihtiyacı olduğu 
malzemeler konusunda destek 
olunması ve kurs süresince 
görev alan öğretmen ve usta 
öğreticinin ücretinin ödenmesi 
konularında destek sağlarken, 

aynı zamanda kursiyerlerin 
seçimi ve projenin tanıtımına 
ilişkin faaliyetlerde de aktif 
olarak yer alıyor.

Ayrıca, Vakıf, projeden sorum-
lu birimler ile uygulayıcı ku-
rumların yapacağı çalışmalar 
hakkında değerlendirme yapıl-
ması amacıyla her ayın belirli 
günlerinde yapılan toplantılara 
katılıyor; proje süresince yapı-
lan tüm çalışmalar için Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü başkan-
lığında ALTİD ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden görevli kişile-
rin de bulunduğu  komisyonda 
yer alıyor.

Kurslar Mesleki Eğitim Mer-
kezinin sınıf ve atölyelerinde 
teorik ve uygulamalı olarak ya-
pılıyor. İngilizce, temel eğitim, 
servis ve bar, mutfak, ön büro 
ve kat hizmetleri gibi dersler 
alan kursiyerler eğitimlerinin 
sonunda başarı düzeylerine 
göre çeşitli otellere yerleştiri-
lip, istihdam ediliyor.

Ocak 2009 tarihinde 165 işsiz 
gencin daha eğitim almaya 
başladığı ve Mart ayında 

eğitimlerini tamamlayarak, 
sertifikalarını almalarının 
ardından 150 genç işsiz 

kadın ve erkek daha proje 
kapsamında eğitim almaya 

başladı. Böylece son iki yılda 
yaklaşık 600 işsiz genç hem 

turizm sektörüne nitelikli 
eleman olarak kazandırılmış 

hem de istihdam 
edilmiş olacak.
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Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakıflarımızın bulun-
dukları bölgelerdeki ekonomik 
ve sosyal hayatı canlandırması 
ile hem ihtiyaç içindeki vatan-
daşlarımıza doğrudan; hem de 
ilçe halkına dolaylı olarak des-
tek vermesini sağlayan binlerce 
projeden biri olan “Yay Çatılı 
Plastik Örtülü Sera Projesi” 
Denizli’nin Akköy ilçesinde 
meyvelerini verdi. 

Denizli’nin Akköy ilçesi, adını 
yakınlarındaki Pamukkale tra-
vertenlerinden alan, Denizli’nin 

turistik bölgelerinden Kara-
hayıt ve Pamukkale’ye komşu 
olması nedeniyle önemli bir 
pazar olma potansiyelini bün-
yesinde barındıran; ancak bu 
potansiyelini son yıllara kadar 
toprakların verimli kullanı-
lamaması nedeniyle fırsata 
dönüştüremeyen küçük bir ilçe 
iken, Akköy Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı’nın 
çabalarıyla ekonomi ve turizm 
alanında gelişme göstermeye 
başladı. Bunu sağlayan ise se-
kiz yıl önce Vakıf tarafından 
başlatılan mütevazı bir proje.

Akköy SYD Vakfı tarafından 
2000 yılında bölge halkının 
arazilerinden doğal olarak 
çıkan ve yıllarca boşa akan 
termal suyu değerlendirmek, 
ilçede seracılığı geliştirmek ve 
ilçe ekonomisini daha işler hale 
getirmek için katkı sağlamak, 
istihdam yaratmak ve ilçede 
sürekli ekimi yapılan pamuk 
yerine ürün değişikliği yapıla-
rak bir dönüm araziden daha 
fazla gelir elde etmek amacıyla 
“Yay Çatılı Plastik Örtülü Sera 
Projesi” uygulamaya konuldu. 
İl Tarım Müdürlüğü ile işbirliği 

seracılık desteği çığır açtı
Akköy’deki

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın bulundukları 
bölgelerdeki ekonomik ve sosyal hayatı canlandırması ile hem 
ihtiyaç içindeki vatandaşlarımıza doğrudan; hem de ilçe halkına 
dolaylı olarak destek vermesini sağlayan binlerce projeden biri olan 
“Yay Çatılı Plastik Örtülü Sera Projesi” Denizli’nin Akköy ilçesinde 
meyvelerini verdi. 

Fotoğraflar: Akköy SYD Vakfı
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içinde uygulanmaya başlanan 
1260 m2 kapalı alanlı “Yay 
Çatılı Plastik Örtülü Sera Pro-
jesi” Akköy’ün Gölemezli Ka-
sabasında 3 vatandaşın kendi 
arazilerine uygulandıktan kısa 
bir süre sonra başarıya ulaştı. 
Ancak projenin asıl başarısı 
bununla sınırlı değil. 

Ahmet Demirci, Himmet De-
mirci ve Nail Erdemir’in Vak-
fın verdiği destekle toprakla-
rına kurdukları seraların ürün 
kalitesi, verimi ve çeşitliliği, 

ilçe halkının dikkatini çektiği 
kadar, büyük tekstil firmala-
rının da söz konusu seralarla 
ilgilenmesini sağlayarak, ta-
rım ve hayvancılıkla geçinen 
Akköy’ün sosyo-ekonomik yapı-
sının olumlu yönde değişmesine 
zemin hazırladı. Böylece üç 
vatandaşın arazisine yapılan 
toplam 3.780.m2 sera daha 
sonraki yıllarda belde halkı ve 
özellikle büyük Tekstil firma-
larınca değerlendirilerek şu 
an biri 10 dönüm, diğeri 25 
dönüm olmak üzere 35 dönüm 

modern iki sera yapılmakla 
kalınmadı; ayrıca 2009 yılı 
başında 120 dönüm modern bir 
seranın yapımına da başlandı. 
Başka bir deyişle Vakfın küçük 
bir arazi parçasında başlattı-
ğı ufak çaplı bir proje ilçenin 
kaderini değiştirdi ve beldenin 
tarımsal kalkınmasının fitilini 
ateşledi.
 
2000 yılından önce toprakla-
rından yeterli gelir elde edeme-
dikleri için geçimlerini zor sağ-
layan çiftçiler, Ahmet Demirci, 
Himmet Demirci ve Nail Erde-
mir ise projenin geri ödemele-
rini yaptıktan sonra seralarına 
birer dönüm daha ilave edecek 
kadar çok kazandı. Örneğin her 
üç Akköylü çiftçi de 1260 m2 
alan için yıllık 1000 TL fidan 
parası, 2000 TL ilaç ve gübre 
parası ödediklerini; buna kar-
şılık seralarından yılda 25-30 
ton arası domates elde ettik-
lerini ve yıllık ortalama 20-
30.000 TL gelir elde ettiklerini 
söylüyor. Daha önceleri bu ara-
zilere pamuk ektiklerini ve bir 
dönüm araziden yıllık ortalama 
3500 TL kazandıklarını ifade 
eden yararlanıcılar, şimdiki 
hallerinden çok memnunlar ve 
Akköy SYD Vakfı öncülüğünde 
seracılığın devam etmesinin 
yaklaşık 6500 nüfuslu Akköy 
için büyük yarar sağlayacağı 
görüşünde birleşiyorlar.

2000 yılından önce topraklarından yeterli gelir elde edemedikleri 
için geçimlerini zor sağlayan çiftçiler, Ahmet Demirci, Himmet 

Demirci ve Nail Erdemir ise projenin geri ödemelerini 
yaptıktan sonra seralarına birer dönüm daha ilave 

edecek kadar çok kazandı. 
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gerçeğe dönüşüyor

Vize SYD Vakfı ile 

Vize SYD Vakfı, hem ilçe halkının ihtiyaçlarını yerinde 
tespit edip, bu ihtiyaçları mümkün olduğunca karşılayan, 
hem de ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik potansiyelini 
yine halkın ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirerek 
fırsata dönüştüren SYD Vakıflarımız içinde ön sıralarda 
yer alan örneklerden birini oluşturuyor.
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Vize ilçesi ve ona bağlı Kı-
yıköy Beldesi, Kırklareli’nin 
Karadeniz’e bakan, yemyeşil 
doğası, tertemiz havası ve 
renkli insanları ile yakın il-
lerdeki ziyaretçilerinin şehir 
hayatından uzaklaşmak için 
tercih ettikleri; uzak illerdeki 
insanlar tarafından ise keş-
fedilmeyi bekleyen iki cazip 
yerleşim alanı. Bölgenin sana-
yileşmemiş ve doğasının bozul-
mamış olması her ne kadar bu 
cazibeyi artırsa da, bu durum 
aynı zamanda ilçe halkının ge-
çimini sağlayacak kanalların 
da azalmasına yol açıyor. Bu 
nedenle, bir yandan da gele-
neksel sepetçilik zanaatının 
gerilemeye başladığı, balık-
çılığın eskisi kadar kazandır-
madığı, turizm potansiyelinin 
yeterince değerlendirilmediği; 
buna paralel olarak ekonomik 
hayatın iyice durgunlaştığı ve 
bölge halkının hayatını kolay-
laştıracak adımların atılması 
gerekliliğinin de ortaya çıktığı 
topraklar burası. 

Söz konusu gerekliliği yerine 
getiren kurum ve kuruluşlar 
arasında ise faaliyetleri ile 
dikkat çeken bir devlet kurumu 
var Vize’de: Vize Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 

Vize SYD Vakfı, hem ilçe hal-
kının ihtiyaçlarını yerinde tes-

pit edip, bu ihtiyaçları mümkün 
olduğunca karşılayan, hem de 
ilçenin sosyal, kültürel ve eko-
nomik potansiyelini yine halkın 
ihtiyaçları çerçevesinde değer-
lendirerek fırsata dönüştüren 
SYD Vakıflarımız içinde ön 
sıralarda yer alan örneklerden 
birini oluşturuyor.

Vize SYD Vakfının küçük bir 
ilçede faaliyet göstermesine 
rağmen sayısız projesi var. Ay-
rıca bu projelerin her biri fark-
lı kesimlere ve iş sahalarına 
yönelik. Dolayısıyla, tek veya 
birkaç alanla sınırlı kalmayan, 
sosyo-ekonomik sıkıntı yaşayan 
ve sosyal güvenceden yoksun 
her kesim için ihtiyaç dahilin-
de özgün projeler uygulayan 
bir Vakıf. Hal böyle olunca, 
göçerlere yönelik toplumsal 

kalkınma projelerinden deniz 
balıkçılığının geliştirilmesine, 
polyester kaplamalı brandacı-
lık projesinden aile pansiyon-
culuğu projesine kadar çeşitli 
alanlara yayılmış renkli bir 
yelpazeye rastlamak mümkün.

Vakfın en kapsamlı projelerin-
den biri “Çocuklarını Okula 
Gönderen Göçer ve Yarı Göçer 
Ailelere Yönelik Toplumsal 
Kalkınma Projesi”. Projenin 

çıkış noktasını ilçenin tek göçer 
mahallesi olan Namık Kemal 
Mahallesi sakinlerinin yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi oluş-
turuyor. Kimi doğru düzgün 
penceresi, kapısı ve banyo-tu-
valeti olmayan yıkık dökük ev-
lerde kimi de dört duvara bile 
sahip olmayan derme çatma 
çadırlarda yaşamak zorunda 
kalan mahalle halkının duru-
munun ilçe Kaymakamı Savaş 
Ünlü aracılığı ile Vakıf tara-

“Vakfın bize sağladığı bu imkan çok güzel oldu”

Vize Kaymakamı Savaş ÜNLÜ, SYD Vakfı tarafından desteklenen 
mantarcılık projesinin ürünlerini inceliyor.
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fından tespit edilmesi projenin 
başlatılmasını sağlamış. 

Vakıf görevlisi Abdullah Bey, 
gözlemlerinin buradaki halkın 
yaşam tarzının hiç sağlıklı ol-
madığı yönünde olduğunu ve 
bu konuda ne yapabileceklerini 
düşünmeye başladıklarını söy-
lüyor:

“Biz de böyle bir projeye 
başlayalım dedik. Nitekim bu 
projemizi uyguladıktan sonra 
bayağı bir faydası oldu mahal-
leye. Talep halktan gelmedi 
aslında, bizim tespitlerimiz 
doğrultusunda bu proje ger-
çekleşebildi. Düşünün odun 
parmaklıklar içerisine toprak 
işlenmiş yerlerde kalıyorlar. 
Bir taraftan kapısı penceresi 
yok, naylonla kaplanmış. Bu-
nun yanında çadır içerisinde 
yaşayanlar da vardı mahallede. 
Çadırda yaşayanlar arada sıra-
da gidip geliyorlar, ancak yine 
yakın yerlerde ikamet ediyor-
lardı.”

Böylece 2006 yılında hazır-
lanan projenin Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu Kurulu tarafından 
onaylanmasının ardından ça-
lışmalara başlanmış. Proje 
kapsamında 8 Adet ev yapımı, 
54 adet banyo ve tuvalet ya-
pımının yanı sıra, basketbol 
sahası ve çocuk parkı yapımı, 
öğrenimine devam eden tüm 
öğrencilerin sağlık, kıyafet 
ve eğitim giderlerinin bir yıl 
boyunca karşılanması, nikah-
sız yaşayanlara, çocuklarını 
okula gönderebilmeleri ve 
hüviyetlerini alabilmeleri için 
toplu nikah kıyımı, çatı yapımı, 
mahallede ikamet eden işsiz 

gençlerin meslek edinimlerini 
sağlamak için makine, dikiş ve 
okuma yazma kursu açılması 
gerçekleştirilirken, projeden 71 
aile doğrudan; 500 kişi ise do-
laylı olarak yararlanma fırsatı 

bulmuş. Bu sayı ise mahalle 
nüfusunun yaklaşık üçte biri 
gibi bir orana sahip.

Projeden yararlanan ailelerden 
biri de Taylan ailesi. Küçük bir 
bahçe içinde iki ayrı tek katlı 
evlerde ebeveynleri, kardeşle-
ri, eşi ve çocukları ile birlikte 
10 kişilik bir aileye sahip olan 
Tarık Taylan, doğma büyüme 
Vizeli. Daha önce ne başka bir 
yerde yaşamışlıkları ne de göç 
etmişlikleri var. İkametleri 
sabit olsa da ikamet ettikleri 
ev projeden önce yaşanılır gibi 
değilmiş. 

“Daha önce bu yapılan yerde, 
eski çit evi vardı. Yaşanacak 
yer değildi. Ev yıkılacaktı ne-
redeyse. Baraka gibi bir yerdi. 
Harabeydi. Bu ev eski halin-
deyken 10-15 sene kadar otur-
duk. Evlenir evlenmez, baba-
mın evinin bulunduğu bahçeye 
tek göz bir baraka yapabildik 

ve oturmaya başladık. Çökmüş-
tü ama artık, hiç oturulacak 
gibi değildi” diyen Taylan, 
Kaymakamın bu evi gördükten 
sonra kendileri ile çok ilgilen-
diğini ve hemen eski evi yıka-

rak, yenisini yaptıklarını söylü-
yor. Babasının evinin ise banyo 
ve tuvaleti olmadığını, onu da 
yine bu proje kapsamında yap-
tırabildiklerini belirtiyor:

“Daha önce banyo tuvaletimiz 
yoktu ve tek göz bir odadaydık. 
Şimdi iki odamız var ve ban-
yo ile tuvaletimiz de yapıldı. 
Ev yapılırken aynı zamanda 
çocuklarımızın eğitimi için de 
Vakıf bize destek oldu.”

Peki, evleri onarılmasaydı, 
kendileri onarabilecekler miy-
di? Bu soruya cevapları olduk-
ça net: Hayır.

“Bu evin içinde dört kişi yaşı-
yoruz, bunun haricinde hemen 
aşağıdaki evde de babam ve 
kardeşlerim yaşıyor, aynı bahçe 
içinde 10 kişi yaşıyoruz. İki ço-
cuğum var, onlar okula gidiyor, 
belirli bir işim yok, iş çıkarsa 
gidiyorum, yoksa evde oturuyo-
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rum. Hiç para 
artıramıyoruz 
ama geçinme-
ye çalışıyoruz. 
Aslında gün-
lük yaşıyoruz. 
Elimize ne 
geçerse onun-
la geçinmeye 
çalışıyoruz. 
Bir gün var, 
bir hafta yok. 
Yani bizimle 
ilgilenmese-
lerdi bizim 
evi onaracak 
durumumuz 
yoktu.”

Mahalle halkı 
gibi Taylan 
ailesi de geçimini daha önce 
sepetçilik yaparak sağlamaya 
çalışıyormuş. Ancak bu mes-
leğin eskisi kadar rağbet gör-
memesi ve daha ucuz ürünlerin 
yurtdışından ithal edilmesiyle, 
bu ürünlerle rekabete girecek 
durumlarının olmaması nede-
niyle zanaatlarını kaybetme 
noktasına gelmişler. Hala 
sepetçilik yapanlar ise zor şart-
larda ürünlerini İstanbul’da 
satmaya çalışıyorlarmış. Se-
petçilik dışında ise düzensiz ve 
mevsimlik işler mahalle halkı-
nın geçim kaynağı:

“Göçenler İstanbul’a gidiyor-
lar, orada toplu olarak bir ev 
kiralıyorlar, çoğunlukla sepet-
çilik yaparak, para kazanmaya 
çalışıyorlar. Senelik 2 milyara 
tutuyorlar bu evleri. Bu para-
yı ödeyebilmek için tefeciden 
borçlananlar var. Ama artık 
sepetçilik eskisi gibi rağbet 
görmediği için üretilen sepetler 
ellerinde kalıyor ve tefeci bor-

cu da üstüne cabası. Bu borç 
da sonradan başlarına bela 
oluyor. Dolayısıyla iş sahası 
hiç kalmadı. Sepetçilik dışında 
inşaatlara amele olarak gidili-
yor, ya da hamallık yapılıyor. 
Bazen de tarımdan kazanmaya 
çalışılıyor. Ayçiçeği çapasına 
gidiliyor, başka ürünleri top-
lamak için mevsimlik işçilik 
yapılıyor.” 

Vakıf çalışanları bu konuda da 
ne yapılabileceği üzerine dü-
şünmüş aslında. Artık çok fazla 
alıcı bulamayan ve üreticisine 
kazandırmayan bu sepetlerin 
uygulanacak bir proje ile pa-
zarlanması düşünülmüş; ancak 
yurtdışından gelen hazır ve çok 
daha ucuz sepetlerle rekabet 
edilemeyeceği anlaşılınca bu 
düşünceden vazgeçilmiş. Bu 
nedenle, proje kapsamında yeni 
mesleki kurslar açarak, mahal-
le gençlerinin meslek edinmele-
rini sağlamaya çalışırken, aynı 
zamanda ihtiyaç durumunda 
ayni ve nakdi yardımlar veril-

mesine devam edilmiş. Taylan 
ailesi de Vakfın yakacak, gıda 
ve gerekli oldukça nakit yar-
dımlarından yararlanıyor.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 
başka bir yere göç etmeyi ise 
hiç düşünmüyor Taylan ailesi. 
Bu yüzden onarmaya güçleri-
nin yetmediği evlerini Vakfın 
yeniden yapması ya da eksik-
lerini tamamlaması onlar için 
çok güzel bir imkan olarak 
görülüyor. Artık daha insanca 
yaşayabildiklerini belirtiyorlar:

“Köklerimiz burada. Gitsek 
bile orada tutunamayız. Maddi 
gücümüz yok. Vakfın bize sağ-
ladığı bu imkan çok güzel oldu. 
Çünkü ne gidebiliyorduk, ne o 
harabelerde, çadırlarda insan 
gibi yaşabiliyorduk, ne de bu 
evleri onarabilecek gücümüz 
vardı. Biz asla bu şekilde güzel 
yapamazdık. O halde kalsay-
dık, Vakıf bize böyle destek 
olmasaydı, korkuyla yaşardık 
burada.” 
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Vize ilçesine bağlı Kıyıköy’de 
yaşayanların en önemli geçim 
kaynağı balıkçılık. Ancak, 
radarlarla balık avlayan bü-
yük teknelerin, gırgırların ve 
kullanılan trollerin denizdeki 
balıkları bitme noktasına getir-
mesi, ağ çeşidi az ve dar ağla-
ra sahip olan, küçük teknelerle 
balık avlayan balıkçıların bu 
geçim kaynağını artık kazancı 
olmayan bir işe dönüştürmeye 

başlamış. Vize SYD Vakfı ise 
yöre balıkçılarının zararını 
asgariye indirmek ve ekonomik 
sıkıntılarını hafifletmek için 
yeni balık ağları almalarına 
ya da ağlarını genişletmelerine 
yönelik destek olmak amacıy-
la gelir getirici küçük ölçekli 
proje desteklerinden balıkçıları 
yararlandırmaya karar vermiş. 

Proje yararlanıcılarından, ata-

dan balıkçı olan Adil Fidan, 
Kıyıköy’de balıkçılık yapmanın 
zorluklarını ve aldığı destek ile 
neler kazandığını şöyle anlatı-
yor:

“66 yaşındayım. Hayatım bo-
yunca balıkçılık yaptım. Eski-
den bu son gelen teknoloji yok-
tu. Daha o zamanlar, bu kadar 
kayık, balıkçı bolluğu da yoktu. 
Ne zaman ki balıkçılar, kayık-

“Vakıftan aldığımız ağlarla daha fazla balık tutuyoruz”

“Kalkan ağım yoktu, şimdi kalkan ağım var. Geçen yıl bu ağ sayesinde bereket versin iyi 
tuttuk. Kalkan ağını Vakıf vermeseydi ben kalkan tutamazdım. 15.000 TL para kazandım 
bu ağ sayesinde. Bu parayı 3 aylık sezonda kazandım. Kalkan her yıl avlanabilen bir balık 
olduğu için denizlerde olduğu sürece kazandıran bir balık.” 
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lar fazlalaştı, her şey modern-
leşti, balıkçıların geliri azaldı. 
En büyük nedeni de radarlar. 
Radarlar geldikten sonra bizim 
gibi ufak balıkçıların balık tut-
ması güçleşti. Bu radarlar balı-
ğı görüyor, yerini tespit ediyor, 
ne var ne yok topluyor onu bir 
seferde. Yani bu nedenlerle 
eskisinden daha fazla çalıştığı-
mız halde geçimimiz zorlaştı. 
Bende iki çocuk daha var. Aynı 
işi yapıyoruz onlarla. Evvelden 
bir tek ben çalışırdım, 8 nüfus 
bakardım. Şimdi 3 kişi çalışı-
yoruz, 8 nüfusa bakamıyoruz.”

“Vakfın desteğini bir arkada-
şımızdan duydum. Faydalandık 
projeden. Ben uzatma ağı al-
mıştım (ağımı genişletmiştim). 
6 boy ağım vardı, onu 10 boya 

çıkardık (ağ genişledikçe daha 
derine inebiliyor, böylece daha 
fazla balık tutulabiliyor). Bu 
yıl yavaş yavaş ürün almaya 
başladık. Vakıftan aldığımız 
ağlarla daha fazla balık tuttu-
ğumuz için daha fazla kazan-
maya başladık.” 

İsmet Özer ve Hasan Çınar ise 
kalkan ağı alma konusunda 
Vakfın desteğinden yararlanan 
Kıyıköylü balıkçılar. “Kalkan 
ağım yoktu, şimdi kalkan ağım 
var. Geçen yıl bu ağ sayesin-
de bereket versin iyi tuttuk. 
Kalkan ağını Vakıf vermesey-
di ben kalkan tutamazdım. 
15.000 TL para kazandım bu 
ağ sayesinde. Bu parayı 3 aylık 
sezonda kazandım. Kalkan her 
yıl avlanabilen bir balık olduğu 

için denizlerde olduğu sürece 
kazandıran bir balık,” diyen 
Özer ve Çınar, verilen desteğin 
faydasını daha aldıkları ilk yıl 
oldukça fazla hissettiklerini 
söylüyorlar. 

Her üç balıkçı da gelir getirici 
küçük ölçekli proje desteğinin 
ödeme şartlarından çok mem-
nunlar ve geri ödemelerinde bir 
sorun yaşayacaklarını düşün-
müyorlar:

“Madrabazdan, balıkhaneden 
alacağımıza Vakıftan destek 
aldık. Daha güzel; çünkü faiz 
yok, bir şey yok. Geri ödeme-
lere daha başlamadık; ama 
balıkçılıktan kazandıkça geri 
ödemelerimizi yapabileceğimi-
ze inanıyoruz.” 
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“hayalimizi gerçeğe dönüştürdük”

Kıyıköy’ün Ege’nin tatil bel-
delerinden tek eksiği yeterince 
tanınmamasının yanında, hiz-
met sektörünün de zayıf olma-
sı. Bu eksiklik, doğası, tarihi 
ve denizi ile büyük bir turistik 
ilçe olma kapasitesine sahip 
olan Kıyıköy’ü artık belde hal-
kının geçimini sağlamaktan 
yoksun hale gelmeye başlayan 
ormancılık ve balıkçılığa mah-
kum hale getiriyor. Vize SYD 
Vakfı’nın gelir getirici proje 
destekleri kapsamında uygula-
dığı pansiyonculuk projeleri ise 
bu mahkumiyetten kurtulmanın 
ilk işaretlerinin ortaya çıkması-
na zemin hazırlaması açısından 
belde halkı için çok sevindirici 
bir gelişme.

Halihazırda Vakıf tarafından 
uygulanan iki pansiyonculuk 
projesinden biri önce Sinan 
Koç’un sonra da ilçe esnafının 
yaşamına büyük katkı sağla-
mış. Sosyal güvencesi olmayan 
ve balıkçılık yaparak geçin-
meye çalışan Sinan Bey, daha 
önce kiraladığı bir yerde ev 

pansiyonculuğu yapmak iste-
miş ama müşterilerin sayısının 
pansiyonun koşulları nedeniyle 
azalmasının önüne geçememiş:

“43 yaşındayım. 10 yıl balık-
çılık yaptım. Balıkçılığı fazla 
kazancı olmadığı için bıraktım. 
Hem uğraşmak istemedim su-
yun içerisinde. Daha önceden 
burayı ev pansiyonu olarak kul-
lanıyordum. Baktık ki müşteri-
nin banyo ve yer sorunu olmaya 
başladı ve sonra çok gelmeme-
ye başladılar. Hepsine banyo 
koyalım, daha modern olsun, 
her yere klima koyalım, dedik 
ama gücümüz yetmezdi bunu 
yapmaya. Sonra Kaymakam 
Bey beldemize geldi ve böyle 
bir projeden söz etti.”

Kaymakamın belde halkını 
kahvede toplayarak anlattığı 
bu projeyi duyunca Sinan Koç 
bu hayalini gerçekleştirme 
fırsatı bulmuş. Ya diğer Kıyı-
köylüler? Onlar borçlanmaktan 
korkmuşlar ödeyemeyiz diye. 
Ancak Sinan Bey tereddüt et-

meden bu işe başlamak istemiş. 
Bunun nedenini ise şöyle açık-
lıyor:

“Burası Vakıf desteği ile ya-
pılan ilk pansiyonculuk faali-
yeti. Ben desteği alırken hiç 
vazgeçmedim, korkmadım da, 
niye korkayım ki? Sonuçta bu 
devletin desteği. Tefeciden ya 
da bankadan alsan altından 
kalkamazsın, zaten dar gelir-
liyiz, daha zor olurdu her şey 
bizim için. Proje aklıma yattı 
ve başvurdum.”

Sinan Bey projeden yararlan-
mak istediğini Kaymakama 
ilettikten sonra, işlettiği meka-
na bakılmış ve 13.500 TL’lik 
bir destekle iki yıl önce ev 
pansiyonunu 10 kişi kapasiteli, 
konforuyla bir oteli aratmaya-
cak neredeyse küçük bir otele 
dönüştürmüş:

“Yazın işler çok güzel. Kış tu-
rizminde de hafta sonları müş-
terilerimiz oluyor. Burada sa-
dece kuru duvar vardı aslında, 
diğer her şey bu destekle ta-
mamlandı. Artık gelen müşteri 
çok memnun kalıyor. Sayıda da 
çok artış var. Önceden tek bir 
gruba evi kiralayabilirken, şim-
di 10 ayrı aileye oda verebile-
cek duruma geldik. Kazancım 
buradan baktığınız zaman 10 
katına çıktı. O zaman evi 60 
liraya verirken, şimdi sadece 
bir odayı 60 TL’ye veriyoruz. 
Aslında müşteri de arttığı için 
gelirim 10 katın da üstüne çık-
tı. Bu yıl buradan 15.000 TL 
kazandım. Zaten yaz sezonu 
başladığı zaman hiç boş kal-
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maz burası. Ödeme koşulları 
da çok cazip. Geri ödemeleri-
mi çok rahat yaparım; çünkü 
bir sezonda, aldığım paranın 
üzerinde gelir elde edebilirim. 
Bu yıl da öderdim ama buraya 
yatırım yaptım daha iyi olsun 
diye.”

Sinan Bey’in şu anki durumu-
nu görenler ise ikiye ayrılıyor. 
Birinci grup projeyi duyup da 
borçlanmaktan korktukları için 
hayıflananlar. 
İkinciler ise 
Sinan Bey’in 
pansiyonunu 
örnek alıp, 
pansiyonculuk 
işine girenler:

“Başka pansi-
yonlara da ör-
nek oldum. İlk 
örneği gören 
ardı ardına 
pansiyonculuk 
işine girme-
ye başladı. 
Aynı zamanda 
Kıyıköy’ün turizmine de katkı 
sağladık. Pansiyon yok diye 
ilçeye gelip, geri dönen çoktu 
eskiden. Esnafa da büyük bir 
gelir kapısı oldu.”

Sinan Koç’un pansiyonculuk 
desteğinden yararlandığını ve 
başarılı olduğunu gören dört 
genç de pansiyonculuk projesi 
için Vakfın kapısını aşındırmış. 

Bu gençlerden biri Yılmaz 
Özen. Daha önce hiç pan-
siyonculuk yapmayan ama 
Kıyıköy’ün turizme uygun bir 
yer olması nedeniyle pansiyon-
culuğa daha çok önem verilme-
si gerektiğini düşünen Yılmaz 

Bey, “Köyümüze gelen giden 
çoktu ama pansiyon yoktu. Biz 
de geliri çok olduğu için 3-4 
kişi bir araya geldik, bu işe 
girdik,” diyor.

Daha önce ormancılık yapan 
Yılmaz Özen, ormancılık ve 
pansiyonculuk arasındaki farkı 
şöyle anlatıyor:

“Ormancılık hava şartlarına 
fazla bağlıdır. Bazen hiç kaza-
namazsınız. Ama bu işin bir se-

zonu var ve kazanabiliyorsun; 
ayrıca hastalansak bile devam 
edebiliriz. İnsanlar arabalar-
da yatıyordu eskiden. Talebi 
görünce bu işin iyi bir şekilde 
yapılması gerektiğini düşün-
dük. Abdullah Bey’in yardımı 
ile yaptık bu işi. Aklımızda iş 
vardı ama maddi durumumuz 
yoktu. Vakıf olunca hayalimizi 
gerçeğe dönüştürdük.” 

“Bir buçuk yıl önce müraca-
at ettik bu projeye. Her şey 
bu destekle sağlandı, yapıl-
dı. Dört  arkadaşız. Burayı 
19.000 TL’lik destekle yaptık. 
Odalarımız hafta sonu ve yaz 
aylarında hiç boş kalmıyor. 

İstanbul’dan, Kırklareli’nden 
geliyorlar daha çok. Bu iki 
pansiyon dışındaki diğer pan-
siyonların hepsi ev pansiyonu. 
Burada bir günde kazandığımız 
para ile ormanda dört gün ça-
lışmamız lazım. Ayrıca orman-
cılık kadar ağır bir iş de değil. 
Gençlerin zaten ormancılık ve 
balıkçılık dışında burada yapa-
bileceği çok fazla bir şey yok. 

Artık pansiyonculuk hem 
ekonomiyi 
geliştirirken, 
aynı zamanda 
turizmciliği de 
geliştiriyor ve 
yeni iş sahaları 
açılmasını sağ-
lıyor. Bu iş bir 
çeşit domino 
etkisi yarattı 
aslında. Geri 
ödemelerimizi 
de çok rahat 
yapacağımıza 
inanıyorum.”

“Ormancılık hava şartla-
rına fazla bağlıdır. Bazen 
hiç kazanamazsınız. Ama 
bu işin bir sezonu var ve 
kazanabiliyorsun; ayrıca 

hastalansak bile devam ede-
biliriz. İnsanlar arabalarda 
yatıyordu eskiden. Talebi 
görünce bu işin iyi bir şe-
kilde yapılması gerektiğini 
düşündük. Abdullah Bey’in 

yardımı ile yaptık bu işi. Ak-
lımızda iş vardı ama maddi 
durumumuz yoktu. Vakıf 
olunca hayalimizi gerçeğe 

dönüştürdük.” 
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Türk kadını, zorlu ama büyük 
bir zaferle sonuçlanan Kur-
tuluş Savaşımızın unutulmaz 
bir sembolü olmuştur. Bu 
büyük zaferi izleyen Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 
en coşkulu, ulusal bilinç ve 
bütünlüğümüzün en yüksek 
düzeyde olduğu yıllarda büyük 
önder Atatürk’ün önderliğinde 
Kırklareli Milletvekili Sayın 
Dr. Fuat Umay, Ankara’da 
kadınlarımıza 29 Ocak 1928 
tarihinde bir çağrıda bulun-
muştur. Dr. Umay bu çağrı-
sında, maddeten ve manen 
durumu iyi olmayan kadınları-

mızın korunmasının bir görev 
olduğunu, anaya yapılan yar-
dımların çocuğa da ulaşacağını 
ve böyle bir amacın ancak bir 
kadın yardım derneğinin ku-
rulmasıyla gerçekleşebileceğini 
açıklıyordu. Bu çağrı yerini 
bulmuş ve dernek 19 Şubat 
1928 yılında Himaye-i Eftal 
Kadın Yardım Cemiyeti adıyla 
kurulmuştur. 

1938 yılında, Derneğin ku-
ruluşundan tam on yıl sonra, 
Atatürk, “Büyük varlık ve 
faziletleri unutulmamış Türk 
kadınlarına ayağa kalkarak 

hürmetlerimizi göstermeliyiz. 
Türk kadını yoksul olamaz. 
Türk kadını bizatihi bir varlık-
tır” diyerek derneğe “Yardım 
Sevenler Derneği” adını ver-
miştir. 

Dernek, kuruluşundan günümü-
ze “ Emek Karşılığı Yardım” 
ilkesine uygun olarak açılmış 
dikiş, nakış, çorap atölyelerin-
den “Bosnalı Kadın Sığınma 
Evi”ne, “Mehmetçikle El Ele” 
kampanyasından “Organ Ba-
ğışı”, “Aşı Kampanyası” ve 
“Kendi Okulunu Kendin Yap” 
kampanyalarına, deprem ve 

“hayata pozitif 
  bakan insanlarız”

Birsen ELDEM
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Başkanı
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doğal afet yardımlarından re-
habilitasyon atölyelerine kadar 
pek çok başarılı ve iz bırakan 
faaliyet gerçekleştirmiştir.  

Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakıflarımızın Mütevelli 
Heyetlerinde en çok temsilci 
bulunduran STK’lardan biri 
olan ve 81. yılını “81 Yıl 81 
İl 81 Ana Sınıfı” adlı anlamlı 
bir proje ile kutlayan Derneğin 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Birsen ELDEM ile bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 

81 yıldır aktif bir biçimde fa-
aliyet gösteren ülkemizin en 
köklü sivil toplum kuruluşusu-
nuz. Bu deneyimin derneğinizin 
günümüz sivil toplum kuruluş-
ları için bir ekol oluşturma-
nıza neden olduğu kuşkusuz. 
Ülkemizde Derneğinizin bir ilk 
uygulama ve örnek olarak baş-
lattığı faaliyetler nelerdir? 

1928 yılında Mareşal Fevzi 
Çakmak’ın eşi Fitnat Çakmak, 
Celal Bayar’ın eşi Reşide Ba-
yar, İsmet İnönü’nün eşi Mev-
hibe İnönü, Kırklareli Milletve-
kili Dr. Fuat Umay Bey, “Ka-
dını savaş sonrası ekonomik 
sıkıntılardan nasıl kurtarırız?” 
diye düşünmüşler ve muhtaç 
kadını alıp açtıkları atölye-
de mesleki eğitim vermişler. 
Kadınların ortaya koydukları 
ürünler ise pazarlanarak, aile 
bütçesine katkıları sağlanmış-
tır. 1928 yılında başlattığımız 
bu uygulama, günümüz sosyal 
politikasının da kullandığı bir 
sistemi içeriyor. 

Sadece muhtaçlarla sınırlı 
kalmayıp, ilk rehabilitasyon 
merkezini de 1950’li yıllarda 

Verem Savaş Derneği ile ortak 
olarak oluşturduk. Bu merkez-
de verem tedavileri tamam-
lanmış hastaların yarım gün iş 
imkânı sağlanıyordu. Beslen-
meleri de düzenlenmiş kemer, 
çerçeve üretimi gerçekleştire-
rek aile bütçelerine katkı sağ-
lamaları da temin edilmiştir. 

Tabii, yoksulluğun farklı dalla-
rı var. Eğitimde ve sağlıktaki 
yoksullukta devletin yanında 
faaliyetlerde bulunmuştur. 
Yurtlar, burslar, sağlık ocak-
ları, huzurevleri, bir çınarın 

dalları gibi hem şubelerin ağını 
yayarak hem de hizmetleri ülke 
çapında yayarak “devlet millet 
elele” sloganını somutlaştır-
mıştır. 

Bu çerçevede 25-40’a yakın 
kalıcı eser var. Yaptığımız 
yurtları milli eğitime devrettik; 
huzurevlerini devletle ortak 
gerçekleştirdik. 

Derneğimiz, Cumhuriyetin ku-
ruluş yıllarında yeniden yapıla-
nan devletin sosyal politikaları-
nı yürütmesi ve “sosyal devlet 
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ilkesini” gerçekleştirmesi için 
çok önemli bir yardımcıydı. 
Aynı zamanda sosyal hayatın 
da canlanmasına vesile olmuş 
bir derneğiz. Yardım Sevenler 
Derneğinin yapmış olduğu kon-
serler, balolar aranılan faali-
yetlerdi. Aynı zamanda, devlet 
ricalinden şık hanımlar da 
Yardım Sevenler Derneği’nin 
dikiş atölyelerinde hazırlanan 
kıyafetleri giyerlerdi. Maalesef, 
dikiş atölyemiz yakın zamanda 
kapanmak zorunda kaldı. 

Faaliyetlerimizi gerçekleşti-
rirken de devletten mümkün 
olduğunca az katkı alınmıştır. 
Düzenlenen her etkinlik, sem-
pozyum, kurultay ve baloda 
birebir kendi üyelerimiz öde-
mede bulunmuş ve ülkemizin 
gönüllülük esasına dayalı ilk 
kuruluşu olmuşuzdur. 

Derneğinizin bu denli uzun 
ömürlü ve köklü olabilmesini 
nelere bağlıyorsunuz?

Bu yıl, 81. senemizi kutluyo-

ruz. Bu kutlamayı da çok güzel 
bir proje ile taçlandırıyoruz. 
“81 Yıl, 81 İl ve 81 Anaokulu 
Donanımı”. Bu çalışmayı tüm 
şubelerimizle gerçekleştiriyoruz. 

Toplumda güven ve itimat çok 
önemlidir. Vatandaşın güveni-
nin sarsılmaması için sadece 
Genel Merkez değil, tüm şube-
ler yasalara ve tüzüklere uygun 
olarak çalışma anlamında aza-
mi dikkati göstermişlerdir. Bu 
anlamda, ihtilal dönemlerinde 
bile kapatılmamış bir dernektir.  

Ekonomik anlamda bazı fa-
aliyetlerimizden sarfı nazar 
etmek zorunda kaldık; örneğin 
dikiş atölyelerimiz sendikal 
talepler ve mevcut piyasa ko-
şullarında rekabet edemeyecek 
durumda olmamızdan dolayı 
kapandı. Öte yandan, şube 
bazında gelir getirici elişi ça-
lışmaları desteklenmekte ve 
çeşitli kermesler aracılığıyla bu 
ürünlerden bir ekonomik değer 
yaratılmasına çalışılmaktadır. 

Yaptığınız yardımların muhtaç 
durumdaki kişilerin hayatları 
üzerinde ne derece bir katkısı 
olduğunu izleme imkanınız olu-
yor mu?

Tabii ki değişimleri gözlüyoruz. 
Mesela oğlu askere gittiyse 
geri dönüp aileye katkı sağla-
maya başlamış mı veya hasta-
lık söz konusu ise iyileşmiş mi 
diye kontrol ediyoruz. Bizim 
yardımı gerçekleştirme kolu 
adını verdiğimiz bir yapımız 
var. İstenen belgeler arasında 
muhtarlıklardan alınan yok-
sulluk belgesi olmakla birlikte 
buna fazla itibar etmeyiz. Ev 
ziyareti ve çevreden bir soruş-
turma yapılır. 

Sivil Toplum Kuruluşları içinde 
öncü bir rolünüz var. Sizden 
sonra kurulan STK’lar sizden 
nasıl etkilendiler?

Ülkede kurulan tüm STK’ların 
bizden etkilendikleri çok önem-
li noktalar bulunmaktadır. Ör-
neğin bizde görev yapmış pek 
çok kişi yeni kurulan STK’ların 
yönetim kurullarında da görev 
yapmışlardır. Örneğin, Dr. Me-
diha Eldem aynı zamanda Üni-

Bir başka neden de bu derneğin 
tüm üyelerinin bir arada bulun-
maktan mutlu olan insanlardan 
oluşmasıdır. Nöbet devri de 
hep bu sorumluluğu taşıyabilen 
kişilere bayrağın devredilmesi 
suretiyle gerçekleşmiştir. 

Derneğiniz, 1990’lardan itiba-
ren  STK kavramının yeniden 
tanımlanmaya başlaması ile 
birlikte yapısal, faaliyetlere 
ilişkin veya savunuculuk an-
lamında ne gibi değişimler 
geçirdi?
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versiteli Kadınlar Derneğinin 
de bir üyesiydi. 

Ülke çapında kaç şubeniz var?

Ülke çapında 154 şubeye sa-
hibiz. 

Toplam üye sayınız nedir?

20.000’e yakın sayıda Mer-
kez ve 154 şubemizde kayıtlı 
üyemiz bulunmaktadır. Bir de 
dernek kültürümüzün gerektir-
diği şöyle bir durum var: Ben 
derneğe üyeyim; ama eşim ve 
çocuklarım derneğe üye olmasa 
bile yazılı olmayan bir kuralı-
mız gereği Derneğimize bağışta 
bulunmak zorundalar. Tüm ar-
kadaşlarımın eşleri, çocukları 
bir kısım mesaisini dernek faa-
liyetlerimize verir. Bu durum, 
yazılı olmayan, ama zamanla 
gönüllülük esasına göre oluş-
muş bir teamülümüzdür. 

Gönüllü ve profesyonel çalı-
şanlarınızın birbirlerine oranı 
ne kadardır? Nasıl bir denge 
oluşturdunuz?

Merkezde, 31 kişi gönüllü 
olarak yönetim kademesinde-
dir. 16 kişi ise ücretli olarak 
çalışmaktadır.  Şubelerimizde 
maaşlı personel sayısı çok 
düşüktür. Şubelerde, 9 asil 9 
yedek olmak üzere 18 kişi idari 
kademede gönüllü olarak çalış-
maktadır. Dikiş atölyelerimizin 
olduğu dönemde profesyonel 
çalışan sayımız çok daha faz-
laydı. Ancak, kapanmaları ile 
birlikte gönüllülük oranı art-
mıştır. 

Hangi tür yardım programları-
nız bulunmaktadır?

Belediyeler, SYD Vakıfları 
özellikle gıda yardımı anlamın-
da yeterli malzemeyi halkımı-

za ulaştırmaya başladılar.  O 
anlamda biz de elimizi yavaş 
yavaş söz konusu alandan 
çekmek suretiyle daha ziyade 
giyim eşyalarına ve burslara 
yönelmeye başladık. Giyim eş-
yaları konusunda sosyal market 
benzeri uygulamalara başla-
dık. Bunun nedeni zaten kendi 
bağışçı kitlemizin giyecek ge-
tirmelerinden dolayıdır. Giyim 
eşyalarını sınıflandırıyoruz. Ön-
celikle, kullanılabilir olmaları-
na özen gösteriyoruz ve yoksul 
kesimin ihtiyacı olan giyim 
tiplerine yöneliyoruz. Örneğin, 
yoksul kesim palto yerine hırka 
gibi giyim malzemelerini tercih 
ediyor. Bu husus, bizim sahada 
kazandığımız bir tecrübe ve bu 
tecrübeyi giyim malzemeleri ile 
ilgili politikamızı belirlerken 
kullanıyoruz. 

Öğrenci bursları da önemli bir 
yardım kalemimiz. Bu alanda 
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da oldukça ayrıntılı bir değer-
lendirmemiz bulunmaktadır. 
Burs bağışlarında bağışçı ve 
öğrenci eşlenmesi ile sürekli bir 
bağış imkânı sağlanmaktadır. 
Şartlı bir bağış olup, örneğin 
okul bitene kadar verilecek-
tir, denilmektedir. Daha sıcak 
ilişkilerin oluşmasını sağlayan 
bu burs türünde, bağışçı kendi 
öğrencisine bayram-yılbaşı 
harçlığı, hediye vb. katkılarda 
da bulunabilmektedir. 

Ayrıca, yurt yerine eve çıkmayı 
tercih eden öğrencilerimize 
gıda yardımı, kurban yardımı 
vb. katkılar geldiği zaman yön-
lendirmede bulunabiliyoruz. 

Bizim kurban bağışlarımız 
Mehmetçik Vakfı veya Kızılay 
gibi geniş çaplı değildir. Üyele-
rimizin dini vecibelerini yerine 
getirmelerini kolaylaştırmak ve 
adak kurbanı gibi istisnai kur-
banlarını da ilgili yerlere ak-
settirmek gibi organizasyonel 
bir işlevimiz bulunmaktadır. 
Ayrı eve çıkmış olan öğrenci-
lere bize bağışlanmış olan ev 
eşyalarını da yönlendirebiliyo-
ruz. Ayrıca Ramazanda üyele-
rimizin fitre ve zekatlarını da 
muhtaç durumda olan kişilere 
dağıtıyoruz.  

Yıllık olarak ne kadar kişiye 
ulaşıyorsunuz?

20.000 öğrenciye burs, 10.000 
kişiye de ayni yardım anla-
mında ulaşıyoruz. Sadece ki-
şilere yönelik yardımlar değil; 
kurumsal kapasite geliştirici 
bağışlarda da bulunuyoruz. 
Örneğin bir hastanede diyaliz 
ünitesi ihtiyacı varsa şubeleri-
miz tarafından bu talepler de 

karşılanmaktadır. Ayrıca, pek 
çok köy öğretmeni bize yaza-
rak okulundaki öğrenciler için 
ayni yardım talebinde bulun-
makta olup, kendi teşkilatımız 
içerisinde para toplayarak bu 
okullara yardım paketi gönde-
rilmektedir.   

Bu çalışmaları yaparken çok 
büyük bir haz alıyoruz. Nite-
kim ben 1963 yılından bu yana 
gönüllülük işi içerisindeyim ve 
gönüllülükten emekli olunama-
yacağını gördüm. Tek üzüntüm, 
gençlerin sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma alanına çok fazla 
ilgilerinin olmaması. Öte yan-
dan, bizden zamanında burs 
alan bazı öğrencilerimizin daha 
sonra üye veya bağışçı olarak 
derneğimize destek olması bize 
büyük bir gurur vermektedir. 

Hedef kitlenizi belirlerken nasıl 
kriterler kullanıyorsunuz?

Öğrenci için doldurulması gere-
ken formlarımız var.  Üniversi-
telerin öğrenci işleri birimleri 
ile koordinasyon sağlıyoruz. 
Koşullarımız, öğrencinin disip-
lin cezasının olmaması, öğren-
cinin suç kapsamına girecek 
faaliyetinin olmaması, öğren-
cinin başarılı olması, ailesinin 
ekonomik durumunun kötü 
olması, anne ve/veya babasının 
vefat etmiş olması, ailede lise 
ve üniversitede okuyan çok sa-
yıda çocuğun olması ve ailenin 
kirada oturuyor olması şeklin-
dedir.

Ayrıca, üniversiteyi o sene ka-
zanmış olan öğrencilere öncelik 
veriyoruz. Devlet bursu 5-6 
ay sonra çıktığı ve bu dönem-
de öğrenci çevresi konusunda 
çok daha bilinçsiz olduğu için 
bu ilk dönemdeki öğrencilere 
öncelik verilmektedir. Tüm şu-
belerde 20.000’i aşkın öğrenci 
bulunmaktadır. 

Yarınımızın teminatı gençler 

1928 yılında Mareşal 
Fevzi Çakmak’ın eşi 
Fitnat Çakmak, Celal 

Bayar’ın eşi Reşide Bayar, 
İsmet İnönü’nün eşi 

Mevhibe İnönü, Kırklareli 
Milletvekili Dr. Fuat Umay 
Bey, “Kadını savaş sonrası 

ekonomik sıkıntılardan 
nasıl kurtarırız.” diye 

düşünmüşler ve muhtaç 
kadını alıp açtıkları 

atölyede mesleki eğitim 
vermişler. Kadınların ortaya 

koydukları ürünler ise 
pazarlanarak, aile bütçesine 
katkıları sağlanmıştır. 1928 

yılında başlattığımız bu 
uygulama, günümüz sosyal 
politikasının da kullandığı 

bir sistemi içeriyor. 



D
AY
AN
IŞ
M
A

48

olduğu için tüm şubelerimizin 
en fazla üzerinde durdukları 
yardım öğrenci bursudur.  

Hedef kitlenizi belirlemek için 
kullandığınız bir puanlama 
sisteminiz var mı?

Müracaat dilekçe ve formları 
merkez dernekte 5 kişi okur. 
Verilen beyanlar üzerinden 
kağıt üzerinde bir puanlama 
yapılır. 5 kişinin ortalamasın-
da en fazla yoksulluk puanına 
sahip olanlar, bu kez mülakata 
çağrılarak değerlendirilir. 

Bilgi işlem sistemleri üzerine 
kurulu ilişkisel bir veritabanı-
nız var mı? Başka bir deyişle 
yardım alan kitlenizi demogra-
fik özellikleri, aldıkları yardım 
tutarı, türü, vatandaşlık numa-
rası vb. şekilde sorgulayıp ra-
porlayabiliyor musunuz? Böyle 
bir veritabanınız varsa tüm 
şubelerinizi kapsıyor mu?

Burs ve diğer yardım bilgileri 
bilgisayar ortamında izlenmek-
le birlikte; tüm şubeleri birleş-
tiren bir veritabanımız mevcut 
değil. 

Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Genel Müdürlüğü 
(SYDGM) ve Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakıfları 
(SYDV) ile işbirliği içerisinde 
yaptığınız çalışmalar var mı? 

Genel Merkez olarak Çankaya 
SYDV’sinin mütevelli heyeti-
ne temsilci gönderiyoruz. Bu 
Vakıfla çalışmaktan mutluyuz; 
bir gündem hazırlanıyor ve 
bu gündem madde madde bir 
sosyal çalışmacı tarafından 

bize izah ediliyor. İzah edilen 
gündem maddesi üzerinden de 
biz karar veriyoruz. Ancak şu 
ana kadar SYD Vakıfları ile 
Valilikler kanalıyla ortak çalış-
mada bulunmadık. 

3294 sayılı Kanunun kapsamı-
na girmediği için SYD Vakfının 
mütevelli heyetince geri çev-
rilen bir başvuru sizin faaliyet 
alanınıza girdiği için şubeleri-
niz veya merkeziniz tarafından 
değerlendirmeye alınabiliyor 
mu?

Burs harici yardımlarda, şöyle 
bir anlayışımız var: İsteyen ve 
talep eden vatandaşa değil, el 
açmayan ve talep edemeyen 
yoksul vatandaşa yönelik çalış-
mayı tercih ettiğimiz için 3294 
sayılı kanun dışında kalan; 
ancak yoksul olduğunu göz-
lediğimiz kişilerle de irtibata 
geçiyoruz. 

Diğer STK’larla ilişkileriniz ne 
boyutta? İşbirliği ve eşgüdüm 
anlamında bir sıkıntı ile karşı-
laşıyor musunuz? 

İçinde sivil toplum örgütleri-
nin de bulunduğu 16 kurulu-
şun katılımı ile oluşan Ulusal 
Kadın Eğitim Komisyonunda 
çalışıyoruz. Ciddi bir zorlukla 
karşılaşmıyoruz. Birbirimizin 
yapacağı faaliyetlere mümkün 
mertebe destek olmaya çalı-
şıyoruz. Örneğin, köy öğret-
menlerinden okullarına yönelik 
bir talep geldiği zaman Ulusal 
Kadın Eğitim Komisyonuna bu 
talebi havale ederiz. Bir başka 
dernek örneğin “Biz artık sa-
dece kız öğrenciye burs vermek 
istiyoruz.” derse, biz onlara 

istedikleri kadar kız öğren-
ci yollayıp, burs vermek için 
yolladığımız sayıda erkek öğ-
renciyi de onlardan kendimize 
transfer ederiz. 

Biz temelde dünyaya pozitif 
gözlüklerle bakan insanlarız. 
Bu anlamda, ne gönüllü kuru-
luşlara karşı, ne halkımıza kar-
şı, ne gencimize, ne de devleti-
mize karşı olumsuz bir bakışı-
mız olmaz. Kimin ne sıkıntısı 
varsa ulaşmaya çalışırız. Buna 
bazen dernek olarak ulaşama-
yız, o zaman kendi cebimizden 
de karşılaşırız. Bu anlamda, 
diğer STK’lardaki arkadaşları-
mıza “Bizdeki ruh, sizde yok.” 
veya “Sizin bildiğiniz kadar 
benim unuttuğum var” diyebili-
yorum. Büyük olduğum için de 
karşı çıkamıyorlar.   

SYDV’lerin Mütevelli He-
yetlerinde temsiliniz diğer 
STK’larla karşılaştırıldığında 
ön sıralarda yer alıyor. Şu-
belerinizin SYD Vakıflarının 
Mütevelli Heyet seçimlerine 
katılma oranını yeterli buluyor 
musunuz?  

Şubelerimizin olduğu yerlerde 
her yıl SYD Vakıflarının Müte-
velli Heyet seçimlerine katılı-
yoruz. Ancak, tabii ki STK’lar 
arasında bir seçim olduğu için 
her zaman ve her koşulda se-
çileceğiz diye bir kaide yok. 
Seçilirsek görev alıyoruz, se-
çilemezsek seçilene başarılar 
diliyoruz. 

Bize zaman ayırdığınız için çok 
teşekkür ederiz. 

Ben teşekkür ederim. 
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Türk sosyal yardım 
sistemi çatısı altında 
sağlık hizmetleri
Ersin KAYA

Uzman Yardımcısı

Türkiye’nin sağlık hizmetlerine 
ilişkin köklü bir geçmişi olup, 
Selçuklu Devleti döneminde 
oluşturulan Darüşşifalara ka-
dar uzanmaktadır. Anadolu 
tarihinde yoksullara ilk sosyal 
yardım biçimi olan sağlık hiz-
metleri bu Darüşşifalar vasıta-
sıyla sunulmuştur.

Osmanlı döneminde sağlık mü-
esseseleri daha da geliştirilmiş 
ve hastanelere ilaveten kaplı-
calar kurulmuştur. Bu kaplı-
calardan yoksullar da ücretsiz 
olarak faydalanarak suyla şifa 
bulmuşlardır.  Hastanelerin 
ülke sathına sistemli bir şekil-
de yayılması da yine Osmanlı 
döneminde gerçekleşir. Fatih 
Sultan Mehmet devrinde tüm 
ülkenin sağlık hizmetlerinden 
sorumlu olan ve bugünkü Sağ-
lık Bakanı yetkilerine sahip 
olup, saray halkı dahil bütün 
sağlık ünitelerini, resmi ve özel 
tüm sağlık personelini atayan 
ve denetleyen hekimbaşılık 
oluşturulmuştur. İlk hekimbaşı 
Fatih Sultan Mehmet’in Meclis 
Başkanı Kutbeddin ve son he-
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kimbaşı II.Mahmut döneminde 
Abdullah Molla’dır (Akyay, N.  
1982).

Osmanlı döneminde hasta-
nelerin ve onu takiben sağlık 
örgütlerinin yurt sathına dağıl-
ması 1840’dan sonra başlar. 
İlk açılan hastanelere “Gureba 
Hastanesi” adı verilir. Gure-
ba Hastanesi kimsesizler ve 
yoksullar için yapılmıştır. Bu 
hastanelerde gariplere ve yok-
sullara ücretsiz sağlık hizmet-
leri sunulmuştur(Dirican, R. ve 
Bilgel, N., 1993). 

1877’de çıkarılan bir tali-
matname ile sivil hastane 
bulunmayan yerlerde, fakir 
ve kimsesiz hastaların askeri 
hastanelerde bakılması, gere-
ken masrafların mahpuslar ve 
kimsesizler faslından ödenmesi 
kararlaştırılmıştır (Akyay, N.  
1982).

1914 yılında kabul edilen 
bir kanunla sağlık hizmetle-
rini yönetme görevi İçişleri 
Bakanlığı’na bağlı olarak 
kurulan Sağlık İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne verilmiştir. İlk 

genel müdürü Dr. Besim Ömer 
Paşa’dır.

Türkiye Cumhuriyeti Dönemin-
de Sağlık Hizmetleri Sağlık 
Bakanlığının Kurulması

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti sağlık hizmetleri-
ni yürütmek görevi 3 Mayıs 
1920’de Sağlık ve Sosyal Yar-
dım Bakanlığı’na vererek Sağ-
lık Bakanlığının kuruluşunu 
resmileştirmiştir. TBMM’nin 
ilk sağlık bakanı Dr. Adnan 
Adıvar’dır. Sağlık Bakanlığı 
başlangıçta, savaş sonrasında 
yeniden yapılanmaya ve ülke 
sağlık sistemini kurmak için 
kilit mevzuatın oluşturulması 
konularına odaklanmıştır. 

Türkiye’deki mevcut halk 
sağlığı sisteminin temelleri, 
1923-1949 yılları arasında 
Refik Saydam ve Behçet Uz 
döneminde atılmıştır. Bu dö-
nemde, sağlık programlarının 
planlanması, düzenlenmesi 
ve uygulanmasından sorumlu 
olan Sağlık Bakanlığının görev 
ve işlevlerini açık ve kesin bir 
şekilde ortaya koyan birçok 

yasa çıkmıştır. Koruyucu halk 
sağlığı programlarına; tüber-
küloz, sıtma ve cüzam gibi bu-
laşıcı hastalıkların kontrolüne 
yönelik programlara ağırlık 
verilmişti. Bu dönemde teşkilat 
modeli “Dikey” örgütlenmişti. 
İlçe düzeyinde tanı ve tedavi 
merkezleri kurulmuş; Ankara, 
Diyarbakır, Erzurum ve Sivas 
gibi illerde tam teşekküllü 
hastaneler açılmıştı (OECD ve 
WB, 2008:32).

Refik Saydam Dönemi 
(1923-1938)

Cumhuriyet Hükümetinin ilk 
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Refik 
Saydam’dır. O, kısa bir aralık 
hariç, 25 Ekim 1937’ye ka-
dar 14 yıl bakanlık yapmıştır. 
Refik Saydam, Türk sağlık 
hizmetlerinin gelişmesinde en 
büyük etkisi olan bir bakandır.
Refik Saydam, sağlık hizmetle-
rinin örgütlenmesinde Hükümet 
Tabipliği, Sağlık Müdürlüğü 
örgütünü temel birim olarak 
kabul etmiştir. Bunun yanın-
da sıtma, frengi, trahom gibi 
önemli sorunların kısa zaman 
içinde çözümlenmesi için Sağ-
lık Müdürlüğüne bağlı olmayan 
ve kısmen genel idare dışında 
örgütler kurmuştur.

Hükümet tabipliği çok çeşitli 
görevleri olan bir hizmet ol-
muştur. Hükümet tabipliğinin 
görevlerinden en önemli olanla-
rı, bulaşıcı hastalıklarla savaş, 
adli tabiplik, genel yönetimle 
ilgili işler ve fakir hastaların 
parasız muayenesidir. Ancak, 
hükümet tabipliği hekimler 
arasında sevilen bir görev 
olmamıştır. Bunun nedenleri 
arasında önemli olanlar, fakül-

Kahramanmaraş Türkoğlu SYD Vakfınca temin edilen 
nebülizatör cihazını kullanan bir hasta.
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telerdeki eğitimin, hekimleri 
uzman olmaya koşullandırma-
sı, verilmiş olan olanaklar ile 
görevlerinin istenen düzeyde 
yapılmaması ve küçük yerler-
de zaman zaman rast gelinen 
bürokratlar arası ilişkilerdeki 
uyumsuzluklardır (Akyay, 
1982).

Dr. Behçet Uz Dönemi 
(1937-1949)

Bu dönemde en önemli olay, 
İkinci Dünya Savaş’ında, 
Türkiye’nin harbe girmemesiyle 
beraber halkın sağlık durumu-
nun bozulmasıdır. Bu dönemde 
sıtma, epidemik tifüs ve çiçek 
büyük salgınlar yapmıştır. Bir 
yandan salgınlar ve bir yandan 
beslenme koşullarının bozulma-
sı ölüm oranlarını arttırmıştır.

1945 yılında sıtma ile savaş 
için yeni bir kanun “Olağanüs-
tü Sıtma Savaş Kanunu” ve  
“İşçi Sigortaları Kurumu”nun 
kurulmasıdır. Bu kanunla ku-
rum, sigortalı işçiler için sağ-
lık örgütü kurma, işletme ve 
sağlık personeli atama yetkisi 
almıştır. Bu hüküm 1952 yı-

lında uygulamaya başlanmıştır 
(Fişek, N.H., 1983).

1946-1947 yıllarında 
Dr.Behçet Uz’un Sağlık Ba-
kanlığı zamanında ülkemizde 
sağlık yönetiminde, ileri mem-
leketlerdeki gelişmelere paralel 
olarak, Refik Saydam’ın koy-
duğu esaslardan farklı bir yola 
girmeye teşebbüs edilmiştir. 
Hazırlanan plana göre; her 
40 köy için (yaklaşık 20.000 
nüfus) bir sağlık merkezi ku-
rulacaktır. Her sağlık mer-
kezinde acil olgular için 10 
hasta yatağı, 2 hekim ve tedavi 
hizmeti ile koruyucu hizmetleri 
beraber yürütebilmek için 11 
yardımcı sağlık personeli bu-
lunacaktır. Bu planda, Refik 
Saydam zamanında genellikle 
şehirli ve kasabalıya inhisar 
eden ve köylünün sınırlı ölçüde 
faydalanabileceği tedavi hiz-
metlerinin, örgütlenmiş olarak 
köye götürülmesi ön görülmüş-
tür. Ancak, bu planı Dr.Behçet 
Uz’dan sonra gelenler uygula-
yamamışlardır. 

1949-1960 yılları arasındaki 
dönemde, Türkiye’deki insanla-

ra entegre sağlık hizmetlerini 
sunması beklenen sağlık ocak-
ları kurulmuş, tüm hastaneler, 
yerel yönetimlerden Sağlık Ba-
kanlığına devredilmiştir.

1960 yılından günümüze kadar 
gelen dönemde, Türk vatandaş-
larına sosyal sigorta ve sağlık 
hizmetlerine erişime ilişkin çok 
önemli anayasal haklar ta-
nınmıştır. 1960 Anayasasının 
49. maddesinde sağlık temel 
bir hak olarak tanımlanmıştır. 
Sosyal bir devletin en önemli 
fonksiyonu olan sağlık ve sos-
yal güvenlik hizmetlerinin tüm 
sorumluluğu devlete ait kılın-
mıştır. Nitekim bu yaklaşım 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nda da devam ettirilmiş 
ve 224 sayılı Yasa ile sağlık 
hizmetlerinin sosyalizasyonu-
nu1 sağlayacak hukuki düzen-
lemeler yapılmıştır. Bu yak-
laşım “halk sağlığının devlet 
tarafından korunması” gibi bir 
anlayışın geçerli olduğunu gös-
termektedir (Altay, Asuman,  
2007:43). 

1982 Anayasası’nda ise dev-
letin sosyal boyutu 1960 
Anayasası’ndan farklı bir 
şekilde biçimlendirilmiş-
tir. Sağlık hizmetleri, 1960 
Anayasa’sında olduğu gibi 

1  Sosyalizasyon; vatandaşların tamamına 
gelir düzeylerinden bağımsız bir şekilde bel-
li mal ve hizmetlerden yararlanabilmeleri 
için eşit fırsatın veril-mesidir (Şener, 1996: 
97). Sosyalizasyon, kamusal ve özel mal ve 
hizmetler için, toplumsal fayda üretilerek 
ileri bir refah düzeyine ulaşılması amaçla-
rı ile uygulanır. Genellikle her ülkede bu 
kapsama giren mal ve hizmetler arasında 
başta sağlık ve eğitim gelmektedir. Özellik-
le koruyucu sağlık hizmetleri birçok ülkede 
sosyalizasyon kapsamında yer almakta-
dır. Koruyucu sağlık hizmetleri sosyalize 
edildiğinde toplumsal sağlık sorunlarının 
azalması beklenir. Bu sayede sağlık harca-
malarının azalması ve tasarruf yapılması 
umulur.

Mersin SYD Vakfı tarafından verilen nebülizatör 
cihazını kullanan bir hasta.
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devletçe sağlanan temel sosyal 
ve ekonomik bir hak olmak-
tan çok, devletçe planlanan ve 
denetlenen bir hizmete dönüş-
müştür. Bu anlayışın uygula-
madaki izdüşümü ise, sağlık 
hizmetlerinin üretimi, sunumu 
ve tüketiminin piyasa ekonomi-
si koşullarında daha ağırlıklı 
olarak yer alması ve rekabetçi 
bir ortamın yaratılarak hizmet-
lerin etkinliğinin ve kalitesinin 
artırılmasının hedeflenmesidir.
1982 Anayasa’sının “Sosyal ve 
Ekonomik Haklar ve Ödevler” 
başlığı altında 56. maddede, 
“Herkes sağlıklı ve dengeli 
bir çevrede yaşama hakkına 
sahiptir… Devlet, herkesin 
hayatını, beden ve ruh sağlığı 
içinde sürdürmesini sağlamak 
amacı ile sağlık kuruluşlarını 
tek elden planlayıp hizmet ver-
mesini düzenler. Devlet bu gö-
revini kamu ve özel kesimdeki 
sağlık ve sosyal kurumlarından 
yararlanarak ve onları denet-
leyerek yerine getirir” hükmü 
yer almaktadır. Anayasa’nın 
üçüncü bölümünü oluşturan 
“Sosyal ve Ekonomik Haklar 
ve Ödevler” başlığı altında, 58. 
ve 61. maddelerde, devletin 
sosyal koruma görevine ilişkin 
hükümler yer almaktadır. 58. 
maddeye göre, “Devlet gençleri 
alkol düşkünlüğünden uyuş-
turucu maddelerden korumak 
için gerekli tedbirleri alır”, 
61. maddeye göre ise, “devlet 
sakatların korunmalarını ve 
toplum hayatına intibaklarını 
sağlayıcı tedbirleri alır”. Bu 
hükümlerle, devletin sağlık 
hizmetlerini denetleyen, bunun 
yanında da tüm toplum için 
planlayan otorite olduğu vurgu-
lanmaktadır (Altay, Asuman,  
2007:43). 

1988-1993 yılları arasında 
Sağlık Bakanlığı ve Devlet 
Planlama Teşkilatı, ihtiyaçları 
anlamak ve reform yapılacak 
yönleri belirlemek için büyük 
bir sağlık reformu çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Ulusal 
sağlık politikası, 1990 yılında 
Hükümet tarafından resmi 
olarak kabul edilerek Genel 
Sağlık Sigortası(GSS) ve aile 
hekimliğinin Türkiye’de de uy-
gulanması gündeme getirilmiş-
tir. Bu politika belgesinde, ula-
şılması gereken belirli hedefler 
ortaya konmuş ve ana çocuk 
sağlığı gibi sağlıkla ilgili temel 
öncelikler belirlenmiştir.

1992 yılında düzenlenen Birin-
ci Ulusal Sağlık Kongresi’nde, 
GSS uygulamasının başlatıl-
ması konusu yeniden ele alın-
mış; ama herhangi bir ilerleme 
kaydedilememiştir. Ancak, 
aynı yıl Yeşil Kart programının 
başlatılması ile birlikte sosyal 
sigorta kapsamı içinde olma-
yan, mülksüz dar gelirlilerin 
sağlık hizmetlerinden ücretsiz 
yararlanmalarına imkan sağ-
lanmıştır. 

Sosyal Sigorta Sistemi Dışında 
Kalan Yoksullara Yönelik Sağ-
lık Hizmetleri

1986 yılında 3294 sayılı yasa 
ile kurulan Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu (halk arasına bilinen 
adıyla Fakir Fukara Fonu) 
Türkiye’de sosyal güvenlik 
kapsamı dışında kalan yoksul-
lara eğitim, barınma, gıda gibi 
muhtelif sosyal yardımlarının 
yanında sağlık yardımları sun-
muştur. Yoksul vatandaşların 
sağlık hizmetlerinden sistemli 
ve ücretsiz olarak faydalanabil-
mesi, ancak 1992 yılında 3816 
Sayılı Ödeme Gücü Olmayan 
Vatandaşların Tedavi Gider-
lerinin Yeşil Kart Verilerek 
Devlet Tarafından Karşılanma-
sı Hakkında Kanunun çıkarıl-
masıyla gerçekleşmiştir. Yeşil 
Kart uygulamasının finansman 
biçimi bugüne kadar birkaç kez 
değişikliğe uğramıştır. Bu uy-
gulamanın ilk finansörü ve yü-
rütücüsü Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
(SYDTF) olmuştur. Fon, her il 
ve ilçede örgütlü bulunan Sos-

Diyaliz masrafları Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılanan 
hemodiyaliz hastası Küçükçekmece/İSTANBUL



D
AY
AN
IŞ
M
A

53

yal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakıfları vasıtasıyla sosyal 
sigorta kapsamı içinde olma-
yan, mülksüz ve dar gelirlilerin 
hastanelerden aldıkları yataklı 
tedavi hizmetlerinin bedellerini 
2005 yılına kadar karşılamayı 
sürdürmüştür. 

2005 yılında Yeşil Kart Kanu-
nunda değişiklik yapılmış;  ye-
şil kartlıların tedavisine ilişkin 
giderlerinin Fon bütçesi yerine 
genel bütçeden karşılanması ve 
uygulamanın tek elden Sağlık 
Bakanlığı tarafından yürütül-
mesi sağlanmıştır. Söz konusu 
kanun değişikliği ile Yeşil Kart 
sahipleri ayakta tedavi hizmeti 
ve ilaçlara erişim hakkına da 
kavuşmuştur. Bu değişiklikle 
birlikte Yeşil Kart sahipleri, 
SSK, Bağ-Kur ve Emekli San-
dığı ile aynı haklara erişim 
sahibi olmuşlardır (OECD ve 
WB, 2008:38). 

2005 yılında Yeşil Kart Kanu-
nununda değişiklik yapılması-
nın ardından SYDTF, yoksul-
lara yönelik sağlık yardımları 
ile ilgili olarak Yeşil Kartlı 
vatandaşların 3816 sayılı Yasa 
kapsamı dışında kalan sağlık 
giderlerini, sosyal ve sağlık gü-
vencesi olmayan vatandaşların, 
kimsesiz- evsizler ve yabancı 
uyrukluların tedavi giderlerini, 
31.01.2005 tarih ve 1 sayılı 
“Sağlık Destek Yardımları 
Programı” Uygulama Esasla-
rı çerçevesinde il/ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları eliyle karşılamayı 
sürdürmüştür.

2003-2008 yılları arasında 
Türk sosyal güvenlik ve sağ-
lık sistemindeki uzun soluklu 

reform çalışmaları sonucunda 
01.10.2008 tarihinde Sosyal 
Güvenlik Kurumunun 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS 
Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu 
kanunun yürürlüğe girmesiyle 
Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışmayı Teşvik Fonunun yoksul 
kimselere yaptığı sağlık yar-
dımları uygulaması ikinci kez 
değişikliğe uğramıştır (birincisi 
2005 yılında). Buna göre, Yeşil 
kart talebi reddedilenler, kim-
sesizler, vatansızlar, sığınmacı-
lar, mütekabiliyet esası gözeti-
lerek oturma izni almış yabancı 
ülke vatandaşlarından yabancı 
bir ülke mevzuatı kapsamında 
sigortalı olmayan kişiler ve bir 
yıldan fazla Türkiye‘de ikamet 
eden yabancı uyruklular GSS 
kanunu uyarınca genel sağlık 
sigortalı olduklarından sağlık 
harcamalarının karşılanması 
için SYD Vakfı yerine Sosyal 
Güvenlik Kurumuna başvurma-
ları gerekecektir.  

5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve GSS Kanunu kapsamında 
Yeşil Kart sahipleri resmi ola-
rak GSS’ye dahil edilmiştir. 
Ancak, Yeşil Kart uygulaması-
nın fiilen GSS’ye dahil edilmesi 
01.10.2010 tarihi sonrasına 
bırakılmıştır. GSS yasasının 
primsiz ayağında Yeşil Kart 
sisteminin hak etme ve finans-
man koşulları da değişikliğe 
uğramıştır. Buna göre Yeşil 
Kart almak isteyenlere para ve 
mal varlığı soruşturma sistemi 
getirilerek bir çeşit fakirlik 
testi uygulamaya geçirilecektir 
(OECD ve WB, 2008:39). 

SYDTF ve Sağlık Yardımı 
Uygulamaları

Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışmayı Teşvik Fonu (SY-
DTF), 01.10.2008 tarihinde 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve GSS Kanununun yürürlüğe 
girmesiyle sadece Yeşil Kartlı 
vatandaşların 3816 sayılı yasa 
kapsamı dışında kalan sağlık 
giderleri ile ilgileneceğinden 
Fonun sağlık yardımlarına 
ayıracağı kaynağın düşeceği 
ön görülmektedir. Nitekim, 
2003 yılında 2008’e kadar 
SYDTF’nin sağlık yardımlarına 
ayırdığı kaynak Tablo 1’deki 
gibidir. Bu tablo öngörüyü doğ-
rular niteliktedir.

Yıllar itibariyle SYDT Fonun-
dan Sağlık Yardımlarına 
Aktarılan Kaynak (TL)

SYDTF’nin yürütücüsü olan 
Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Genel Müdürlüğünün 
(SYDGM) “Sağlık  Yardımları 
ve Yararlanma Koşulları” adlı 
bilgi broşürüne göre sağlık 
yardımları, 3816 Sayılı Ye-
şil  Kart Kanunu kapsamında 
karşılanmayan sağlık giderleri 
için, SYD Vakıflarınca ithal 
ilaç, tıbbi malzeme, tıbbi cihaz 
gibi  yapılan destekler olarak 
tanımlanmaktadır. Bu bilgi 
broşürüne göre, sağlık yardım-
ları SYDGM tarafından re’sen 
yapılmadığı, ancak yeşil kartlı 
vatandaşların Vakfa başvur-
maları halinde bu yardımlar-
dan 5510 sayılı kanun gereği 
01.10.2010 tarihine kadar 

2003 251.632.000
2004 499.607.000
2005 141.755.677
2006     9.838.078
2007     6.413.519
2008     5.239.560
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faydalanacağı belirtilmektedir 
(Kaya, 2008:2). 

Söz konusu broşürde, kimlere 
sağlık yardımı yapılamayacağı 
da açıklanmaktadır. Bu çerçe-
vede, Sosyal Yardım ve Daya-
nışma Vakıflarınca yapılacak 
olan sosyal güvenlik sorgula-
maları sonucunda kendisi, eşi 
veya bakmakla yükümlülerden 
birinin sosyal güvenlik kuru-
luşuna tabi olması nedeniyle 
sağlık güvencesinin bulunması 
veya sosyal güvencesiz olma-
sına karşılık sağlık giderlerini 
karşılayacak maddi güce sahip 
olması durumunda sağlık des-
tek yardımı yapılamamaktadır. 
Diğer taraftan, Yeşil Kartlı 
vatandaşların 3816 Sayılı 
Kanun kapsamında karşılanan 
ayakta ve yataktaki sağlık gi-
derleri için de destek verilmesi 
söz konusu olmamaktadır. Ye-
şil Kartlı vatandaşların 3816 
Sayılı Kanun kapsamı dışında 
kalan ve SYD Vakıflarınca de-
ğerlendirilebilen  5 tür sağlık 
gideri vardır (Kaya, 2008:2):

1- Ayakta tedavilerinde gerek-
li, kolostomi torbası, oksijen 
konsantratörü, oksijen tüpü, 
solunum cihazları, şeker 
ölçüm cihazı gibi tıbbi mal-
zeme ve cihaz bedelleri

2-  Tedavi gören hastanın, has-
taneye yattığı tarihten itiba-
ren 90 gün içinde Yeşil Kart 
çıkartması durumunda acil 
olmayan tedavi giderleri

3- Yeşil Kartlı anne ve baba-
nın yeni doğan bebeğine, 
doğduğu tarihten 90  gün 
sonra yeşil kart çıkartması 
durumunda annenin doğum 
yaptığı hastanedeki tedavi 
giderleri ile sevk edildikleri 
sağlık kurum ve kuruluşla-
rındaki tedavi giderleri

4- Tedavi gören hastanın, has-
taneye yattığı tarihten itiba-
ren 90 gün sonra yeşil Kart 
çıkartması durumunda, 
tedavi giderleri

5- Türkiye’de satışı olmayan 
(ithal izni olmayan) ilaçlar 
ile Bütçe Uygulama Tali-
matında yer almayan ancak 
tedavi için gerekli olan 
ilaçlar

Sonuç

Türkiye’de yoksullara yönelik 
sunulan sağlık hizmetlerinde 
köklü bir geçmiş mevcuttur. 
Bu geçmiş, Selçuklu Devleti 
döneminde oluşturulan Darüş-
şifalara kadar uzanmaktadır. 
Anadolu tarihinde yoksullara 
ilk sosyal yardım biçimi olan 
sağlık hizmetleri işte bu Darüş-
şifalar vasıtasıyla sunulmuştur.
Türkiye’nin yakın tarihinde 

yoksullara sunulan sistemli 
sağlık hizmetleri, 1992 yılın-
da Yeşil Kart uygulaması ile 
SYDTF bünyesinde başlar, 
2003-2008 yılları arasındaki 
Türk sağlık sisteminde yaşanan 
reformla birlikte 2005 yılında 
Sağlık Bakanlığının bünyesinde 
devam eder. 

Yoksullukla mücadelenin en 
önemli vasıtası olan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu, 01.10.2008 tari-
hi itibariyle 5510 Sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun yürürlüğe 
girmesinin ardından sınırlı bi-
çimde de olsa sağlık yardımla-
rını sürdürmektedir.

Türkiye’de bugün, sosyal gü-
venlikte ve sağlık sisteminde 
hayata geçirilen reformların 
ardından yoksullara yönelik 
sağlık yardımları hem Sosyal 
Güvenlik Kurumu, hem Sağlık 
Bakanlığı hem de Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü tarafından tedarik 
edilmektedir. Böyle bir tedarik 
sistemi sağlık yardımlarının 
dağınık ve parçalı yapıda sür-
mesine yol açmaktadır. Sağlık 
yardımlarının hızlı ve etkili 
sunulması bakımından tek bir 
adres belirlenmesi gerekirse bu 
konuda Sağlık Bakanlığı kula-
ğa daha makul gelmektedir.
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yoksullukla mücadelede 
sosyal dışlanma ve 
sosyal sermaye ilişkisi
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Modern Çağın en önemli -ve 
büyük oranda da bu çağa has- 
toplumsal sorunlarından birisi 
kuşkusuz sosyal dışlanma (so-
cial exclusion)’dır. Sosyal dış-
lanma, bireylerin ve toplumsal 
kesimlerin toplumsal yaşam-
dan, toplumsal, siyasal, kültü-
rel etkinlik ve ilişkilerden uzak 
kalması ve/veya uzak tutulması 
anlamına gelmektedir1. Birey-
lerin yoksulluk düzeylerinin 
sosyal yaşam içinde kalmala-
rına engel olması, haklarını ve 
yaşamlarını sürdürmeleri için 
gerekli kurumsal ve toplumsal 
desteklerden yoksun olmaları 

1 Geçmiş çağlarda etnik ve/veya dinsel kay-
naklı ayrımcılık nedeniyle bu ayrımcılığa 
maruz kalan toplumsal kesimler toplumdan 
dışlanarak gettolarda yaşamak zorunda bı-
rakılmaktaydı. Ancak günümüzde yaşanan 
ve sosyal dışlanma kavramıyla ifade edilen 
durum ise etnik/dinsel kaynaklı bir ayrım-
cılığı, mekansal bir dışlanmayı tanımlama-
maktadır.  Sosyal dışlanmaya maruz kalan 
bireyler, mekansal olarak toplumla iç içe 
yaşamaktadır.

bu kavramla ifade edilmekte-
dir. Sosyal dışlanmanın neden-
leri arasında sosyal ilişkilerin 
ve dayanışmanın zayıflaması, 
ekonomik dışlanma, gelir dağı-
lımı adaletsizlikleri, toplumsal 
eşitsizlik gibi faktörler yer al-
maktadır (Çakır, 2002: 83). 

Sosyal dışlanma kavramı ilk 
kez 1970’lerde Fransa’da 
kullanılmaya başlanmıştır. 
Sonraki on yılda ise tüm dün-
yada kullanılan bir kavrama 
dönüşmüştür (Sapancalı, 
2005: 52). Kavramın ilk kul-
lanıldığı dönem olan 1970’li 
yıllar, sorunun ilk kez ortaya 
çıktığı dönem olmasa da, sos-
yal dışlanmanın, yol açtığı 
toplumsal sonuçlarla birlikte 
somut olarak hissedilip, ta-
nımlanması gereğinin doğduğu 
bir dönemdir2. Sanayi devrimi 
sonrasında, modern toplumla-
rın geleneksel toplumsal yapı-
ların yerini alması ile birlikte, 
bu toplumlara özgü birtakım 
toplumsal sorunlar da tarihte 
ilk defa olarak ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Modern toplumla-
rın, ekonomik, siyasal, sosyal, 
kültürel vb. alanlarda sürekli 
-ve çoğu zaman da kümülatif 
nitelikli- değişim, gelişim ve 
dönüşümleri içinde barındırma-
sı ile önceki dönemlerden ayrıl-
ması, dinamik ve girift bir ya-
pıya sahip olması bu sorunların 
doğmasında etkili olmaktadır. 
Toplumsal yapıdaki bu hızlı ve 
sürekli gelişim ve değişimler, 

2 Bu durum sosyal bilimlerdeki birçok 
kavram (başta sosyal bilimlerin ‘toplum’, 
‘devlet’ gibi temel kavramları olmak üzere 
küreselleşme,  kalkınma, beşeri sermaye, 
sosyal sermaye vb.), için de geçerlidir. Bu 
kavramların kullanılmaya başlanma dö-
nemleri, tanımladıkları olgunun yaşanmaya 
başlamasından daha sonra gerçekleşmiştir.

beraberinde çok sayıda ve çe-
şitli sorunları da getirmektedir. 

Modern çağın temel özellik-
lerinden birisi de bireylerin 
toplumsal yaşam içinde ato-
mize hale gelmelerine bağlı 
olarak bireyselliğin ve teşebbüs 
ruhunun ön plana çıkmasıdır. 
Bireysellik ve teşebbüs ruhu-
nun toplumda egemen olması, 
toplumsal yapıların durağan 
nitelikten kurtulmasına, yeni-
liklere ve gelişmelere açık hale 
gelmesine yol açmaktadır. Bu 
yenilik ve gelişmeler, toplum-
sal kurum ve ilişkilerin, yapı 
ve işlevlerin de büyük bir hızla 
artmasına yol açmaktadır. Bu 
durum bireylerin içinde bulun-
dukları toplumsal ilişkilerin ve 
ilişki ağlarının derinleşmesine 
ve çeşitlenmesine neden olmak-
tadır. 

Bireylerin toplumsal yaşam 
içindeki rol ve statüleri de 
buna bağlı olarak sürekli art-
maktadır. Buna ilişkin somut 
karşılaştırmaları kır ve kent 
yaşamı üzerinden kolaylıkla 
görebilmek mümkündür. Kır-
sal yaşam içinde bireyin sahip 
olduğu rol ve statülerle, girdiği 
toplumsal ilişkilerin çeşitliliği 
oldukça sınırlıdır. Her bir top-
lumsal rol, statü ve ilişkinin 
gerektirdiği tavır, davranış ve 
tecrübeyi bireyler toplumsal-
laşma süreci içerisinde öğrenir-
ler. Bunların bazıları bireyler 
tarafından kendiliğinden öğre-
nilirken (örf ve adetler gibi), 
bazıları da eğitimle kazanılır. 
Kırsal yaşamdaki toplumsal 
rol, statü ve ilişkiler sınırlı sa-
yıda olduğu gibi bunların çoğu 
da örf ve adetler çerçevesinde 
gerçekleştiğinden toplumsal ya-

Her bir toplumsal rol, statü 
ve ilişkinin gerektirdiği 

tavır, davranış ve tecrübeyi 
bireyler toplumsallaşma süreci 
içerisinde öğrenirler. Bunların 

bazıları bireyler tarafından 
kendiliğinden öğrenilirken 

(örf ve adetler gibi), bazıları 
da eğitimle kazanılır. Kırsal 

yaşamdaki toplumsal rol, 
statü ve ilişkiler sınırlı sayıda 
olduğu gibi bunların çoğu da 
örf ve adetler çerçevesinde 
gerçekleştiğinden toplumsal 

yaşam içinde bireyler 
tarafından kendiliğinden 
öğrenilmektedir. Bireyler 

yaşamları boyunca 
çevrelerindeki sınırlı sayıdaki 
insanla, aynı türden toplumsal 

ilişkilere girerler.
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şam içinde bireyler tarafından 
kendiliğinden öğrenilmektedir. 
Bireyler yaşamları boyunca 
çevrelerindeki sınırlı sayıdaki 
insanla, aynı türden toplumsal 
ilişkilere girerler. Sürekli aynı 
insanlarla toplumsal ilişki ve 
etkileşimde bulunma, toplumda 
birincil toplumsal ilişkilerin ge-
lişmesine, yardımlaşma ve da-
yanışma duygusunun güçlenme-
sine yol açar. Bu nedenle kırsal 
yaşamda bireylerin toplumsal-
laşma süreçlerini tamamlama-
ları kolay olduğu gibi, sosyal 
dayanışmanın güçlülüğü de söz 
konusudur. Bu ikisinin varlığı 
bireylerin sosyal dışlanmaya 
maruz kalmasını önemli oran-
da önleyici niteliktedir.3

Modern toplumsal yaşamın et-
kili olduğu kent yaşamında ise 
durum oldukça farklıdır. Top-
lumsal ilişki ağlarının sayısı 
oldukça fazla ve sürekli artan 
niteliktedir. Üstelik modern 
kent yaşamındaki her bir top-
lumsal ağın derinliği de kırsal 
yaşamdakilere göre oldukça 
fazladır. Ulaşım, iletişim ve 
bilişim teknolojilerindeki baş 
döndürücü gelişmeler, bunla-
rın sosyo-ekonomik yaşama 
aynı hızla yansıyan sonuçları, 
sürekli bir gelişim ve dönüşüm 
sürecinin yaşanmasına, bunlara 
koşut olarak toplumsal ilişkile-
rin de durmaksızın genişleme-
sine yol açmaktadır. Toplumsal 
ilişkilerde bulunan, bu ilişki 
ağlarını kuran ve geliştirenler, 
doğrudan modern yaşamın ana 
aktörü bireyler olduğundan, 

3 Ayrıca sosyal dışlanmanın önemli bir ne-
deni olan yoksulluk da, bireylerin kırsal ya-
şamdaki sınırlı sayıdaki toplumsal ilişki ve 
etkileşimlerden uzak kalmasına yol açacak 
güçten uzaktır.

bireylerin günlük yaşantıları 
içerisinde girmek zorunda ol-
dukları, toplumsal ilişki türleri 
artmakta, buna bağlı olarak, 
bireylere yüklenen rol ve sta-
tüler de çeşitlenmektedir. Her 
bir toplumsal rol, statü ve ilişki 
kendine özgü bilgi, birikim ve 
eğitim gerektirdiğinden, bi-
reylerin çok daha fazla kişisel 
donanım, eğitim ve deneyime 
sahip olması gerekmektedir. 

(Geleneksel) kırsal yaşamda, 
çiftçi bir ailenin çocuğu, top-
rağı ekip biçmeyi, sürüleri güt-
meyi ailesinden öğrendiği tak-
dirde, yaşamını sürdürmek için 
gerekli eğitimi almış olmakta-
dır. Ancak (modern) kent ya-
şamında bireylerin ilk ve orta 
öğrenimlerini tamamlamak, 
lisans eğitimini almak, asgari 
düzeyde bilgisayar kullanma-
sını bilmek, yabancı dil bilmek 
vb. gibi temel formasyona sa-
hip olmanın yanında, çalıştığı 
kurumun kurumsal kültürüne, 
bilgi ve birikimine de sahip 
olması gerekir. Tüm bunlar, bi-
reylerin onlarca yılını alırken, 
bu eğitimlerin maliyeti, eğitim 
süresince çalışma yaşamından 
uzak kalma gibi ciddi maddi 
fedakârlıkları da içermektedir. 
Yoksul kitleler, bu eğitimin 
maliyetini, varlıklı kesimler 
kadar karşılayamamakta, 
onlarca yıl çalışma yaşamın-
dan uzak kalabilmeyi finanse 
edebilecek maddi birikime de 
sahip olamayabilmektedirler. 
Bu durum da yoksul kesimle-
rin yeterli toplumsal ve teknik 
formasyona sahip olamaması-
na neden olmaktadır. Yeterli 
formasyona sahip olamayan 
bireyler de bunlara gereksinim 

duyulan toplumsal ilişki ve ağ-
lara ulaşamamakta, dolayısıyla 
bu sosyal ağ ve ortamlardan 
dışlanmış olmaktadırlar. 

Sosyal dayanışma ruhu modern 
kent yaşamında aşınmaya uğ-
ramaktadır. İnsanların çevre-
lerinde ilişkiye girdikleri insan 
sayısı, kırsal yaşama göre 
büyük oranda artmaktadır. Bu 
artışa karşın, aynı kişilerle tek-
rarlanan toplumsal ilişki sayısı 
da azalmaktadır. Kırsal ya-
şamda bireylerin kapı komşu-
ları ayrıca yakın veya uzak bir 
akrabaları, çocuklarının sınıf 
arkadaşının velisi, tarla kom-
şuları, ortak arkadaş ve akraba 
çevresine sahip oldukları kişi 
olmak durumundadır çoğu 
zaman. Bu nedenle bu kişiler-
le tüm bu ortak yönlerinden 
dolayı aynı gün defalarca top-
lumsal ilişki ve etkileşime gi-
rebilmektedirler. Oysa modern 
kent yaşamında bireyler, büyük 
olasılıkla tüm bu ortak yönlere 
sahip oldukları başka tek bir 
bireyle bile karşılaşamamakta-
dırlar. Apartmanlarında farklı, 
işlerinde farklı, okulda, akra-
ba çevresinde vd. toplumsal 
ortamların her birinde farklı 
kişilerle ilişkiye girmektedirler. 
İşlerini, okullarını, evlerini her 
değiştirdiklerinde çevrelerin-
deki kişiler de değişmektedir 
(Kırsal yaşamda ise bunları 
değiştirme olasılığı ve mevcut 
alternatiflerin çeşitliliği olduk-
ça sınırlıdır. Tüm bu sınırlılık-
ların yanında değişimden sonra 
çevrelerindeki kişiler de büyük 
oranda aynı kalmaktadırlar). 

Modern kent yaşamında uzun 
süreli aynı kişilerle aynı top-
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lumsal ilişki ağlarında kalı-
namadığı gibi, aynı kişilerle 
seyrek aralıklarla toplumsal 
ilişkiye girilmektedir. Bu du-
rum da bireyler arasında az 
sayıda, güçlü, kalıcı, birincil 
(samimi) toplumsal ilişkilerin 
gelişmesine engel olmakta; 
ilişkiler çok sayıda, yüzeysel, 
geçici, ikincil (resmi) düzeyde 
kalmaktadır. Toplumsal ilişki 
ağlarının yüzeysel, geçici ve 
ikincil temeller üzerine kurul-
ması bireyler arasında toplum-
sal dayanışma ve yardımlaşma 
ruhunun da gelişmesine engel 
olmaktadır. Bireyselliğin de ön 
plana çıktığı modern toplumsal 
yapı içerisinde her bir birey, 
sadece ailesi ve çok yakınında-
ki bireylerle dayanışma içeri-
sine girebilmektedir. Bireyler, 
yaşadıkları yerleşim yerindeki 
diğer bireylerin büyük kısmıy-
la yaşamı boyunca belki hiç 
toplumsal ilişkiye girmemekte 
veya tanıyamayacağı kadar 
az sayıda toplumsal ilişkiye 
girmektedirler. Bu durum da, 
toplumsal bilincin, dayanış-
ma ruhunun gelişimini olum-
suz etkilemektedir. Bireyler 
kendileri dışındaki bireylerin 
durumundan, onların maruz 
kaldıkları toplumsal dışlanma 
vb. olumsuz gelişmelerden ha-
berdar bile olamadıklarından, 
bunun önlenmesi için harekete 
geçmeleri, toplumsal dışlanma-
ya maruz kesimlerle dayanışma 
içine girmeleri de daha baştan 
olanaksız hale gelmektedir. 

Modern yaşamın getirdiği ol-
dukça çeşitli toplumsal ilişki 
ve ilişki ağları, birçok bireyin 
yetersizlikler nedeniyle bunlara 
uyum sağlayamamasına neden 
olurken, sosyal dayanışmanın 

zayıflamasıyla da bu dışlan-
maya maruz kalan bireylere 
toplumun sahip çıkması, sosyal 
dayanışma içerisinde toplumsal 
yaşama tekrar kazandırılmala-
rı da pek mümkün olamamak-
tadır. 

Bu durum sosyal dışlanmaya 
maruz kesimlerin toplumsal-
laşma süreçlerini tamamlaya-
mamalarına, kişisel gelişim-
lerinin eksik kalmasına yol 
açmaktadır. Toplumsallaşma 
süreçlerini tamamlayamayan, 
kişisel gelişimi yetersiz kalan 
bireylerin beşeri sermayeleri de 
gelişememekte ve bu nedenle 
nitelikli işgücüne sahip ola-
mamaktadırlar. Bu durumda, 
iş bulmalarını zorlaştırırken, 
iş bulsalar bile daha çok uzun 
süreli olmayan düşük ücretli 
işlerde çalışmak zorunda kal-
maktadırlar. Düşük gelirli ve 

geçici işlerde bireylerin yok-
sulluktan kurtulamamasına 
yol açmaktadır. Böylece büyük 
oranda yoksulluk kaynaklı 
olan sosyal dışlanmanın bizzat 
kendisi, yoksulluğun kalıcı hale 
gelmesinde etkili olmaktadır. 

Modern yaşamın doğurduğu 
önemli sorunlardan birisi olan 
sosyal dışlanma ile mücade-
lede, yine modern yaşamla 
birlikte varlığı ve etkinliği or-
taya çıkan sosyal sermayenin, 
kullanılması gereken önemli 
bir toplumsal faktör olduğu 
görülmektedir. Sosyal serma-
ye de, sosyal dışlanma gibi 
yeni bir toplumsal kavramdır. 
Kavramın Coleman tarafın-
dan 1988’de kullanılmaya 
başlanması (Şenkal, 2005: 
801), sosyal dışlanmadan da 
yeni bir kavram olduğunu gös-
termektedir. Kavramın çok 
fazla bir geçmişi olmamasına 
karşın, sosyal bilimler alanın-
da sürekli artan bir araştırma 
alanı haline gelmekte, özellikle 
beşeri, toplumsal ve ekonomik 
kalkınma, beşeri sermaye gibi 
olguların açıklanmasında kul-
lanılan önemli bir göstergeye 
dönüşmektedir. Toplumsal 
ilişki, norm ve toplumsal güven 
bileşenlerinden oluşan sosyal 
sermaye, kendisini oluşturan 
bu bileşenler nedeniyle sosyal 
dışlanma ile bağlantılı, onunla 
etkileşim içinde bir kavram 
olarak görülmektedir.

Heral, sosyal sermayeyi; “… 
insanların ortak amaçla-
rı için, bireyler, gruplar ya 
da organizasyonlar halinde 
bir arada çalışma yetene-
ği…” (Heral,2008:1) bi-
çiminde tanımlamaktadır. 

Sosyal dayanışma ruhu 
modern kent yaşamında 
aşınmaya uğramaktadır. 
İnsanların çevrelerinde 

ilişkiye girdikleri insan sayısı, 
kırsal yaşama göre büyük 
oranda artmaktadır. Bu 

artışa karşın, aynı kişilerle 
tekrarlanan toplumsal ilişki 

sayısı da azalmaktadır. 
Kırsal yaşamda bireylerin 

kapı komşuları ayrıca yakın 
veya uzak bir akrabaları, 

çocuklarının sınıf arkadaşının 
velisi, tarla komşuları, ortak 
arkadaş ve akraba çevresine 
sahip oldukları kişi olmak 

durumundadır çoğu zaman. 
Bu nedenle bu kişilerle 

tüm bu ortak yönlerinden 
dolayı aynı gün defalarca 

toplumsal ilişki ve etkileşime 
girebilmektedirler.
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Kirmanoğlu’nun sosyal serma-
yeye ilişkin yaklaşımı ise şöyle-
dir: “Toplumsal yaşamın kişile-
rin ortak amaçlarını gerçekleş-
tirmek konusunda daha etkin 
bir biçimde hareket etmelerini 
sağlayan- ağlar, normlar ve 
güven gibi özelliklerine işaret 
etmektedir...” (Kirmanoğlu, 
2006:1). Karagül ve Dündar’ın 
kavramın ölçümüne ilişkin ta-
nımları ise, “Bir ülkedeki kişi 
ve kurumlar arası güvene da-
yalı ilişkilerin niteliği ve niceli-
ğindeki seviye…” (Karagül ve 
Dündar, 2006:62) şeklindedir. 
Bir başka tanımlama, sosyal 
sermayeyi oluşturan unsurların 
sayımı yoluyla yapılmıştır: “Bi-
reyler arasında duyulan güven, 
etkili ve güçlü iletişim ve çevre 
ağı ile bir arada bulunmayı 
oluşturan ortak değerler, aidi-
yet ve aynılık duygusu…” 
(Altay, 2007:339). 

Sosyal sermaye alanına ilişkin 
çalışmalar temelde bireyler, 
kurumlar ve toplumsal ağlar 
arasındaki toplumsal ilişki 
ve etkileşimlerin, toplumun 
sosyo-ekonomik amaçları-
na ne ölçüde hizmet ettiğini 
ortaya koymaya yöneliktir-
ler (Schuller:2000; 3-9’dan 
aktaran Masca ve Karagül, 
2005:39).

Sosyal sermayenin tanımlan-
ması, üretim faktörlerinin ve 
ekonomik kalkınmayı sağlayan 
faktörlerin4, sosyo-ekonomik 

4 Aynı şekilde toplumsal ve ekonomik kal-
kınmanın sağlanmasında etkili olan faktör-
lerin, kalkınmanın açıklanmasında %70-80 
oranında belirleyici oldukları, kalkınmanın 
nasıl sağlandığı konusunda %100’lük bir 
açıklayıcılığa ulaşamadıkları görülmüştür. 
Beşeri ve sosyal sermayenin, kalkınmada 

yaşamda gerçekleşen gelişme-
lerin açıklanmasında yetersiz 
bulunmasından sonra gerçek-
leşmiştir. Üretim faktörleri 
olarak temelde dört faktör 
(emek, fiziki ve mali sermaye, 
doğal kaynaklar ve müteşebbis) 
olduğu kabul edilmektedir. 
Günümüz bilgi toplumunda 
ise üretimin gerçekleşmesinde 
bunlar yeterli bulunmamakta; 
sosyal ve beşeri sermaye5 de 
üretim faktörleri arasında ka-
bul edilmeye başlanmaktadır 
(Bassani vd., 2001:24, Bjor-
nskov, 2005:2-3,’den aktaran 
Karagül ve Dündar, 2006:64). 

Sosyal sermaye, bireyler arası 
güven, toplumsal ilişkiler ve 
toplumsal normlardan oluş-
maktadır. Toprak altındaki bir 
madenin gün yüzüne çıkması, 
işlenmesi, toplumsal hizmete 
sunulması nasıl ki kendiliğin-
den olanaklı değilse, bunların 
organize bir biçimde planlanıp 
uygulanması gerekiyorsa; tüm 
toplumsal ve maddi kaynakla-
rın da potansiyel/atıl durumda 
iken, bunların toplumsal amaç-
lar doğrultusunda harekete ge-
çirilmesi de kendiliğinden ger-
çekleşmeyecektir. Tüm toplum 
çapındaki böylesine kapsamlı 
bir değişim/dönüşüm/gelişim 
sürecinin çeşitli yön-boyut ve 
sonuçlarıyla sağlanabilmesinin 
ise, toplumun tüm kesimlerinin 
bu sürece katılımıyla mümkün 
olacağı açıktır. Sosyal sermaye 
olgusu, bireyler arasında güve-
ne dayalı ilişkilerin kurulması, 

diğer faktörlerle birlikte belirleyici olduğu, 
bu açıklanamayan oranı oluşturdukları dü-
şünülmektedir.
5 Beşeri sermaye: Bireylerin üretim süre-
cinde kullandıkları bilgi, beceri ve deneyim-
lerini ifade etmektedir.

toplumsal amaçlar ekseninde 
harekete geçilmesi konusunda 
anahtar bir olgudur (Karagül 
ve Dündar, 2006:63). Bu yö-
nüyle sosyal sermaye, tüm top-
lumu, varlığını sürdürmesi ve 
kendisini geliştirmesi adına bir 
arada tutan bir çimento görevi 
görmektedir (Şenkal, 2005: 
794). 

Bankacılık ve finans sektö-
rünün ekonominin sektörleri 
arasında gördüğü görevi, eko-
nominin kendisi de dahil olmak 
üzere toplumsal yapının tüm 
parçaları arasında sosyal ser-
mayenin kendisi görmektedir. 
Bankacılık ve finans sektörü, 
ekonominin temel sektörleri 
olan tarım, sanayi ve hizmet 
sektörleri arasında para ve ser-
maye hareketleri eksenli olarak 
ilişki ve etkileşimi sağlamakta; 
bu sektörler içinde ve sektörler 
arasında sirkülasyonun sağ-
lanmasına, üretim, yatırım, 
istihdam ve ticaretin gerçek-
leşmesine hizmet etmektedir. 
Böylece ekonomik yaşamda 
var olan kaynakların harekete 
geçmesine, gelişme ve kalkın-
manın sağlanmasına yol aç-
maktadır. Sosyal sermaye ise, 
bireyler, toplumsal kurumlar,  
toplumsal ilişki ağları arasın-
da güvene dayalı ilişkilerin 
kurulması ve böylece her türlü 
toplumsal kaynağın verimli 
biçimde harekete geçirilmesini 
sağlamaktadır. 

Sosyal sermaye, toplumsal ve 
ekonomik kalkınmaya hizmet 
etmesi, sosyal güvenin sağlan-
ması, bireyler ve toplumsal 
kesimler arasında sağlıklı 
ilişkilerin kurulmasında etkili 
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olmasıyla, gelir dağılımı eşit-
sizliğinden kaynaklanan top-
lumsal gerginlik, güvensizlik 
ortamının doğmasını önlemek-
te, sosyal bütünleşme ve sosyal 
barışta da önemli rol oynamak-
tadır. Sosyal sermayenin bir 
toplumda güçlü olması, sosyal 
bütünleşmeyi güçlendirerek 
sosyal dışlanmayı azaltmakta-
dır. Şenkal, sosyal sermayenin 
bu konudaki önemli rolüne dik-
kat çekmektedir: “Toplumda 
gerginlik ve güvensizliğin yük-
sek olduğu zamanlarda, sosyal 
sermayeden önemli bir uzlaşma 
aracı olarak yararlanmak 
mümkündür. Toplumun üyeleri 
arasında işbirliğini arttırarak 
sosyal barışı sağlar. Zengin-
yoksul, işçi-işveren, genç-yaşlı 
gibi farklı gruplar arasında 
güven, diyalog ortamı ancak 
sosyal sermaye ile sağlanabi-
lir” (Şenkal, 2005: 798).

Sosyal sermayenin bir toplum-
da güçlü olması, o toplumun 
sahip olduğu maddi ve beşeri 
kaynakları en verimli biçimde 
kullanmasına hizmet ederek 
toplumsal kalkınmayı ve re-
fahı sağlarken, yoksulluğun 

da o toplumdaki etkilerini 
azaltmaktadır. Ayrıca toplum-
sal kesimler arasında güvene 
dayalı ilişkileri güçlendirerek 
toplumsal dayanışmayı artır-
maktadır. Bir toplumda sosyal 
dayanışmanın artması, gelir 
ve refah düzeyinin yükselmesi, 
gelir dağılımı adaletinin sağ-
lanması, o toplumda sosyal 
dışlanmayı doğuran unsurların 
ortadan kaldırılması sonucunu 
doğuracaktır. Sosyal dışlanma-
nın azalması da o toplumdaki 
bireyler ve toplumsal kesimler 
arasındaki ilişki ve etkileşim-
lerin artmasına, güven duygu-
sunun gelişmesine yol açarak 
sosyal sermayenin güçlenmesi-
ni sağlayacaktır.

Toplumsal yaşamdaki varlık-
larını ve etkinliklerini modern 
çağda güçlendiren bu iki top-
lumsal olgu (sosyal dışlanma ve 
sosyal sermaye), aynı zamanda 
kendi aralarında karşılıklı et-
kileşime de sahiptirler6. Gelir 
dağılımı, yoksulluk ve sosyal 

6 Bu etkileşim ters orantılı işlemektedir. 
Birindeki artış diğerinin zayıflamasına yol 
açmaktadır. Aynı şekilde birindeki azalış 
diğerinin güçlenmesine yol açmaktadır.

dayanışma ile bağlantılı bu 
iki olgu arasındaki etkileşim 
olumsuz gerçekleştiği takdirde 
bu durum, toplumsal sorunla-
rın daha da ağırlaşmasına yol 
açacaktır. Bu iki olgunun top-
lumsal etkileri ve aralarındaki 
etkileşim, bireysel ve toplumsal 
kalkınmayı sağlayacak şekilde 
sağlıklı ve olumlu bir biçimde 
kurulduğu takdirde ise ilgili 
toplumsal sorunların çözümlen-
mesi beklenmelidir. 

Toplumsal yaşam üzerinde 
oldukça büyük ve önemli et-
kileri olan sosyal dışlanmanın 
önlenmesi ve sosyal sermayenin 
geliştirilmesi konusundaki uy-
gulama ve stratejilerin dikkatle 
belirlenmesi ve yol açacakları 
sonuçların etkileşim içinde 
oldukları alanlar göz önünde 
bulundurularak, doğuracakları 
sinerjileriyle birlikte hesaplan-
ması gerekmektedir. Böylece, 
bu konudaki sorunların kartopu 
etkisiyle büyüyerek içinden 
çıkılmaz hale gelmesi önlene-
cek; tehditlerin fırsatlara dö-
nüşmesi, toplumsal sorunların 
çözüme kavuşturulması sağla-
nacaktır.
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“Sadaka Kültürü” terimi ül-
kemizde yoksullukla mücadele 
anlamında gerçekleştirilen 
çalışmalara yönelik eleştiri-
lerde nirengi noktası olmaya 
başlamış bir kavram. Öyle ki, 
ülkemizde mevcut sosyal politi-
ka uygulamalarına ilişkin lehte 
veya aleyhte gerçekleştirilen 
her türlü yorumda kaçınılmaz 
olarak “sadaka kültürü”, “sa-
daka” ve “hayırseverlik” kav-
ramları da kullanılmaktadır.

Konunun bir tarafında hak baz-
lı yaklaşımlar, vatandaşlık ge-
liri gibi kavramlar yer alırken, 
diğer bir tarafta ise toplumsal 
dinamikler, aile, vakıf ve hayır-
severlik üzerine kurulu toplum-
sal bir sinerji bulunmaktadır. 
Öte yandan, bu iki tarafta da 
savunuculuk yapılan kavram ve 
değerlerde bir ifrat sergilendiği 
göze çarpmaktadır. Ancak, 
bu ifratın gerçek boyutunun 
“sadaka” kavramının doğru 
olarak algılanması ile ortaya 
konulacağı da bilinmelidir. 

Yoksullukla mücadelede “Sa-
daka kültürü” kavramının bir 

eleştiri unusuru olarak kulla-
nılmasının geçmişi çok da eski 
değildir. Her ne kadar konu 
Weber’e 1 kadar dayandırı-
lıyor olsa da, 2006 yılından 
daha eskiye gitmemektedir. 
Birleşmiş Milletler’in her yıl 
10 Aralık tarihinde kutlanan 
İnsan Hakları Gününü (Hu-
man Rights Day)  2006 yılında 
“Fighting Poverty-A Matter 
of Obligation NOT CHARITY” 
(Yoksullukla Mücadele- Hayır-
severlik değil, bir Yükümlülük 
Meselesidir) sloganıyla ilan 
etmesi ülkemizde Devletin 
“sosyal devlet” olma işlevini 
yerine getirme yönteminin ha-
yırseverlik ve giderek sadaka 
ile özdeşleştirildiği bir dönemi 
de beraberinde getirmiştir. Öte 
yandan, bu bağlamda kulla-

1 Marks herşeyi ekonomiye indirgeyerek, 
Weber doğu kültürünü sadaka kültürü 
diye küçümseyerek, kapitalist ahlak insanı 
‘Çıkarı peşinde koşan bir varlık’ olarak 
tanımlayarak yardımlaşmayı küçümsediler. 
Hayat bir mücadeledir diyerek rekabetçi 
evlilikleri, rekabetçi şirketleri, sınıf ve 
ırk kavgalarını, protestocu anarşizmi 
beslediler.
Kaynak: Nevzat TARHAN - Haber 7 http://
www.haber7.com/haber/20081212/SADA-
KA-KULTURU.php

nılan kelime sadaka olmadığı 
gibi, ilk dönemlerde yapılan 
çevirilerde kullanılan terim 
‘hayırseverlik’tir. 

Bu sloganın içeriği Birleşmiş 
Milletlerin web sayfasında şu 
şekilde açıklanmaktadır:

“Yoksulluk, insan hakları ih-
lalinin bir nedeni ve ürünüdür. 
Bu daire-i faside, yoksulluğu 
dünyada insan haklarına yöne-
lik en büyük tehdit konumuna 
getirmektedir.  İnsan hakları 
ve yoksulluk arasındaki bağ-
lantı açık olmalıdır. Hakları 
kabul edilmeyen kişiler, ör-
neğin ayrımcılık veya zulüm 
kurbanı olan kimseler yoksul-
luğa daha yakındır. Genellikle 
bu kişiler iş piyasasında yer 
alamıyor ve temel hizmet ve 
kaynaklara erişimleri ya çok 
kısıtlı ya da bulunmamaktadır. 
Aynı zamanda, yoksullar pek 
çok toplumda maddi olanak-
sızlık nedeniyle eğitim, sağlık 
ve konut hakkından yararla-
namamaktadırlar. Yoksulluk, 
bütün insan haklarını engelle-
mektedir: Örneğin, düşük gelir 

sadaka kültürü
tartışmaları
Münir TİRELİ

Uzman Yardımcısı
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insanların eğitime erişimlerini 
engelleyerek “ekonomik ve 
sosyal” bir haktan mahrum 
kalmalarına neden olur; bu 
mahrumiyet ise zincirleme bir 
reaksiyonla toplum hayatında 
paylaşımda bulunmalarını ve 
kendilerini etkileyecek poli-
tikalara etkide bulunmaları 
hakkını engelleyerek “sivil ve 
politik” bir haktan mahrum 
kalmalarına neden olur. 

…Ülkeler, Milenyum Dekle-
rasyonu ve Milenyum Gelişme 
Amaçları gibi konsensüsleri 
ve insan hakları anlaşmalarını 
imzalamış ve böylelikle bel-
li ilkeleri kabul etmişlerdir. 
Bunun yanı sıra en son 2005 
Dünya Zirvesi sonuçlarında 
da yoksullukla mücadele dahil 
olmak üzere insan haklarının 
gerçekleştirilmesinin bir görev 
olduğu, sadece bir temenni ol-
madığı ifade edilmiştir.”2

“Yoksullukla Mücadele- Hayır-
severlik değil, bir Yükümlülük 
Meselesidir” mealindeki slogan  
ülkemizde ilk kez, 8 Aralık 
2006’da Ankara’da gerçekleş-
tirilen ‘Yoksulluk Çalışanları 
Topluluğu’ üyelerinin toplantı-
sında dile getirildi.  Toplantıda 
paylaşılan görüşler ve dene-
yimler, Türkiye’de halen uygu-
lanmakta olan sosyal yardım 
sisteminin genelde parçalanmış 
ve hayırseverlik yaklaşımına 
dayalı çabalar olduğu konusun-
da birleşiyordu. Uzmanların 
ortak kanısı, Avrupa Birliği’ne 
geçiş yolunda daha ileri bir 
insani kalkınma düzeyine doğ-
ru ilerlerken, Türkiye’nin daha 
akılcı, tutarlı ve yasal çerçevesi 
açıkça belirlenmiş bir yardım-

2 http://www.un.org/events/
humanrights/2006/index.shtml

laşma sistemini benimsemesi-
nin kaçınılmaz olduğuydu.3

Başlangıçta sloganın içeriğinde 
bulunan “charity” kavramı 
hayırseverlik olarak ifade edi-
lirken özellikle, ülkenin geçtiği 
genel ve yerel seçim dönemle-
rinde giderek “sadaka kültü-
rü”  ile “charity” kavramının 
anlamının karşılanmaya çalı-
şıldığı görülmektedir. Örneğin 
vatandaşlık geliri, hak bazlı 
sosyal yardım gibi kavramların 
ülkemizdeki sosyal politika 
sahnesinde öncül savunucula-
rından biri olan Ayşe Buğra ve 
Boğaziçi Sosyal Politika Foru-
munun Aralık 2006 tarihinde 
ortaya koydukları görüşler 
kapsamında “hayırseverlik” 
kavramı kullanılmaktayken4 
Ayşe Buğra’nın 23.02.2009 
tarihinde Milliyet gazetesi için 
verdiği röportajda ise “sadaka 
kültürü” kavramı ön plana çık-
mıştır5.

Buğra, 2006 yılında hayırse-
verlik kavramını kullanarak 
yaptığı açılımda özetle yok-
sulluğun sadece gelir veya 
gelir dağılımı ile değil bireyin 
yoksunlukları ile oranlı olarak 
ölçülmesi gerektiği, bu hakla-
rın yerine getirilmesinin siyasi 
iradenin yükümlülüğü olduğu, 
sivil toplum kuruluşlarının 
devletin kapsamadığı yoksun-
luk alanlarını gönüllü olarak 
telafi etmek yerine, devletin 
yükümlülüklerini hatırlatan 

3 http://www.undp.org.tr/Gozlem3.
aspx?WebSayfaNo=264
4 http://www.radikal.com.tr/ek_haber.
php?ek=r2&haberno=6501
5 http://www.milliyet.com.tr/Guncel/Ha-
berDetay.aspx?aType=HaberDetay&Ka
tegori=guncel&KategoriID=&ArticleID
=1063049&Date=23.02.2009&b=Asi
l%20mesele%20sadakanin%20politik%20
iktisadi&ver=27

bir savunuculuk işlevi yerine 
getirmeleri, böylece yoksulluk 
sorununun çözümünün fedakâr 
bireylere dayalı olarak değil; 
süreklilik ve dolayısıyla bir 
devlet politikası kapsamında 
sürdürülmesi gerektiği üzerin-
de durmaktadır6. 

Buğra, aynı yazıda hakkın ge-
reği olarak yapılan bir sosyal 
yardımda özellikle bir minnet-
tarlık hissedilmezken, sadaka 
şeklinde olanda, yardımın ma-
nipüle edilmesinin kolaylaştı-
rıldığını söylemekte ve mevcut 
durumda sosyal devletle devlet 
sadakasının aynı şeyler olmadı-
ğını ve “hayırseverlik” kavra-
mının liberalizmin çok önemli 
bir parçası olduğunu da iddia 
etmektedir. Buğra, mevcut du-
rumun saf bir liberalizm değil, 
“muhafazakâr liberalizm”, 
yani aileyle, dinle, ekonomi dışı 
kurumlarla desteklenmiş bir 
sistem olduğunu düşünmekte, 
bir nevi aile tipi refah devletine 
(Akdeniz Tipi Refah Devleti) 
gönderme yapmaktadır7.

Ayşe Buğra’nın bu kapsamda 
ortaya koyduğu çerçeve gün-
delik basında da sıkça dile 
getirilmektedir. Örneğin Okay 
Gönensin hak kavramı ile sada-
kayı uzlaşmaz bir ikili olarak 
ortaya koyarak;

“…Sadaka, bir hakkı ifade et-
mez, ama alt sınıftan olanların 
kendileri için farklı uygulama 
istemeleri, hizmetlere daha 
ucuza ya da bedava ulaşmayı 
istemeleri bir haktır.” demek-
tedir. Öte yandan Gönensin, 

6 http://www.radikal.com.tr/ek_haber.
php?ek=r2&haberno=6501
http://www.radikal.com.tr/ek_haber.
php?ek=r2&haberno=6501
7 http://www.radikal.com.tr/ek_haber.
php?ek=r2&haberno=6501
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sadaka kültürü olarak formüli-
ze edilen hususun aslında bizim 
kültürel kodlarımızla ilgisinin 
bulunmadığını da ifade etmek-
tedir:

“…Bizim kültürümüzde sa-
daka yoktur. Fitre ve zekât, o 
günün koşulları içinde yaratıl-
mış bir “sosyal politika” uy-
gulamasıdır. Ama her ikisi de 
“sadaka” değildir.” 8

Ayşe Hür ise sadaka kültürü-
nün oluşumunu hayırseverlik ve 
vakıf anlayışında aramaktadır. 
Hür, bu konudaki görüşlerini 
şöyle özetlemektedir:

“Osmanlı Devleti’nde ‘sosyal 
politika’, ‘sosyal devlet’ gibi 
kavramlar yoktu. Bunların 
yerine ‘içtimai muavenet’ 
(sosyal dayanışma) kavramı 
kullanılırdı. İçtimai muaveneti 
sağlamak, devletin asli görevi 
olmayıp, aile, lonca, vakıf gibi 
kurumlar aracılığıyla yürütü-
lürdü. Bu kurumların dayan-
dığı ve esinlendiği kaynak ise 
İslam diniydi. Bu bağlamda 
‘hayır’, ‘şefkat’, ‘himaye’ gibi 
kavramlarla yoksul Müslüman-
lara destek olunmaya çalışılırdı.9”  

Hür, ayrıca vakıf kurumunun 
dayandığı ‘zekât’, ‘sadaka’, 
‘sadaka-i cariye’, ‘kurban’, 
‘adak’, ‘kefaret’, ‘hediye’, 
‘karz-ı hasen’ (Allah’a güzel 
borç takdim etmek), ‘infak’ 
(Allah yolunda harcamak) 
gibi yöntemlerin işlevselliği 
konusunda da şüphelerini be-
lirtmekte ve ‘fazla zenginliğin’ 
hesaplanmasının zorluğu bir 
yana, zekât verme farzının ne 

8 Gönensin(2009), Okay, “Sadaka ‘kültü-
rü’” Vatan Gazetesi,  02 Ocak 2009
9 Hür (2009), Ayşe, “Sosyal devlet mi, 
sadaka kültürü mü?”, Taraf Gazetesi, 16 
Şubat 2009 

ölçüde yerine getirildiğine dair 
bir bilgiye sahip olunamadığı 
ve dolayısıyla da zekâtla yok-
sulluğun giderildiği bir dönem 
olmadığını öne sürmektedir10 

Tüm bu görüşlerin  toplandığı 
ortak noktalar şunlardır:

Sadaka kültürü, devletin sos-
yal refah ve sorumluluğunun 
bireylerin hayırseverliğine ve 
lütfuna terk edilmesidir. Bu 
kapsamda, vatandaş ile hak 
bazlı değil minnettarlığa dayalı 
bir ilişki oluşmaktadır ki bu 
da kişiyi vatandaşlık haklarını 
kullanmaktan alıkoymakta ve 
siyasi bir keyfiyetle eşitlik iliş-
kisini bozmaktadır.  

Öte yandan, sadaka kavramı-
nın bu eleştirilerin odağında 
bulunması, hem kavram kar-
gaşasına hem de bir hakkın 
teslim edilmesinde zevale yol 
açmaktadır. Bu nedenle, sada-
ka sadece dilenciye bireylerin 
içinden geldiği için bir lutuf 
gibi verdikleri ve bu nedenle 
hak değil minnettarlık ilişkisi-
ne dayanan bir uygulama gibi 
vurgulanmakta ve bu nedenle 
devlet mekanizması ile birlikte 
kullanıldığında vatandaşların 
arasında siyasi bir vesayet ara-
cı gibi kullanılıp, tüm ihtiyaç 
sahiplerine eşit yaklaşmayı 
engelleyen bir köhne anlayışın 
adı olarak sunulmaktadır. Bu 
anlamda sadakanın gerçekte 
ne olduğu üzerinde bir açılım 
yapılması gerekmektedir. 

Sadaka,  Kur’an-ı Kerim’de 
belirtilen mali ibadetlerin tü-
münü ifade eden bir sözcüktür. 
Bu anlamda, zekat, infâk, 
ihsan, birr, kard ve kısme gibi 
anahtar kelimelerin odak kav-

10 A.g.e.

ramını “sadaka” sözcüğünün 
oluşturduğu görülmektedir. 
İnsanın Allah rızası için fakir-
lere verdiğinin adı olan “sa-
daka” doğruluk anlamındaki 
“sıdk”, başkasına doğrulukla 
muamele eden anlamındaki 
sıddîk, doğruluğun bir uzantısı 
konumunda bulunan arkadaşlık 
anlamına gelen sadîk kelime-
leri ile aynı kökten gelir. S-d-k 
kelimesinin kök anlamı doğru-
luktur.  Doğruluk, kök anlamı 
(s-d-k) ile mali bir ibadet ara-
sında anlam bağı şöyle açıkla-
nabilir. Mali bir ibadet olarak 
sadakanın verilmesi, aynı 
zamanda Allah’a karşı doğru 
olmanın bir göstergesidir. 11

Sadaka, zekâtı da kapsayan 
bir kavramdır. Zekât sadece 
mali ihtiyaçları karşılamaya 
yönelik iken, genel anlamıyla 
söylersek “sadaka” kavramı 
mali olsun olmasın herhangi 
bir şeyi yoksunu olup ihtiyacı 
olan kişiye vermektir ki, bu 
bir bilgi, sevgi, güzel bir söz 
gibi manevi bir şey de olabilir. 
Bu anlamda, sadakanın, za-
man zaman fakirlere ihsan(!) 
edilen cüz’i yardımlar olarak 
algılanması yanlıştır12. Gerçek 
anlamıyla sadaka iki anlamda 
kullanılmıştır. 

Bunlar;

Tamamen kişinin gö-1) 
nül rızası ile ifa ettiği 
sadakatu’l-tatavvu: Bu tarz 
sadaka “sadaka kültürü” 
söyleminde bilerek veya 

11 Demir (2008) , Doç Dr. Şehmus, 
Zekatın Kur’an-ı Kerim’de Kavramsal Çer-
çevesi, Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak 
Kur’an ve Sünnet’te Zekat –Tartışmalı 
İlmî Toplantı, 17-18 Kasım 2007, Ensar 
Neşriyat, İstanbul, S. 32
12 Soylu (2003), Ali, Kur’an’da Servet 
Dağılımı, Pınar Yayınları, İstanbul, S. 127



D
AY
AN
IŞ
M
A

64

bilmeyerek sadakanın in-
dirgenmeye çalışıldığı ta-
birdir. Ancak, bu yapısında 
dahi toplumsal anlamda 
gönüllülük yaratması nede-
niyle ihmal edilemeyecek 
bir misyon üstlenmektedir13.   
Farz olan sadaka olarak 2) 
zekât: Zekât, hak temelli 
olarak şekillendirilmiş 
olup, bu hak temelli for-
masyona aşamalı olarak 
ulaşılmıştır:

- İlk dönemler: İlk asli ih-
tiyaç gıda olduğu için 
yoksula yemek yedirme ve 
Kurandaki “ıt’am/ta’am” 
mükellefiyeti, nüzul sırasına 
göre ilk surelerle gelmiş ve 
bu, daha sonra genel infak 
kavramının bir boyutu için-
de kalmıştır. İslam’ın bu 
zor günlerinde ve yine hic-
ret sonrasındaki çok zorlu 
dönemlerde müminler, bir 
ölçüye dayanmadan ken-
dilerindeki fazlayı ihtiyaç 
sahiplerine vermeye davet 
edilirdi.  

- Yine Mekke döneminde ge-
len ayetlerde önce “hak” ve 
sonra da “hakku’n ma’lum 
(belli bir hak)tan bahsedilir 
olmuştur (Meâriç, 70/24-
25; Belli bir haktan değil, 
fakat sadece malda hak ol-
duğunu dile getiren ayet için 
bkz. Zâriyât, 51/19).

- Medine döneminde ise Hz. 
Peygamber’in belli nispetler 
ortaya koyduğu görülmek-
tedir. Bu oranların belirlen-
mesi ise Sünnet kapsamına 
bırakılmıştır14. 

13 A.g.e. 
14 Yeniçeri (2008), Prof. Dr. Celal, İnfaka 
Genel Bakış ve Mal Üzerinde Zekat Dışın-
da Diğer Mükellefiyet ve Karşı Haklar, Bir 
Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Kur’an ve 

Hak kavramına geçiş ise üstü 
kapalı bir biçimde değil, yok-
sul ve hakkı birebir eşleştiren 
ayet ifadeleri ile sadaka kap-
samına girmiştir. Aşağıda yer 
alan ayetler bu konuda ortaya 
konulmuş açık hükümlere ör-
nektir:

“Mallarında (yardım) is-•	
teyen ve (iffetinden dolayı 
isteyemeyip) mahrum olan-
lar için bir hak vardır.” 
(Zariyat Suresi 19. Ayet)
“Onlar, mallarında; isteyen-•	
ler ve (isteyemeyip) mahrum 
kalanlar için belli bir hak 
bulunan kimselerdir.” (Me-
ariç Suresi 24-25. Ayetler).
“Akrabaya, yoksula ve •	
yolda kalmış yolcuya hakla-
rını ver…” (İsra suresi 26. 
ayet)
“Öyle ise akrabaya, yoksu-•	
la, ve yolcuya hakkını ver. 
Bu, Allah’ın hoşnutluğunu 
kazanmak isteyenler için 
daha hayırlıdır….” (Rum 
suresi 38. ayet)

Hak kavramı ise yine sadece 
bireylerin vicdanlarına terk 
edilmemiş olup, devletin zor-
layıcı gücü ile desteklenmiş ve 
kurallara dayandırılmıştır. Ör-
neğin Tevbe suresi 103. ayette 
yer alan “Onların mallarından, 
onları kendisiyle arındıracağın 
ve temizleyeceğin bir sadaka 
(zekât) al ve onlara dua et. 
….” ifadesiyle sadaka burada 
zekat anlamıyla kullanılmak-
tadır. Sadakanın toplanıl-
ması görevinin o toplumda 
devlet erkini temsil eden Hz. 
Muhammed’e verildiği görül-
mektedir. Bu anlamda birey-
lerin vicdani bir yükümlülükle 

Sünnet’te Zekat –Tartışmalı İlmî Toplantı, 
17-18 Kasım 2007, Ensar Neşriyat, İstan-
bul,  S. 270

doğrudan yoksula verdikleri 
bir sadaka değil, arada devlet 
otoritesinin bulunduğu bir hak 
ve yükümlülük ilişkisini ortaya 
koymaktadır. 

Zekâtın kime verileceği ise yine 
vicdanlara bırakılmamış ve ob-
jektif kriterlerle belirlenmesine 
teşvik edilmeye çalışılmıştır. 
Bu anlamda iki ayet çok önem-
lidir:

Tevbe Sûresinin 60 . Ayetin-
de “Sadakalar (zekâtlar), 
Allah’tan bir farz olarak an-
cak fakirler, düşkünler, zekât 
toplayan memurlar, kalpleri 
İslam’a ısındırılacak olanlarla 
(özgürlüğüne kavuşturulacak) 
köleler, borçlular, Allah yo-
lunda cihat edenler ve yolda 
kalmış yolcular içindir. Allah 
hakkıyla bilendir, hüküm ve 
hikmet sahibidir.” anlamında-
ki ayette zekâtın kapsamında 
kimlerin olacağı belirtilmek-
tedir. 

Bakara Sûresinin 273. Ayeti-
nin “(Sadakalar) kendilerini 
Allah yoluna adayan, yeryüzün-
de dolaşmaya güç yetiremeyen 
fakirler içindir. İffetlerinden 
dolayı (dilenmedikleri için), 
bilmeyen onları zengin sanır. 
Sen onları yüzlerinden tanırsın. 
İnsanlardan arsızca (bir şey) 
istemezler. Siz hayır olarak ne 
verirseniz, şüphesiz Allah onu 
bilir.”  ifadesinde ise görünüşe 
göre değil, nesnel kriterlere 
göre gerçek yoksulluk durumu-
nun tespitine vurgu yapılmak-
tadır. Böylelikle de dilencilere 
verilen cüzi bir miktar olduğu 
şeklindeki yanılsama da kavra-
mın kurucu metninde düzeltil-
mektedir.  
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Zekât zorunlu olduğu için elden 
ele değil; devlet aracılığıyla 
toplanmış ve dağıtılmıştır. 

Çerçevesi ayetlerle ve oranları 
hadisler ve gündelik uygulama-
larla belirlenen zekât için kap-
samlı bir devlet organizasyonu 
da gerçekleştirilmiştir.  Sosyal 
risklere maruz kalan bireylerin 
zekat sandığından talep hakları 
mevcuttur15.

Ali Özek de zekatın kurumsal 
bir yapıya sahip olması gerek-
tiği ve anında harcanmayıp 
ihtiyaç sahipleri tespit edilip 
dağıtılıncaya kadar nemalan-
dırılabileceğinden hareketle 
“hayırda acele edin” anlamın-
daki hadisin zekata uyarlana-
mayacağı, çünkü zekatın bir 
hayır değil zorunluluk ve görev 
olduğunu ifade etmektedir. 
Özek, bu faaliyetin sosyal yar-
dım amacını taşıması için ise 
bir kuruluş gibi işletilmesi ge-
rektiğini belirtmektedir. Bunun 
gerçekleştirilmesi için de zekat 
olarak toplanan mallardan bir 
kısmının bir fonda toplanıp 
nemalandırılmasını şart olarak 
görmektedir16.

Özek,  kurum olarak nitelen-
dirdiği zekat sürecini zekat 
mallarının halktan toplanması, 
bu malların Beytu’l Mal’e kay-
dedilmesi, zekat verilecek yer-
lerin tespiti ve zekatların hak 

15 Beşer (2008), Prof.Dr. Faruk, Zekâtın 
Masarifi ve Sosyal Güvenlik, Bir Sosyal 
Güvenlik Kurumu Olarak Kur’an ve 
Sünnet’te Zekat –Tartışmalı İlmî Toplantı, 
17-18 Kasım 2007, Ensar Neşriyat, İstan-
bul, S. 163
16 Özek (2008), Ali, Zekatın Nemalandı-
rılması, Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Ola-
rak Kur’an ve Sünnet’te Zekat –Tartışmalı 
İlmî Toplantı, 17-18 Kasım 2007, Ensar 
Neşriyat, İstanbul, S.364-366

sahiplerine ulaştırılması şeklin-
de üç aşamaya bölmektedir17. 

Kurumsal bir yapı gerektiren 
zekatın bu yapılanmasında 
zekât daireleri önemli bir işleve 
sahiptir. Bu daireler, zekâtın 
bir fon olarak işletilmesi gere-
ğinden ortaya çıkmışlardır. 

Teşkilatlanmasında Hz. Ömer 
devrinde başladığı yönündeki 
yaygın kanaate rağmen zekat 
beytü’l-mâlinin bir mâli kurum 
ve hatta fizikî mekân olarak 
varlığı Hz. Peygamber’in 
Medine dönemine kadar gö-
türülebilir. Medine döneminin 
ikinci yılında, belki de Joseph 
Schact’ın dediği gibi fakir mu-
hacirleri maddi sıkıntıdan kur-
tarmak amacıyla vazedilmiş, 
böylece ilk kez mükelleflerden 
gelirleri toplanıp dağıtılmaya 
başlanmıştır. Zekat gelirlerinin 
varlığı, ilgili kurumun-henüz 
beytü’l-mâl adını almamakla 
birlikte temellerinin o dönemde 
atıldığını göstermesine delil 
teşkil etmektedir.18

Hz. Ebu Bekir döneminde 
beytü’l mal kapsamında bulu-
nan ayni malların saklanması 
için bir ev tahsis edilmiş olsa 
da gelir ve giderlerin sayımının 
bu dönemde henüz yapılmadığı 
bilinmektedir19.

Hz. Ömer’in de önceki halife-
lerde olduğu gibi zekatı nakdi 

17 Ag.e., S.365
18 Kallek (2008), Doç.Dr. Cengiz, Zekatın 
Müesseseleşme Süreci:Hz. Peygamber ve 
Râşit Halifeler Dönemi, Bir Sosyal Güven-
lik Kurumu Olarak Kur’an ve Sünnet’te 
Zekat –Tartışmalı İlmî Toplantı, 17-18 
Kasım 2007, Ensar Neşriyat, İstanbul, S. 
195-196
19 A.g.e. S.198

olarak tutmayı tercih ettiği 
görülmektedir. Öte yandan 
toprakların genişlemesi ve dev-
letin gelirinin eskiye kıyasla 
artması, onun döneminde bu 
kurumun daha köklü ve yaygın 
bir biçimde teşkilatlanması 
kaçınılmaz hale gelmiştir. Hz. 
Ömer tarafından Beytül malın 
teşkilatlanması ve işleyişi bel-
li esaslara bağlanmıştır. Hz 
Ömer döneminde ayrıca merke-
ze bağlı yerel beytü’l-mâlerin 
kurulduğu bilinmektedir. Ay-
rıca farklı gelir kalemleri için 
de ayrı dairelerin kurulduğu 
bilinmektedir.20

Sonuç olarak; sadaka kültürü, 
her ne kadar sadaka kavra-
mının içi zamanla boşaltılmış 
olsa da içerisinde devlet yü-
kümlülüğünü de barındıran 
ancak bireysel anlamda vicda-
ni yardımları ihmal etmeyen 
bir sosyal güvenlik disiplinini 
ifade etmektedir. Öte yandan, 
ismi zekât olsun veya olmasın 
sadaka kavramının zorunluluk 
içeren- yani hakkın yerine geti-
rilip getirilmediğinin izlenme-
sinden feragat edilemeyecek- 
bölümünün kurumsal bir kimlik 
içerisinde ve devlet erkiyle 
yapılması gerekmektedir. Bu 
bağlamda, ihtiyaç sahiplerinin 
objektif kriterlerle tespiti hak 
tabanlı bir anlayış için olmazsa 
olmaz bir zorunluluktur. An-
cak, sivil toplum kuruluşları 
ve yurttaşların da tek görevi-
nin savunuculuk olmadığı ve 
devletin bu asli fonksiyonunu 
uzmanlaşma alanlarına göre 
tamamlayıcı bir mahiyetle iz-
lenmesi gerektiği de göz önün-
de bulundurulmalıdır.

20 A.g.e. S.199
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Pınar GÜNAL

Uzman Yardımcısı

Avrupa Birliği’nin

sosyal politikası

Sosyal devlet geleneğinin ortaya çıktığı Avrupa’daki sosyal gelenek ve 
değerler Topluluğun ancak 1970’li yılların başında bütüncül topluluk 
politikaları oluşturma çalışmaları sırasında gündeme gelmiş; söz konusu 
dönemden bugüne kadar geçen sürede ise göreceli olarak Birliğin diğer 
alanlarından daha yavaş bir seyir izlemiştir. 
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AB’nin Sosyal Politikasının 
Tarihsel Gelişimi

II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
ekonomik, siyasi ve sosyal bir 
yıkım yaşayan Avrupa ülkele-
rinin öncelikle ekonomik bir 
birlik kurma amacıyla 1957 
yılında kurdukları Avrupa Eko-
nomik Topluluğu, zaman içinde 
her alanda entegrasyon amacı 
ile ulusüstü bir birlik olma yo-
lunda ilerlemeye başlamıştır. 
Sosyal devlet geleneğinin orta-
ya çıktığı Avrupa’daki sosyal 
gelenek ve değerler Topluluğun 
ancak 1970’li yılların başında 
bütüncül topluluk politikaları 
oluşturma çalışmaları sırasın-
da gündeme gelmiş; söz konusu 
dönemden bugüne kadar ge-
çen sürede ise göreceli olarak 
Birliğin diğer alanlarından 
daha yavaş bir seyir izlemiş-
tir. Bunun nedenleri arasında 
dünya ekonomisinin sosyal 
devleti dışlayan gelişmelere 
sahne olması, sosyal devletin 
gelişim süreci içinde iç ve dış 
etkenlerle yaşadığı sorunlar ve 
Avrupa’nın sosyal devlet an-
layışı ile neoliberal politikalar 
arasında tam bir tercih yapa-
maması olarak gösterilebilir. 
Öyle ki, AB içinde Birliğin bir 
sosyal politikası olup olmadığı 
(ya da olması gerekip gerekme-
diği) yönünde ciddi tartışmalar 
yaşanmaktadır. Ancak yine de 
her ne kadar üye ülkelere söz 
konusu alanda daha esnek ve 
Birlikten bağımsız politikalar 
gerçekleştirme olanağı verilse 
de, 1990’lı yıllarda sosyal po-
litikaya yönelik birçok karar ve 
uygulama hayata geçirilmeye 
çalışılmış; AB’nin ortak bir 
sosyal politikası olmadan eko-
nomik ve sosyal bütünleşmenin 

gerçekleşemeyeceği düşüncesi 
ağır basmaya başlamıştır. 

Avrupa Birliği’nin sosyal 
politikasının tarihsel olarak 
üç dönemde değerlendiril-
mesi mümkündür. Birincisi, 
Roma Anlaşması’ndan Paris 
Zirvesi’ne (1957-1987), ikin-
cisi Paris Zirvesi’nden Avrupa 
Sosyal Şartı’na (1972-1989) 
ve üçüncüsü ise Avrupa Sosyal 
Şartı’ndan bugüne kadarki dö-
nemdir.1

Avrupa Topluluğu’nun Kuruluş 
Döneminde Sosyal Politika 
(1957-1972)

Avrupa sosyal politikasının bi-
rinci evresi olarak kabul edilen 
1970’lerin başlarına kadar sos-
yal politika tek başına bir poli-
tika alanı olarak değil, özellik-
le ekonomik politika gibi diğer 
politikaların bir eki olarak ele 
alınmıştır. 1957 yılında Avru-
pa Ekonomik Topluluğu’nun 
kurucu antlaşması olarak üye 
ülkelerce imzalanan Roma 
Antlaşması’nın uygulandığı 
dönemde sosyal bütünleşme, 
ekonomik bütünleşme için ge-
rekli bir ön unsur değil, daha 
çok ekonomik bütünleşmenin 
üreteceği bir sonuç olarak 
kabul edilmiştir. Dolayısıyla, 
kuruluşundan 1972 yılına ka-
dar AET’nin ortak bir sosyal 
politikasından söz edilememek-
tedir. Ancak yine de Avrupa 
Sosyal Fonu’nun öngörülmüş 
olması ve işçilerin serbest do-
laşımından söz edilmesi sosyal 

1 AB’nin sosyal politikasına ilişkin dönem-
lendirmeler, araştırmacının önem atfettiği 
belge ve olayların hangileri olduğuna göre 
değişim göstermektedir. Örneğin kimi 
araştırmacılar için en önemli belge Avrupa 
Tek Senedi iken, kimileri için bu Amster-
dam Antlaşması olabilmektedir.

boyutun tam olarak göz ardı 
edilmediğini de göstermektedir. 
1972 yılında gerçekleştirilen 
Paris Zirvesi ise sosyal politika 
açısından yeni bir dönemdir. 
Zirvenin sonuç bildirgesinde, 
Topluluk için sosyal politika-
nın, ekonomik birlik ve para 
birliği ile aynı anlam ve değeri 
taşıdığı belirtilmiş ve böylece 
bağımsız bir Avrupa sosyal 
politikası oluşmaya başlamıştır 
(Çelik, 2006: 87-92; Taşpınar, 
2006: 51).

Paris Zirvesi’nden Avrupa 
Sosyal Şartı’na AB’nin Sosyal 
Politikası (1972-1989)

1970 ve 80’li yıllar, sosyal 
güvenlik ve koruma sistemleri 
ile yeni ekonomi politikaları-
nın çatıştığı, aynı zamanda da 
sosyal eşitsizlikler ve yoksullu-
ğun yoğun olarak yaşanmaya 
başlandığı yıllar olmuştur. İşçi 
sınıfının korunmasına yönelik 
sistemin yüksek işsizlik ve eko-
nomik durgunluk nedeniyle ça-
tırdamaya başlaması, yoksulluk 
sorununu yeniden Avrupa’nın 
politik gündemine taşırken, 
“Yeni yoksul” kavramı (işsiz-
ler, sistem dışı kalanlar, sosyal 
dışlanma mağdurları) ortaya 
çıkmıştır (Room, 1990: 4-5). 
Bu nedenle, Topluluğun ortak 
politika çalışmalarının da be-
raberinde getirdiği gelişmelerin 
de etkisiyle, 1970’ler ve 80’ler 
sosyal politikanın öneminin ve 
ekonomik bütünleşme ile eşde-
ğerliğinin vurgulandığı yıllar 
olmuştur. Ancak, 1974 ve 
1984 tarihli eylem program-
larında kapsamlı ve etkin bir 
sosyal politikanın, ekonomik 
politikanın vazgeçilmez daya-
nağı durumunda olduğu görüşü 
dile getirildiyse de, 70’lerin 
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ortasından itibaren dünya eko-
nomisinde başlayan yavaşlama 
ve sosyal hareketlerdeki düşüş, 
Topluluk ülkelerinin sosyal 
politikaya ilişkin tutumunun 
değişmesine yol açmış, bu ne-
denle sosyal eylem programı 
hayal kırıklığıyla sonuçlanmış-
tır (Çelik, 2006: 92). 1970’li 
yıllarda ortaya çıkan bu durum 
AB’nin sosyal politikasının da 
rotasını belirleyen en önemli 
faktörlerin başında gelmekte 
ve AB içindeki sosyal politika 
tartışmalarının temelini oluş-
turmaktadır.

1980’li yıllar aynı zamanda 
Topluluk için daha yoksul 
güneye doğru iki yeni genişle-
menin gerçekleştiği yıllardır. 
Bu ülkeler Avrupa’da kabul 
edilseler de ekonomik ve sosyal 
olarak diğer Birlik üyelerinden 
farklılaşan ve Birliğe entegras-
yonlarının zaman alacağı ülke-
ler olmuşlardır. 1981 yılında 
Yunanistan’ın; 1986 yılında ise 
Portekiz ve İspanya’nın Avrupa 
Topluluğuna üyeliklerinin ger-
çekleşmesi, Toplulukta sosyal 
dampinge karşı sosyal politika 
alanında yapılması gerekenleri 
daha yoğun olarak gündeme 
getirmeye başlamıştır (Ibid: 
94).

Avrupa Sosyal Şartı’ndan 
Günümüze AB’nin Sosyal 
Politikası

1989-1991 yılları arasında 
Avrupa coğrafyasında yaşanan 
siyasi gelişmeler (SSCB’nin 
dağılması ile birlikte Doğu 
Bloku’nun çökmesi, Doğu ve 
Batı Almanya’nın birleşmesi 
ve Eski Doğu Bloku ülkelerinin 
AB ile bütünleşmesinin sağ-
lanması) ekonomik ve sosyal 

alanları da değişime açmıştır. 
İlk hedef eski Doğu Bloku ül-
kelerinin piyasa ekonomisi ve 
demokrasi fikrine alıştırılmaya 
çalışılması ve sisteme enteg-
re edilmesi olmuştur (Ferge, 
1992: 1).

Bu dış gelişmelerin dışında 
1990 başlarında daha geniş bir 
bütünleşme sürecine girilmesi 
isteği ve her alanda üye ülkele-
rin ortak politikalar belirleme 
arzusu da AB sosyal politika-
sını etkileyen bir iç unsur ola-
rak ortaya çıkmıştır. Özellikle 
1992’de imzalanan Maastricht 
Antlaşması ile Avrupa Birliği 
(AB) sürecinde bir dönüm nok-
tası yaşanmıştır. Bu antlaşma 
ile ortak sosyal politika uygula-
maları ve sosyal Avrupa yolun-
da yeni bir döneme girilmiştir 
(Taşpınar, 1995: 49). 

1989 yılında Avrupa Sosyal 
Şartı yayınlanmıştır. Şart, ya-
sal bir bağlayıcılığı olmaması-
na rağmen, Avrupa kurumları-
nın yeni ve sosyal bir karakte-
rini yansıtması açısından önem 
arz etmektedir. Sosyal Şart 
ile Avrupa düzeyinde 12 temel 
hakka yer verilmiştir: 

-   Serbest dolaşım hakkı
-  Yaşama ve çalışma koşulla-

rının iyileştirilmesi
-  İstihdam ve ücretler

-  Sosyal korunma hakkı
-  Örgütlenme ve toplu sözleş-

me hakkı
-  Mesleki eğitim hakkı
-  Erkek ve kadın işgücüne 

eşit işlem yapılması
-  İşçilerin bilgilendirilmesi ve 

yönetime katılımı
-  İşyerinde sağlığın ve güven-

liğin korunması
-  Çocukların ve gençlerin ko-

runması
-  Yaşlıların korunması
-  Engellilerin korunması.

Avrupa Konseyi’nin 1961’de 
ortaya koyduğu, 1996’da da 
revize edilerek genişletilmiş 
olan Avrupa Sosyal Şartı, 
sosyal politikaya gerçekten 
Avrupa’ya özgü bir yaklaşım 
getirmektedir. Yaklaşımın te-
mel özelliği, bilhassa 2000’li 
yıllarda 1997 yılında Amster-
dam Antlaşması ile başlayan2, 
Lizbon Stratejisi ve Avrupa 
Anayasası’nda da sık sık atıf 
yapılan hak, sosyal diyalog, 
katılım ve sosyal dışlanma 
kavramlarıdır. Bu bağlamda, 
hem çalışma hayatını düzenle-
yen önlemler hem de yoksullar 
veya özürlülerin durumunda 
olduğu gibi, özel konumları 
nedeniyle topluma eşit va-
tandaşlar olarak katılmakta 
zorlananların sorunlarına yö-
nelik uygulamalar bir haklar 
manzumesi olarak gündeme 
gelmektedir.  Ayrıca, 1980’li 
yılların neoliberal dalgasında 
devletin sosyal ve ekonomik 
alandan çekilmesi düşüncesinin 

2 Bu antlaşmanın sosyal hükümlere 
getirdiği değişiklik ile sosyal dışlanma 
ve ayrımcılık gibi konular AB sosyal 
politikasının içinde yer almaya başlamıştır. 
Yine bu antlaşma ile ilk defa istihdamla 
ilgili bir bölüm açılmış ve istihdam AB için 
ortak mesele olarak belirlenmiştir.

1970 ve 80’li yıllar, 
sosyal güvenlik ve koruma 
sistemleri ile yeni ekonomi 

politikalarının çatıştığı, 
aynı zamanda da sosyal 

eşitsizlikler ve yoksulluğun 
yoğun olarak yaşanmaya 

başlandığı yıllar olmuştur.
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de ortadan kalktığı, hükümet-
lere konuya ilişkin siyasi so-
rumlulukları konusunda vurgu 
yapıldığı görülmektedir (Sosyal 
Politika Forumu, 2005). Öte 
yandan Komisyon’un 1994 
yılında çıkardığı Beyaz Kitap 
(White Paper), ilk defa “Av-
rupa Sosyal Modeli”ni resmi 
olarak sosyal konsensüs ve üçlü 
müzakerelere dayalı ekonomik 
performans ve sosyal egemen-
liğin bir karışımı olarak tarif 
etmiştir (Sarıipek, 2005: 100).

2000 yılında gündeme gelen 
Lizbon Stratejisi’nin temel 
özelliği ise, Avrupa’nın “kü-
resel bilgi toplumunun yüksek 
rekabet gücüne sahip, önde 
gelen bir aktörü haline gelme-
si” şeklinde ifade edilen eko-
nomik amaçlarla, “herkese en 
yüksek düzeyde sosyal güvence 
sağlayarak toplumsal içerme-
yi gerçekleştirmek” şeklinde 
ifade edilen sosyal amaçları 
aynı düzeyde ele almasıdır. 
Bu strateji, üye ve aday ülke-
lere belirli yaptırımlar içeren 
bağlayıcı hedefler dayatmayan 
bir yöntem uygulamaktadır. 
“Açık Koordinasyon Yöntemi” 
denilen bu yöntemle, üye ve 
aday ülkelerdeki sosyal politika 
uygulamaları arasında, Birlik 
düzeyinde net bir biçimde ta-
nımlanmış belirli göstergelere 
dayanılarak, gene Birlik dü-
zeyinde tanımlanan hedeflere 
doğru, bir uyum sağlanması 
amaçlanmaktadır. Bu, esnekli-
ği içinde hem belirli bir izleme 
ve denetleme olanağı getiren, 
hem de ülkelerin birbirlerinin 
deneyimlerinden yararlanmala-
rını sağlayan bir yaklaşım olsa 
da, ortak politika oluşturma 
iradesinin sınırlılığı yüzünden, 

bazı ülkelerdeki sosyal politika 
süreçlerinin ve kurumların ye-
teri kadar hızlı gelişmemesine 
yol açtığı öne sürülerek sık sık 
eleştirilmektedir (Buğra, 2005: 
12). Aslında “Açık Koordinas-
yon Yöntemi” AB’nin içinde 
bulunduğu belirsiz durumu da 
gözler önüne sermektedir. Hem 
“herkese en yüksek düzeyde 
sosyal güvence sağlayarak 
toplumsal içermeyi gerçekleş-
tirmek” amacı taşıyan hem de 
üye ülkelerin farklı sosyal po-
litika geleneklerine fazla mü-
dahale edilemeyen bir sistem 
oluşturmak AB’nin bu konuda-
ki çelişkisini göstermektedir.

AB’nin sosyal politikasının 
“sosyal diyalog” ve “yok-
sulluk ve sosyal dışlanma ile 
mücadele”ye vurgu yapması da 
bir bakıma beklenen bir du-
rumdur. Zira, Avrupa’da yok-
sulluğun yeni yüzü AB’yi yok-
sulluğun yeni formları olarak 
gördüğü “sosyal dışlanma” ve 
“marjinalize edilmiş gruplar” 
kavramlarına eğilmeye itmiş-
tir. Bu bağlamda; sosyal gü-
venlik sistemi “sosyal diyalog” 
yolu ile yeniden biçimlendiril-
mek istenirken, sosyal koruma 
“sosyal içerme” politikaları ile 
yoksulluğa farklı bir bakış açı-
sını ortaya çıkarmıştır (Room, 
1990: 1-7). Bu bakış açısını 
özellikle AB Anayasası’nın 
metninde görmek mümkündür. 
İş güvencesi, sosyal dışlanma 
ve yoksullukla mücadele; sos-
yal adalet ve sosyal koruma; 
kadın ve erkekler arasında tüm 
alanlarda eşitlik sağlanması 
ve ayrımcılıkla mücadele; adil 
ve kurallara uygun çalışma 
koşulları; çocuk işçiliğinin ya-
saklanması; sosyal güvenlik ve 

sosyal yardım hakkı gibi pek 
çok sosyal hak Anayasa’da yer 
almaktadır (Çelik, 2006: 119).

Sosyal güvenlik ile ilgili ola-
rak, Topluluk mevzuatı sadece 
belli işçi kategorilerine, yani 
göçmenlere ve kadınlara eşit 
muamele ilkesinin uygulanma-
sıyla ilgilenmektedir. Bunların 
dışında kalanlar için sosyal 
güvenlik, her üye devletin 
ulusal hukuku kapsamına gir-
mektedir. “Açık Koordinasyon 
Yöntemi” ile de paralel bir 
şekilde üye devletler, sosyal 
korumanın ve özellikle sosyal 
güvenlik mevzuatının uyumlu-
laştırılmasından çok işbirliğini 
tercih etmişlerdir (Ibid: 266). 
Yine söz konusu yöntemin bir 
sonucu olarak yoksulluk ve sos-
yal dışlanmayla mücadele et-
meye yönelik girişimler ise asıl 
olarak üye devletlerin yerel, 
bölgesel ve ulusal mercilerinin 
yetki alanına girmektedir. Av-
rupa Birliği bilgi alışverişini, 
deneyimlerin karşılaştırılması-
nı, bilgi aktarımını ve ortaklığa 
dayalı projelerin geçerliliğinin 
sergilenmesini destekleyerek 
üye devletlerin bu alanlardaki 
çalışmalarını tamamlayabilir 
ve teşvik edebilir. Bu yüzden, 
sosyal dışlanmaya karşı Toplu-
luk eylemi asıl olarak mesleki 
eğitime odaklanmıştır. 1 Ocak 
2002’den 31 Aralık 2006’ya 
kadarki dönemi kapsayan bir 
Topluluk eylem programı, 
yoksulluk ve sosyal dışlanmay-
la mücadelede üye devletleri 
işbirliğine teşvik etmektedir. 
Sosyal dışlanma eylem progra-
mının hedefleri, özellikle sosyal 
dışlanma ve yoksulluğu önleme 
anlayışı geliştirmek, sürdürü-
len politikalar ve ortak dersler 
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konusunda tartışmalar düzen-
lemek, yaratıcı yaklaşımları 
teşvik ederek, ulusal ve bölge-
sel düzeyde tüm ağları destek-
leyerek AB ve aktörlerin sosyal 
dışlanmayı ve yoksulluğu etkin 
bir biçimde ele alma kapasi-
telerini arttırmaktır (Moussis, 
2004: 273-274).

AB Sosyal Politikası: Tartış-
malar-Çözüm Arayışları

Avrupa’da sosyal politika ala-
nında iki gerilimli hat olduğu 
söylenebilir: sosyal haklar-ne-
oliberal ekonomi ve rekabetçi 
piyasa ile ulusüstü kurumsal 
egemenlik alanı ve ulusal 
egemenlik alanı arasındaki 
gerilimli ilişki bu hatları belir-
lemektedir.

Bu bağlamda ilk gerilim hattı-
na ilişkin olarak, AB’nin ulusal 
ve ulusüstü politikalar düze-
yindeki geleneksel tartışmaları 
sosyal politika alanında en 
üst düzeye çıkmaktadır. Bazı 
AB ülkelerindeki politikacılar 
AB’deki bu paradoksa işaret 
etmektedir. Bir yanda Birlik’in 
sosyal politika konusunda çok 
az sorumluluğu olduğu belir-
tilirken, buna karşılık, farklı 
ulusal sosyal gelenekler ara-
sında uyumun en düşük olanın 
seviyesinde sağlanması endişesi 
nedeniyle Birlik’e yeni yetkiler 
verilmek istenmediği belirtil-
mektedir. Ayrıca, emeklilik, 
sağlık, muhtaç durumdaki 
yurttaşlara yardım gibi konu-
larda Avrupa’da ortak politika 
araçları oluşturulmasına ta-
raftar olmayan ve farklı sosyal 
geleneklerin ve bu geleneklerle 
her ülkeye özgü siyasal istikrar 
arasındaki ilişkinin unutulma-
masını isteyen politik aktör-

ler de bulunmaktadır (İnsel, 
2006). Ancak, Ulusal üstü AB 
sosyal politikasının –ulusal 
sosyal politikalara göre sınırlı 
olmasına rağmen- gelişmekte 
olduğu ve ulusal üstü sosyal 
politika olanaklarının gide-
rek artmakta olduğu gözden 
kaçmamalıdır. Aslında bir AB 
sosyal politikası olmadığı id-
diaları sıkça dile getirilmekle 
birlikte Avrupa bütünleşmesi 
ve sosyal politikada alınan yol, 
ulus-devletlerin sosyal politika 
alanındaki tekelini her geçen 
gün aşındırmaktadır (Çelik, 
2006: 17-74). 

İkinci gerilim hattı ise yine 
sıkça dile getirilen sosyal dev-
let ve neoliberal politikalar 
arasındaki ilişkide cereyan 
etmektedir. Sosyal politikanın 
Avrupa Sosyal Şartı’nın getir-
diği ilkeler temelinde Avrupalı-
laşmasının önündeki en önemli 
engelin, neoliberal küresel-
leşme çerçevesinde ekonomik 
rekabet gücünün, bütün insani 
amaçların üstünde bir amaç 
olarak, dünyaya, bu arada 
Avrupa’ya da dayatılmasıyla 
ilgili olduğu dile getirilmekte-
dir. Ancak bu dayatmaya karşı 
en fazla direnme gücüne sahip 
tohumların Avrupa toplumları 
olduğunu da unutmamak ge-
rekmektedir (Sosyal Politika 
Forumu, 2005). 

Sonuç olarak, AB’de, ulusal 
düzeyde farklı sosyal politika-
ların uygulanması, küreselle-
şen piyasanın dayatmaları ve 
bunların yanı sıra genişleme 
sürecinin devam etmesi sosyal 
bütünleşmeyi olumsuz etkile-
mekte; ancak, AB bir yandan 
ekonomik ve parasal birliğin 
yerleşmesini sağlamaya çalışır-

ken, diğer yandan sosyal po-
litikalar ve sosyal bütünleşme 
yönünde etkinliğini korumaya 
çalışmaktadır (Taşpınar, 2006: 
11). 

Kaynakça

Buğra, Ayşe (2005), Yoksulluk 
ve Sosyal Haklar, Boğaziçi Üni-
versitesi Sosyal Politika Forumu, 
İstanbul.
Çelik, Aziz (2006), AB Sosyal 
Politikası: Uyum Sürecinin 
Uyumsuz Alanı, Kitap Yayınevi, 
İstanbul.
Ferge, Zsuzsa (1992), “Introduc-
tion: Social Policy in a Changing 
Europe”, (Eds.) Zsuzsa Ferge 
and Jon Eivind Kolberg, Social 
Policy in a Changing Europe, 
Westview Press, Colorado, 1-24.
İnsel, Ahmet, “Paternalist 
Himmet Geleneği”, Radikal 
İki, 24.12.2006.
Moussis, Nicholas (2004), 
Avrupa Birliği Politikalarına 
Giriş Rehberi, (Çev. Ahmet 
Fethi), Mega Press, İstanbul.
Room, Graham (Ed.) (1990), 
‘New Poverty’ in the Euro-
pean Community, Macmillan 
Press, London.
Sarıipek, Doğa Başar (2005), 
Sosyal Politika Açısından 
Sosyal Vatandaşlığın Niteliği 
ve Boyutları (Avrupa Birliği 
Örneği), Kocaeli Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ya-
yımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Kocaeli.
Sosyal Politika Forumu, 
“Avrupa’nın Sosyal Politika-
sı”, Radikal İki, 06.03.2005.
Taşpınar, Neşe Seray (2006), 
Avrupa Birliği Sosyal Poli-
tikası: Avrupa Birliği Sosyal 
Modeli ve Türkiye, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.



71

D
AY
AN
IŞ
M
A

Yoksulluk ile yoksulluğun ne-
denleri ve sonuçları üzerine bu-
güne kadar yapılan çalışmalar, 
söz konusu nedenler ile sonuç-
ların yakından ilişkili olduğunu 
ve yoksulluk ile mücadelede 
kullanılacak yöntemlerin bu 
çerçevede geliştirilmesinin ge-
rekliliğini ortaya koymuştur.

Yoksulluğun mikro düzeyde 
temel nedenleri incelendiğinde,

Eğitim yetersizliği,•	
Ekonomik yetersizlik,•	
Sosyal imkanlardan yoksun •	
olma,
Yaşlılık,•	
Engellilik,•	
Beceri yetersizliği,•	
Hayatta yalnız kalma (eş •	
ölümü, terk edilme vb.)
Eski hükümlü olmak,•	

vb. durumlar ile karşılaşıl-
maktadır. Yukarıda söz edilen 
nedenlerden bir kısmı aynı 
zamanda yoksulluğun sonuçları 
olarak da karşımıza çıkmak-
tadır. Başlangıçta ifade edilen 
sıkı neden-sonuç ilişkisi de bu 
noktada ortaya çıkmaktadır. 
Bu durumun, taşıdığı bütün 
olumsuzluğa rağmen aynı za-
manda bir fırsat olarak değer-
lendirilmesi de mümkün görün-
mektedir. Şöyle ki, belirtilen 
hususlardan sonuç niteliğinde 
olabilecek bir nokta üzerinde 
durularak alınacak tedbirler 
aynı zamanda bu noktada yok-
sulluğun nedenini de ortadan 
kaldırmaya etki edecektir. 

Yoksullukla mücadeledeki 
temel yöntemleri, yukarıda 
belirtilen çerçevede, yoksullu-

ğun sonuçlarının yoksul kişi/
aile/haneler üzerindeki etkisini 
azaltmaya yönelik uygulama-
lar ile yoksulluğun nedenlerini 
ortadan kaldırmaya yönelik 
uygulamalar olarak sınıflandır-
mak doğru olacaktır.

Yoksulluk durumunun acilen 
önlem alınmasını gerektirici 
“insani açıdan” oldukça olum-
suz sonuçları olabilmektedir. 
Tahmin edilebileceği gibi yok-
sul kişilerin öncelikli olarak 
gıda, barınma, giyim ve ısınma 
ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bu 
ihtiyaçları aynı zamanda ya-
şamsal ihtiyaçlar olarak değer-
lendirmek mümkündür. Sosyal 
devlet ilkesinin de bir gereği 
olarak yoksul durumdaki kişi-
lerin bu imkanlara kavuşturul-

yoksullukla mücadelede 
temel yöntemler  
Ferhat ODABAŞI

Uzman Yardımcısı

Yoksulluk durumunun acilen önlem alınmasını gerektirici “insani açıdan” oldukça 
olumsuz sonuçları olabilmektedir. Tahmin edilebileceği gibi yoksul kişilerin öncelik-
li olarak gıda, barınma, giyim ve ısınma ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bu ihtiyaçları 
aynı zamanda yaşamsal ihtiyaçlar olarak değerlendirmek mümkündür. Sosyal devlet 
ilkesinin de bir gereği olarak yoksul durumdaki kişilerin bu imkanlara kavuşturul-
ması yoksullukla mücadelenin ilk ve olmazsa olmaz adımıdır.



D
AY
AN
IŞ
M
A

72

ması yoksullukla mücadelenin 
ilk ve olmazsa olmaz adımıdır.

Söz konusu sosyal yardımlar 
ile yoksulluğun hedef kitle 
üzerindeki etkilerinin hafifle-
tilmesi sağlanabilir. Bununla 
birlikte yoksullukla mücade-
lede kalıcı adımlar atabilmek 
için yoksulluğun nedenlerini 
ortadan kaldırmaya yönelik 
destekler kritik öneme sahiptir. 
Bu tür desteklerin temelde aile 
odaklı olarak yürütülmesi, hem 
ihtiyaç içindeki daha geniş bir 
kitleye ulaşılmasında, hem top-
lumun yapı çekirdeğini oluştu-
ran aile kurumunda birliktelik 
duygusunun güçlendirilmesinde 
hem de Türkiye gibi güçlü aile 
yapısına sahip toplumlarda 
daha net sonuçların alınmasın-
da etkili olacaktır.

Bu kapsamda yoksul kesim 
içindeki çalışabilir nüfusun 
istihdam ve üretime teşvik 
edilmesi önem taşımaktadır. 
Nitekim Dokuzuncu Kalkınma 
Planının “Gelir Dağılımının 
İyileştirilmesi, Sosyal İçerme 
ve Yoksullukla Mücadele” 
başlığı altında, sunulan hiz-
metlerin yoksulluk kültürünü 
önleyici ve yoksul kesimin üre-
tici duruma geçmesini sağlayıcı 
nitelikte olmasının önemine 
vurgu yapılmaktadır (Devlet 
Planlama Teşkilatı, 2006:89). 
Gelir getirici projeler ile yoksul 
birey ya da hanelerin kendi 
geçimlerini sağlayacak işleri 
kurmaları, gelir elde etmeleri, 
başlattıkları çalışmaları uzun 
süre devam ettirebilmeleri 
ve sosyal güvenlik şemsiyesi 
altında yer almaları amaçlan-
malıdır. Bu doğrultuda kentsel 
ve kırsal konularda kişileri 

kendi işlerinin sahibi yapmaya 
yönelik desteklerin ödemeli 
olarak gerçekleştirilmesi, hem 
kişilerin motive edilmesinde 
hem de bu tür desteklerin ba-
şarısının ölçülmesinde önemli 
rol oynayacaktır. Proje sahibi 
kişilerin bir borç ve sorumluluk 
altına girmeleri, bir müteşebbis 
olarak iş sahibi olmaları da 
kendilerine olan öz güvenlerini 
artıracaktır. Dolayısıyla, yok-
sullukla mücadelede karşılıksız 
yardımlarla birlikte çalışabilir 
nüfus için gelir getirici proje 
destekleri de yoksullukla müca-
deledeki yerini alacaktır. Bir-
den fazla kişinin ortak olarak 
gerçekleştirdiği faaliyetlerde 
ise kişilerin birbirine müteselsil 
kefalet yoluyla bağlanmasının 
sürdürülebilirliğe olumlu kat-
kı yapacağı düşünülmektedir. 
Grup bazlı projelerde iş bölü-
mü ile ilgili somut ayrımların 
oluşması gerekmektedir. Ancak 
geri ödemelerin zamanlaması 
noktasında söz konusu faali-
yetin gelir getirme dönemi ve 
miktarı göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Örneğin meyvecilik 
gibi daha geç gelir getiren 
faaliyetlerde bu dönemin nis-
peten uzun olmasında fayda 
olacaktır.

Gelir getirici içerikteki projele-
rin başarısının ölçülmesinde, 

Söz konusu faaliyetin de-•	
vam edip etmediği, 

Birden fazla ortaklı ise or-•	
tak sayısının düşüp düşme-
diği ve düştüyse nedenleri,

İş sahiplerinin gelir dü-•	
zeyleri ve sosyal yardımlar 
için talepte bulunup bulun-
madıkları,

Söz konusu işin geliştiril-•	
mesine yönelik olarak ilave 
yatırım yapılıp yapılmadığı

hususları değerlendirmeye ışık 
tutabilecek önemli noktalardır. 
Bu değerlendirmelerin en az 
altı aylık periyotlarla gerçek-
leştirilmesi daha sistematik bir 
izlemeye imkan tanıyacaktır.

Aynı yörede desteklenecek gelir 
getirici proje ve uygulamala-
rın kimi zaman aynı konuda 
yoğunlaşması projelerin birbir-
lerinin pazarını daraltmasına 
ya da genişletmesine neden 
olabileceğinden bu ayrım dik-
katle yapılmalıdır. Örneğin 
sadece yöredeki yaşayanları 
müşteri edinen çok sayıda proje 
birbirinin pazarını daraltabile-
cek iken yöre dışına ürünlerini 
pazarlayabilecek birden fazla 
proje o yörenin bu ürün açısın-
dan bir cazibe merkezi olması-
nı sağlayabilir.  

Gelir getirici uygulamalarda, iş 

Yoksullukla mücadeledeki en önemli araçlardan birisi de 
istihdama yönelik eğitim uygulamalarıdır. Bu kapsamda 

özellikle yoksul ve işsiz gençlere, kadınlara, beceri ve nitelikleri 
çerçevesinde, piyasanın talepleri de göz önüne alınarak, iş sahibi 
olacakları alanlarda kısa süreli mesleki eğitimler verilmelidir. 

İstihdam amaçlı eğitim projelerinde temel amaç kişilerin 
beşeri sermayelerinin arttırılması ve böylelikle istihdamlarının 

kolaylaştırılması olmalıdır. 
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sahibinin söz konusu işle ilgili 
tecrübesinin bulunması önemli 
olup, bu konu ilgili sertifikalar 
veya belgeler yoluyla tespit 
edilebilir. Gerekli durumlarda 
yararlanıcılara girişimcilik ve 
pazarlama eğitiminin de ve-
rilmesi projelere olumlu katkı 
yapabilecektir.

Özellikle tarımsal alana yöne-
lik olarak gerçekleştirilen uy-
gulamalarda, proje konusu faa-
liyette işbirliği yapılan kurum/
kuruluşların vereceği destekler 
önemlidir. Örneğin hayvancılık, 
seracılık veya meyvecilik gibi 
projelerde tarım il/ilçe müdür-
lüklerinin verecekleri teknik 
destekler proje sürdürülebi-
lirliğine çok önemli katkılar 
sağlamaktadır. Yine meyvecilik 
projelerinde üretici firmadan 
fidanların kurumasına karşı 
garanti ve satış sonrası teknik 
destek (pazarlama, paketleme, 
bakım, koruma vs.) sağlanması 
da bu kapsamda düşünüle-
bilir. Hayvancılık ve arıcılık 
gibi projelerde alımlara konu 
malların belirlenmesinde tek-
nik açıdan tespit yapabilecek 
uzman kişilerin de bulunması 
gerekmektedir. Arıcılık destek-
lerinde sertifikası olmayan ya-
rarlanıcılar için eğitim düzen-
lenerek sertifika ve işbaşında 
uygulamalı eğitim verilmelidir. 
Tarımsal makine/alet alımına 
yönelik projeler kapsamında 
çapa makinesi, el traktörü, 
küçük çaplı tarımsal mekani-
zasyon aletlerine destek veril-
diğinde ise proje yararlanıcıları 
bu ekipmanlar ile hem kendi 
üretimlerinde verimliliklerini 
artırabilmekte hem de yevmi-
yeli olarak diğer üreticilerin 

işlerinde çalışabilmektedirler.
Yoksullukla mücadeledeki en 
önemli araçlardan birisi de is-
tihdama yönelik eğitim uygula-
malarıdır. Bu kapsamda özel-
likle yoksul ve işsiz gençlere, 
kadınlara, beceri ve nitelikleri 
çerçevesinde, piyasanın talep-
leri de göz önüne alınarak, iş 
sahibi olacakları alanlarda 
kısa süreli mesleki eğitimler 
verilmelidir. İstihdam amaçlı 
eğitim projelerinde temel amaç 
kişilerin beşeri sermayelerinin 
arttırılması ve böylelikle istih-
damlarının kolaylaştırılması 
olmalıdır. Beşeri sermayeyi, 
doğrudan ya da dolaylı olarak 
gelir elde edilmesini sağlayan 
ekonomik faaliyetlere katılan 
bireylerde oluşan bilgi, bece-
ri ve diğer nitelikler olarak 
tanımlamak mümkündür (Gü-
müş, 2005:20).

Eğitimlerde benzer konularda 
çalışmalar yapan kamu kurum-
ları ve sivil toplum kuruluşları 
ile işbirliği yapılmalıdır. Bu 
işbirliği mekanizması istihdam 
güvencesi sağlanmasında da 
devreye sokulmalıdır. Özellikle 
son yıllarda gemi kaynakçılığı, 
özel güvenlik elemanlığı, bilgi-
sayarlı muhasebe ve doğalgaz 
tesisatçılığı gibi alanlarda pi-
yasada istihdam açığının oldu-
ğu bilinmektedir.

İstihdama yönelik eğitim içe-
rikli uygulamalarda, 

Kursiyerlerin İŞKUR’a •	
kayıtlarını yaptırmaları,
Proje başlangıcında kursi-•	
yerlerin yarıdan fazlasının 
istihdam edileceğine ilişkin 
taahhütlerin temin edilmesi,

Kursiyerlerin ferdi grup •	
kaza sigortalarının yaptırıl-
ması,
Proje koordinatörü ve ben-•	
zeri personel giderlerinin 
yerel dinamiklerle karşı-
lanması,
Kurs programının proje •	
başlangıcında belirlenmesi,
Eğitim sonunda kursiyerle-•	
re eğitime katıldığına dair 
geçerliliği olan sertifika, 
belge verilmesi,
Proje sonrasında kursiyer-•	
lere mümkünse staj imkanı 
sağlanması,
Kursiyerlerin işe yerleşti-•	
rildikten sonra bu işlerde 
süreklilik sağlamalarına 
katkıda bulunacak olan 
kişiler arası iletişim, stres 
yönetimi, profesyonel dav-
ranış, günlük giyim kuşam, 
pazarlama, çalışma bilinci, 
çalışma sorumluluğu vb. 
konularda da eğitim alma-
larının sağlanması

vb. hususlara dikkat edilmesi 
projelerin başarısını doğrudan 
etkileyecektir.

İstihdam eğitiminden fayda-
lanan kişilerin işe yerleştikten 
sonra istihdamdaki devamlılık 
süreleri ve elde ettikleri gelirle-
ri ise projelerin başarısına ışık 
tutacaktır. 

Cezaevlerindeki hükümlü ve tu-
tukluların daha sonra istihdam 
piyasasında yaşadığı zorluklar 
ve bu durumun da yoksullukla 
yüzleşmelerine ve belki de tek-
rar suça yönelmelerine neden 
olabileceği dikkate alınarak, 
hem mesleki bir alanda eği-
timlerine hem de rehabilitas-
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yonlarına yönelik faaliyetlerin 
desteklenmesi gerekmektedir. 
Böylece projeden faydalanan 
kişilerin cezalarını tamamla-
malarının ardından sosyal ha-
yata uyum sağlamalarına katkı 
yapacağı düşünülmektedir.

“Yoksulluğun yalnızca ekono-
mik bir sorun olmaması, sosyal 
ve ahlaki boyutları da olan 
karmaşık bir sorun olarak or-
taya çıkması, zaman içerisinde 
yoksulluğu ortadan kaldırmak 
ya da en azından azaltmak için 
girişilen çabaların da değişik 
biçimler almasına yol açmak-
tadır” (Kalaycıoğlu, 2007:1).

Yoksulluk 
döngüsünün 
kırılmasında 
hiç şüphesiz en 
önemli araç-
lardan biri 
de eğitimdir. 
Bu kapsamda 
okul öncesi ça-
ğından üniver-
site eğitiminin 
sonuna kadar 
yoksul öğrencilerin desteklen-
mesi ve eğitimde süreklilikleri-
nin sağlanması gerekmektedir. 
Bu kapsamda dünya genelinde 
ve ülkemizde Şartlı Nakit 
Transferi (ŞNT) programları 
uygulanmakta ve eğitimde 
süreklilik amaçlanmaktadır. 
Bu doğrultuda kız çocuklarına 
erkek çocuklardan daha çok ve 
ortaöğretim öğrencilerine 
ilköğretim öğrencilerinden 
daha çok destek verilmesi uy-
gulamanın istenen amaçlara 
ulaşmasında doğru görünmektedir. 

Diğer yandan eğitim kapsamın-
da okul öncesi eğitim konusu 

özel önem taşımaktadır. Yok-
sul kişilerin ekonomik yeter-
sizliklere bağlı olarak “okul 
öncesi eğitim” alamayan 5-6 
yaşlarındaki çocuklarının, er-
ken yaşta eğitim sürecine adım 
atabilmelerini temin etmek 
amacıyla okul öncesi eğitime 
yönelik projeler desteklenmeli-
dir. Söz konusu projelerde te-
mel amaç yoksul hedef kitlenin 
okul öncesi eğitimi alamama-
daki temel eksikliklerini gider-
mek olmalıdır. Bu kapsamdaki 
projelerde çocukların yemek, 
kırtasiye ve ulaşım gibi alan-
larda okula gidemeyiş nedenle-
rini ortadan kaldıracak nitelik-

te destekler ile ileriye yönelik 
önemli bir yatırım yapılmış 
olacaktır. Ayrıca, özellikle ha-
yata atılmanın arifesinde bir 
sıçrama tahtası niteliğindeki 
Öğrenci Seçme Sınavına ka-
tılacak olan, ancak ekonomik 
yetersizlikler nedeniyle sınava 
yeterince hazırlanma imkânı 
bulamayan öğrencilerin il ve 
ilçelerde gönüllü öğretmenler 
vasıtasıyla kurs almalarını sağ-
lamak da bu çerçevede değer-
lendirilmelidir.

Dokuzuncu Kalkınma Planında, 
yoksulluk ve sosyal dışlanma 
riski altında olanların yaşam 

kalitelerinin yükseltilmesine 
değinilirken, özürlüler, yaşlılar, 
kadınlar, çocuklar ve göç eden-
ler gibi dezavantajlı kesimlerin 
eğitim, sağlık, barınma, sosyal 
hizmetler ve istihdama yönelik 
hizmetlere erişimlerinin kolay-
laştırılacağına işaret edilmek-
tedir (Devlet Planlama Teşkila-
tı, 2006:89).

Bu bakımdan, yoksulluk ve 
sosyal dışlanmaya maruz veya 
bu risk altında olan birey ve 
grupların sosyal hayata katı-
lımlarının artırılmasına, yaşam 
standartlarının yükseltilmesine 
ve toplumsal dayanışmanın 

sağlanmasına 
yönelik sosyal 
hizmet/yar-
dım içerikli 
projelere de 
destek veril-
mesi zaruri 
görülmektedir. 
Ayrıca sosyal 
hizmet proje-
leri, yoksulluk 
döngüsünün 
kırılması ve 

sosyal içermenin sağlanması 
noktasında da özel önem taşı-
maktadır.

“Sosyal hizmetlere yer verme-
yen, maddi anlamda tek taraflı 
yardım anlayışı ve uygulaması, 
yoksul fertlerin bireysel ahlak 
ve kimliğini yozlaştırabilece-
ğinden, yoksulları bağımlı hale 
getirebileceğinden, belki de 
psiko-sosyal birçok sorunun 
ortaya çıkmasına neden ola-
bileceğinden çok yönlü sosyo-
kültürel programların devreye 
sokulması gerekmektedir” 
(Seyyar, 2004:221).

Yoksulluk döngüsünün kırılmasında hiç şüphesiz en önemli araç-
lardan biri de eğitimdir. Bu kapsamda okul öncesi çağından 

üniversite eğitiminin sonuna kadar yoksul öğrencilerin desteklen-
mesi ve eğitimde sürekliliklerinin sağlanması gerekmektedir. Bu 
kapsamda dünya genelinde ve ülkemizde Şartlı Nakit Transferi 
(ŞNT) programları uygulanmakta ve eğitimde süreklilik amaç-
lanmaktadır. Bu doğrultuda kız çocuklarına erkek çocuklardan 

daha çok ve ortaöğretim öğrencilerine ilköğretim öğrencilerinden 
daha çok destek verilmesi uygulamanın istenen amaçlara 

ulaşmasında doğru görünmektedir. 
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Bu bağlamda sosyal hizmet 
projeleri kapsamında, sokakta 
çalışan/yaşayan çocuklara, 
engellilere, yaşlılara (yaşlı ve 
hastaların evde bakımı), ko-
runmasız kadın ve erkeklere 
(sığınma evleri), işsiz gençler 
ve yoksullara sağlanan düşük 
maliyetli sosyal hizmetlerin 
yaygınlaştırılması için toplum 
merkezleri, gençlik merkezleri, 
sosyal marketlerin açılması ve 
böylece dezavantajlı grupların 
dışlanma riski en aza indirgen-
mesi ve sosyal adaletin tesisine 
katkı sağlanması sağlanabile-
cektir.

Sosyal hizmet/yardım içerikli 
uygulamalarda, 

Söz konusu faaliyetin sür-•	
dürülebilirlik noktasında 
sağlam kaynaklara (finans, 
insan kaynakları vb.) da-
yanması,
İlde/ilçede mevcut sosyal •	
hizmet merkezleri ve faali-
yetleri ile ilişkilendirilmesi,
Proje kapsamında gerçek-•	
leştirilecek faaliyette görev 
alacak personelin sayı, 
nitelik bakımından dikkatle 
belirlenmesi,

vb. hususların göz önünde bu-
lundurulması gerekmektedir.

Desteklenecek toplum merke-
zi projeleri ile söz konusu il/
ilçede sosyal adaletin tesisine 
ve hedef kitleyi teşkil eden de-
zavantajlı kesimin sosyal reha-
bilitasyon ve entegrasyonlarına 
katkı sağlanması amaçlanmalı-
dır. Bu doğrultuda gerçekleşti-
rilecek faaliyetlere ilişkin hedef 
kitle ve konu hedeflemesinin 

doğru yapılması, hedef kitleye 
yönelik faaliyetlerin çeşitlen-
dirilerek zenginleştirilmesi ge-
rekmektedir. Bu kapsamda söz 
konusu merkezlerde öncelikli 
olarak erken çocukluk eğitimi, 
mesleki ve istihdama yönelik 
kurslar, gençlere yönelik spor-
tif/sosyal etkinlikler vb. konu-
lara önem verilebilir. 

Bu merkezlerin sürdürülebi-
lirliğin işbirliği yapılan ku-
rumlar tarafından sağlanması, 
merkezlerin aktif tutulması 
ve işbirliği yapılan kurumlar-
ca tarafından düzenli olarak 
denetlenmesi gerekmektedir. 
Ayrıca söz konusu merkezlerde 
nitelikli personel görevlendi-
rilmesine özen gösterilmeli, 
yararlanıcılardan ücret alın-
mamalı, merkezin hedef kit-
lesindeki mümkün olduğunca 
çok kişiye ulaşabilmek için 
gayret sarf edilmeli, paydaş 
kurumların desteği alınmalı ve 
proje paydaşları ile diyalog ve 
işbirliği kanalları sürekli açık 
tutulmalıdır.

Sosyal yardım/hizmet içerikli 
projelerde ise proje protokolle-
rine tarafların uyup uymadık-
ları ve gerçekleştirilen faaliyet-
lerin yararlanıcılarda olumlu 
davranış değişikliği sağlayıp 
sağlamadığı uygulamaların 
başarısı açısından fikir verebi-
lecektir. 

Yoksullukla mücadelede sonuç 
alabilmek için sözü edilen tüm 
uygulama, proje ve programlar 
ile birlikte sürekli yeni ara-
yışlar içinde olunması, güncel 
gelişmelerin takip edilmesi ve 
dünya genelindeki uygulamalar 

hakkında da bilgi sahibi olun-
ması zorunluluğu vardır. Bu 
çerçevede, yoksullukla müca-
dele alanında faaliyet gösteren 
tüm kurum ve kuruluşların 
nitelikli personel yönünden 
güçlendirilmesi, bu kurum ve 
kuruluşlar arasında işbirliği 
altyapılarının tesis edilmesi ve 
tam bir kararlılık içerisinde 
yoksullukla mücadele faaliyet-
lerine devam edilmesi gerek-
mektedir.
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Avrupa Ülkelerinde Sosyal Yardım Politikaları: 

İspanya örneği
1

1 Bu metin, Uzman Huriye Seven ve Uzman Yardımcıları Mehmet Ali Küçükçavuş, Ahmet Fatih Ortakaya, Ferhat Odabaşı, Caner Esenyel 
ve Seyit Pehlivan tarafından hazırlanan “İspanya Raporu”ndan derlenmiştir.

İspanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı hükümetin endüstriyel ilişkiler, istihdam, 
sosyal güvenlik sisteminin işletimi, genel sosyal politika, aile, gençlik, yaşlı, özürlü 
ve eşitlik politikaları ile Avrupa Sosyal Fonunun İspanya’daki uygulamalarından 
sorumlu bakanlığıdır. Bu Bakanlığı Başbakanın münhasıran atadığı bir Bakan idare 
etmektedir.

Mehmet Ali KÜÇÜKÇAVUŞ

Uzman Yardımcısı



D
AY
AN
IŞ
M
A

77

İspanya’da Kamusal 
Yapılanma

İspanya, Avrupa Birliği ülke-
leri arasında en iyi ekonomik 
performans gösteren ülkeler-
den biridir. İspanya GSYİH’nın 
büyüme oranına baktığımız 
zaman 1 Ocak 1986‘da Avrupa 
Birliği’ne giren İspanya’nın 
büyüme oranının 1974-1986 
yılları arasındaki büyüme-
den daha fazla olduğunu ve 
1986’dan itibaren büyümenin 
pozitif bir artış sergilediğini 
görürüz. Bu artışın temel sebe-
bi, İspanya’nın Avrupa Birliği 
tarafından finansal olarak des-
teklenmeye başlaması ve bunun 
da İspanya’yı girişimciler için 
çekici bir hale getirmesidir. 
Çok uluslu şirketler tarafından 
tercih edilmeye başlanması 
özellikle 1999 yılında Euro’ya 
geçmesiyle desteklenmiştir; 
çünkü bu para birimindeki de-
ğişiklik İspanya’nın diğer Euro 
kullanan Avrupa Birliği üyesi 
ülkeler ile karşılaştırılmasını 
kolaylaştırmıştır. Reformlar 
ve düzenlemelerle uluslararası 
ticarete açıklık artmış; dola-
yısıyla yatırımlar hız kazan-
mıştır. GSYİH’daki bu artışa 
rağmen İspanya nüfusundaki 
azalış kişi başına düşen milli 
gelir hesaplarını olumlu yönde 
etkilemiştir. 

1978 Tarihli İspanyol Anaya-
sasına 1göre; İspanya Devleti, 
Yerel Yönetimlerden (belediye-
ler ve iller) ve Kendini Yöneten 
Topluluklardan oluşmaktadır. 

Anayasa, Belediyelerin özerk-

1 http://www.constitucion.es/
constitucion/lenguas/ingles.html#8

liklerini garanti altına almak-
tadır. Belediye yönetimleri, 
parlamenterlerden ve şehir 
konsey üyelerinden oluşmak-
tadır. İller ise; Devlet faaliyet-
lerini yürütmek üzere coğrafi 
bölümlerden oluşan bölgeler ve 
Belediye gruplarının örgütlen-
mesinden oluşan tüzel kişiliğe 
haiz yerel tüzel kişilerdir.  Bu-
nunla birlikte il sınırlarında 
yapılacak herhangi bir değişik-
lik Merkezi Meclis tarafından 
çıkarılacak bir yasa ile onay-
lanmalıdır.  İllerin yönetimi ve 
özerk idaresi İl Konseylerine 
veya diğer bir tüzel kişiliğe 
bırakılabilmektedir. İspanyol 
Anayasasına göre illerden fark-
lı belediye grupları da oluş-
turmak mümkündür. İspanyol 
takımadalarında yer alan her 
bir adanın da kendine özgü 
yönetim şekilleri mevcuttur. 

Anayasaya göre, yerel hazine-
lere kanunlarca kendilerine ve-
rilen görevleri yerine getirecek 
yeterli kaynak sağlanacaktır. 
Aynı zamanda yerel hazineler 
Devlet vergilerinden ve Kendi 
Kendini yöneten Toplulukların 
vergilerinden gelecek paylara 
ve kendi vergi sistemine de sa-
hiptirler.  

İspanyol Anayasasına göre, 
Anayasanın ikinci maddesinde 
tanınan kendi kendini yöne-
tebilme hakkının uygulaması 
olarak, ortak tarihe, kültürel 
ve iktisadi karakteristiğe sahip 
sınırdaş iller, ada parçaları ve 
tarihi bölgesel statülere sahip 
iller, Anayasa ve ilgili mevzu-
ata uygun olacak şekilde  ken-
dini yönetmeye veya bir Özerk 
Bölge İdaresi kurmaya karar 

verebilirler. İlgili yerel sürecin 
sonunda Özerk Bölge İdaresi 
kurulmasına bir yasa ile karar 
verilmektedir.  

Anayasaya göre Özerk Bölge 
İdareleri şu konularda yetki 
sahibidirler:

Kendi yönetim kurumlarının 	
organizasyonu

Kendi içindeki belediye sı-	
nırlarındaki değişiklik

Kasaba ve şehir planlaması 	
ile barınma

Kendi sınırları içerisinde 	
kendi kendini yöneten top-
luluğun menfaatine yönelik 
kamu işleri

Münhasıran kendi sınırları 	
içerisinde kalan demiryolla-
rı ve karayolları

Ticari faaliyet gösterilme-	
yen limanlar ve havaalan-
ları

Genel iktisadi planlamaya 	
uygun bir şekilde tarım ve 
çiftçilik

Ormancılık ve ormanlar	

Çevre korunması yönetimi	

Özerk Bölge İdaresinin 	
menfaatine yönelik hidrolik 
projelerin, kanalların ve 
kanalizasyon sistemlerinin 
planlama, inşa ve işletmesi 
ile mineral ve termal sular

Kara içindeki tatlı su balık-	
çılığı, kıyı balıkçılığı endüs-
trisi ve nehir balıkçılığı

Yerel Fuarlar	

Ulusal İktisadi politikanın 	
belirlediği hedefler doğ-
rultusunda kendi kendini 
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yöneten topluluğun iktisadi 
kalkınması

El işçiliği, müze, kütüphane 	
ve kendi kendini yöneten 
topluluğun menfaatine yöne-
lik konservatuarlar

Kendi kendini yöneten top-	
luluğun anıtları

Özerk Bölge İdaresinin dili-	
nin öğretilmesi dahil olmak 
üzere kültürel ve araştırma 
faaliyetlerinin geliştirilmesi-
ne yönelik faaliyetler

Kendi sınırları içerisinde 	
turizm planlaması ve teşviki

Boş zamanların doğru kul-	
lanımı ve spor faaliyetleri-
nin teşviki

Sosyal yardımlar	

Sağlık ve hijyen, binaların 	
ve tesislerinin denetlenmesi 
ve bakımı

Bir organik yasa ile belir-	
lenen çerçevede yerel polis 
güçlerinin koordinasyonu.

Bunlara karşılık Devletin sos-
yal sektörlerdeki yetkileri şun-
lardır:

Vatandaşlık, iç ve dış göç, 	
yabancıların statüsü ve sı-
ğınmacıların hakları

Özerk Bölge İdarelerinin 	
kurumlarının icrasında te-
reddüde mahal vermeyecek 
şekilde iş piyasası düzenle-
meleri

Genel Ekonomik Planlama-	
nın temel kuralları ve koor-
dinasyonu

Dış sağlık önlemleri; sağlık 	
sorunlarının genel koordi-
nasyonu ve temel şartları, 
ecza sanayi ürünleriyle ilgili 
düzenlemeler

Özerk Bölge İdareleri ku-	
rumlarının icrasında te-
reddüde mahal vermeyecek 
şekilde Sosyal güvenlik sis-
teminin finansal sistemleri 
ve temel mevzuatı

Birden fazla özerk bölge 	
idaresini etkileyen kamu 
menfaatine dair kamu ba-
yındırlık hizmetleri

Çalışma ve Sosyal İşler 
Bakanlığı

İspanya Çalışma ve Sosyal 
İşler Bakanlığı hükümetin 
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endüstriyel ilişkiler, istihdam, 
sosyal güvenlik sisteminin işle-
timi, genel sosyal politika, aile, 
gençlik, yaşlı, özürlü ve eşitlik 
politikaları ile Avrupa Sosyal 
Fonunun İspanya’daki uygula-
malarından sorumlu bakanlığı-
dır. Bu Bakanlığı Başbakanın 
münhasıran atadığı bir Bakan 
idare etmektedir. Bakanlık 
teşkilatı ise Genel Sekreterlik 
(Müsteşarlık) ve altı genel sek-
reterlik biriminden oluşmak-
tadır.

Çalışma ve Sosyal İşler Genel 
Sekreteri (Müsteşarı) tüm 
bakanlığı koordine etmekten, 
Bakanlar Kuruluna sunulacak 
çalışmaların hazırlanmasından, 
Bakanın talimatlarının uygu-
lanmasını takip etmekten ve 
sonuçlandırmadan sorumludur. 
Genel Sekreterlikler ise şun-
lardır:

Sosyal Güvenlik Genel Sek-	
reterliği

Göç Genel Sekreterliği	

Sosyal Hizmetler Aileler ve 	
Özürlüler Genel Sekreterliği

Çalışma ve Sosyal İşler 	
Sekreterliği

İstihdam Genel Sekreterliği	

Eşitlik Politikaları Genel 	
Sekreterliği

Doğrudan Bakana karşı sorum-
lu olan bu Genel Sekreterlikle-
rin altında Genel Müdürlükler 
yer almaktadır. Ayrıca bu 
birimlerin haricinde, Bakan-
lığın bir nevi ilgili kuruluşları 
olan İspanya Gençlik Merkezi 
(Consejo de la Juventud de 
España), Gençlik Kurumu (Ins-

tituto de la Juventud), Kraliyet 
Özürlü Himaye Kurumu (Real 
Patronato sobre Discapacidad) 
mevcuttur.

İspanya’da uygulanan sosyal 
politika ve sosyal yardım uygu-
lamalarında öne çıkan hususlar 
şunlardır:

İspanya genelinde gelir ver-	
gisinin bir bölümü “sosyal 
faydayı arttırıcı alanlarda” 
kullanılmaktadır.

Sosyal güvenlik, sosyal yar-	
dım ve sosyal hizmetler bir 
bütün olarak ele alınmak-
tadır.

Sağlanan genel sosyal hiz-	
metler bir hedef kitleye 
yönelik değil, toplumun 
tüm kesimlerine hitap et-
mekte ve tüm ülke vatan-
daşlarının sahip olduğu bir 
hak olarak görülmektedir. 
Geçmişte sosyal hizmet uy-
gulamalarının sadece belli 
bir hedef kitleye yönelik 
olarak gerçekleştirilmesinin 
kamuoyunda eleştiri konusu 
olduğu yetkililerce özellikle 
belirtilmiştir. Bu nedenle 
hizmet sunulan kesimi, fay-
dalanıcı, müşteri vb. nite-
lemelerle isimlendirmekten 
özellikle kaçınarak, vatan-
daşlarımız ifadesini kullan-
maktadırlar. Ancak belli 
kitleleri hedefleyen özel 
sosyal yardım programları 
da mevcuttur.

Akdeniz ülkelerinin çoğunda 	
olduğu gibi aileyi ve aile 
yapısını oldukça önemseyen 
bir yapı bulunmaktadır. 
Aileye çok önem verilmekte 

ve sosyal politika alanında 
yürütülen faaliyetlerin ço-
ğunluğu aileye odaklanarak 
hayata geçirilmektedir. 
Ancak, problemlerin çözü-
münde kişiyi merkeze alan 
ve çözüm konusunda kişiye 
sorumluluk yükleyen bir 
bakış açısı da vardır.

Merkezi düzeyde sosyal 	
analizler üzerinde duran 
bir “Ekonomik Çalışmalar 
Merkezi” bulunmaktadır. 
Merkezin çalışmaları, iş 
gücü uyumu, mikro kredi 
uygulamaları, kırsal – kent-
sel sosyal içerme faaliyetleri 
ve özel sektör – STK işbir-
liğinde istihdam oluşturul-
ması konularında yoğunlaş-
maktadır. Yoksulluk, sosyal 
dışlanmanın sebeplerinden 
biri olarak değerlendiril-
mektedir.

Sosyal sektörler içinde yer 	
alan kurumların temel fa-
aliyet alanları; “Bakıma 
muhtaç kişiler, yaşlılar, en-
gelliler, göçmenler, kadın-
lardır.” Buna paralel olarak 
merkezi düzeyde Çalışma ve 
Sosyal İşler Bakanlığı’nın 
temel faaliyet alanları da; 
istihdam, sosyal güvenlik, 
göçmenlik ve sosyal politi-
kadır.

Yaşlı bakımında evde bakım 	
ağırlıkta olmakla birlikte 
toplu sosyal aktiviteler de 
düzenlenmektedir. “Uzak-
tan hizmet” (tele-assistan-
ce) adı verilen uygulama da 
giderek yaygınlaşmaktadır.

Ocak 2007’de kabul edilen 	
“Bakıma Muhtaç Kişilere 
Yönelik Yasa” (0 – 18, 
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65+) ile, bu kişilerin gere-
ken ortamlarda bakılması 
bir hak olarak düzenlenmiş-
tir. Eğer bakıma muhtaç bir 
kimsenin barınma ihtiyacını 
yönetim sağlamaz ise kişi 
yönetim aleyhinde dava 
açabilmektedir. Bu noktada 
hak olgusunun, talep edi-
lebilir olması ve dava edi-
lebilir olması noktalarıyla 
örtüştüğü görülmektedir.

İstihdama yönelik yoğun 	
olarak çalışılmaktadır. 
Eğitim verilen kişilerin is-
tihdam piyasasına ilk adım 
attıklarında hemen istihdam 
edilebilmeleri için kurulmuş 
özel şirketler mevcuttur. 
İstihdam edilenlerin bu 
şirketleri basamak olarak 
kullanıp diğer şirketlerde iş 
bulmaları ve böylece işsiz-
likten kurtulmaları hedef-
lenmektedir.

Ekonomik destek isteyen-	
lerden istihdam edilebilir-
liklerini arttıracak bir dizi 
faaliyette bulunmaları talep 
edilebilmektedir. 

Özellikle, kadınlara yönelik 	

özel yardım ve istihdam 
programları mevcuttur. Acil 
yardıma yönelik olarak çe-
şitli merkezler 3 basamaklı 
olarak (2 ay, 12 ay, 18 ay) 
kadınların (özellikle şiddet 
gören kadınların) sığınması-
na imkân vermektedir.

İstihdam alanında çalışan 	
vakıflar yemek, inşaat, 
bilgisayar işletmenliği, te-
mizlik vb. sektörlere yönelik 
olarak istihdam eğitimi 
faaliyetleri gerçekleştirmek-
tedir. Bu alanlarda vakıf-
larla özel sektör arasında 
bir işbirliği ve koordinasyon 
mevcuttur. İşsizlik oranı-
nın düşüklüğünün etkisi de 
olmakla birlikte, vakıflar, 
eğitim almış işgücü sağ-
layarak işverenlere çözüm 
götürdükleri düşüncesini 
taşımaktadırlar. Bu nok-
tada üç aşamalı bir süreç 
izlenmektedir: Yönlendirme, 
eğitim ve istihdam.

Genel bütçeden özerk bölge 	
yönetim birimlerine kaynak 
dağıtım kriterleri şunlardır: 
nüfus, hizmet sunduğu alan, 
bölgedeki yerleşim dağılımı, 
yaş ortalamasını esas alan 

yaşayanlardaki bağımlılık 
oranı ve fakirlik oranına 
dayalı yeniden dağıtım en-
deksi.

Denetim çoğunlukla finansal 	
denetim tarzında olmak-
tadır. Merkez denetiminin 
dışında ayrıca yerel denetim 
mekanizmaları da mevcut-
tur.

Kamunun yerel yapılanma-	
larında, genellikle faali-
yetler farklı disiplinlerden 
(psikolog, sosyolog, sosyal 
hizmet uzmanı, doktor vb.) 
gelmiş kişilerin (sosyal 
çalışmacı  benzeri) oluştur-
duğu takımlar tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

Sosyal hizmetler alanında, 	
bakıma muhtaç kişilerin 
sosyal merkezlerde bakımı-
nın yerini giderek telesekre-
ter sistemini de içeren evde 
bakım modeli almaktadır. 
Bu durumun temel sebepleri 
maliyet farkı ve yaşlıların 
evlerine olan bağlılıklarıdır.

Belli bir özrü bulunan ve 	
hiç çalışmamış olan kişiler 
için primsiz sosyal güven-
lik sağlanmaktadır. Bunun 
yanında, ulaşıma, kişisel 
bağımsızlığa, serbest ça-
lışabilmeye ve barınmaya 
yönelik ekonomik destekler 
de mevcuttur.

Aileleri ve aile yapısını des-	
teklemek amacıyla, ŞNT’ye 
benzer çocuk yardımları 
yapılmaktadır. Bu yardım-
lar özellikle 0 – 3 yaş arası 
çocuklara yönelik olmakla 
birlikte 6 yaşından sonra 
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çocuklara yönelik bir destek 
verilmemektedir.

Sürdürülen bazı yardım 	
faaliyetleri şöyledir: Yiye-
cek – içecek yardımları, 
çocuk bezi– süt yardımları, 
okullara yönelik yemek yar-
dımları.

Miktarı ve sayısı az olmakla 	
birlikte yoksul duruma düş-
me potansiyeli olan düşük 
maaşlı kişilere yönelik eko-
nomik destekler verilmek-
tedir.

Sosyal politikanın önemli 	
iki aracı, minimum gelir 
desteği ve sosyal maaştır. 
Minimum gelir desteği uy-
gulaması, geliri 540 €’nun 
%60’ının altında kalanlara 
yönelik olarak gerçekleş-
tirilmektedir. Bu rakam 
Avrupa Birliği tarafından 
belirlenmiştir. Bu uygula-
manın sürdürülmesi aşa-
masında, kimlik numarası 
ile kişinin mal varlığı ve 
maaşı ile ilgili bilgilere ula-
şılabilmektedir. Minimum 
gelir desteği konusunda 
çok önemli bir yere sahip 
olan kayıtlılık ya da diğer 
bir deyişle kayıt dışılığın 
azlığı dikkate alındığında 
İspanya başarılı gözükmek-
tedir. Zira yetkililer kayıt 
dışılık oranının % 3 – 5 
düzeylerinde olduğunu ifade 
etmişlerdir. Sosyal maaş 
uygulaması ise engellilik, 
yaşlılık vb. nedenlerle sosyal 
yoksunluk içinde bulunan 
kişilere yönelik olarak ger-
çekleştirilmektedir.

İstihdama yönelik politika-	
larla ilgili olarak, 50 yaş 

üzerindeki kişilerin istihda-
mının zor olması sebebiyle 
prim indirimi, teşvikler gibi 
çeşitli kolaylaştırıcı araçla-
ra başvurulmaktadır.

İş piyasasına yönelik çalış-	
malarda 3 yol izlenmekte-
dir. Bunlar; dezavantajlı 
kişilerin aracılık yapılarak 
işyerlerine yerleştirilmesi, 
firmaların talepleri doğrul-
tusunda veri tabanındaki 
kişilerin bu firmalara yön-
lendirilmesi ve girişimciliğe 
yönelik desteklerdir.

İstihdam eğitimi program-	
ları oryantasyon, formasyon 
ve işletmede pratik olmak 
üzere üç aşamada gerçek-
leşmektedir. Oryantasyon 
dönemi iş hayatına yönelik 
genel bilgileri, formasyon 
dönemi teknik nitelik ka-
zandırıcı eğitim faaliyetleri-
ni ve pratik dönemi ise işlet-
mede gerçekleştirilecek stajı 
kapsamaktadır. Hedef bu 
üç aşama sonrasında kişinin 
firmada sözleşmeye bağlan-
masının sağlanabilmesidir. 
Eğitimler esnasında kişiye 
ve ailesine destek olabilmek 

amacıyla bir maaş veril-
mektedir. Kişi bu süreçte 
hem sosyal maaştan hem 
de eğitim maaşından ya-
rarlanabilmektedir. Eğitim 
maaşı, kişinin küçük çocuk 
sayısına, özürlü çocuk sayı-
sına ve kadınların eşlerinin 
olup olmamasına göre de-
ğişmektedir. İşe yerleşme-
nin ardından kişiye verilen 
ekonomik desteğe 1 – 2 ay 
daha devam edilmektedir. 
Bu süreçlerden geçenleri is-
tihdam eden şirketlere vergi 
indirimleri yapılmaktadır. 
Kimi şirketlerde, 18 aylık 
başarılı bir çalışma dönemi 
geçirenlere iş kurma des-
tekleri verilmekte ve kendi 
işlerinin sahibi olabilmeleri 
şansı tanınmaktadır.

Bölgede kamu kurumu ol-	
mayan vakıflar ile özellikle 
sosyal hizmetler alanında 
işbirliği yapılmaktadır. 
Sayıları 600’ü bulan bu 
nitelikteki vakıflar ile 3 – 5 
yıllık sözleşmeler yapılmak-
ta ve bu sözleşmelere göre 
kaynak transferi yapılmak-
tadır.
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Kitap eleştirisi:

sosyal 
  dışlanma

Münir TİRELİ
Uzman Yardımcısı

Faruk Sapancalı’nın “Sosyal 
Dışlanma” adlı çalışması 2005 
yılında Dokuz Eylül Yayınları 
tarafından yayınlanmıştı. Ara-
dan geçen dört yıla rağmen ta-
mamen bu konu üzerine odak-
lanmış başka bir eser dolaşıma 
çıkmadığı için söz konusu eser 
hala güncelliğini ve tazeliğini 
koruyor. 

Sosyal dışlanma (social exc-
lusion), günümüzde yoksulluk 
kavramı ile başat kullanılan bir 
kavramdır. Bu anlamda dün-
yada yayınlanan pek çok yok-
sulluk çalışmasında olduğu gibi 
ülkemizde yayınlanan eserlerde 
de bir biçimde sosyal dışlanma 
kavramına atıf yapma zorunlu-
luğu hissedilmekle birlikte, ül-
kemizde Faruk Sapancalı’dan 
önce tamamen sosyal dışlanma 
kavramına hasredilmiş bir 
kitap yayınından söz etmek 
mümkün değildir. 

Halihazırda, Dokuz Eylül 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesinde öğretim 
görevlisi olarak “Endüstri İliş-
kileri” ve Türkiye’nin Toplum-
sal Yapısı” gibi lisans dersleri 
vermekte olup, 2004 yılında 

sosyal politika alanında do-
çent unvanı alan Sapancalı, bu 
çalışmasında öncelikle sosyal 
dışlanma kavramının 1960’lı 
yıllar itibari ile Fransa’da baş-
layan evrimine değinerek sıra-
sıyla konunun en fazla sahip-
lenildiği Avrupa Birliği’ndeki 
yaklaşım ve ABD’deki “sınıfal-
tı” üzerinde durmaktadır.  

Eserde sosyal dışlanma irdele-
nirken bu kavram, günümüzde 
üzerinde neredeyse genel bir 
uzlaşı sağlanmış olan çok 
boyutlu yoksulluk ile ilişkilen-
dirilerek, ölçümünde ve izlen-
mesinde kullanılan UNDP’nin 
İnsani Gelişme Endeksleri ko-
nusunda bilgi verilmektedir.

Kitabın ikinci bölümünde ise 
sosyal dışlanmanın gerekçeleri 
kapsamında yapısal ve kişisel 
gerekçeler aktarılmaktadır. 
Yapısal gerekçelerde küresel-
leşme, yapısal uyum program-
ları çerçevesinde yaşanan ulus 
devletin rolünün küçülmesi, 
özelleştirme ve kamu sosyal 
harcamalarının azalması gibi 
refah devletinin gerilemesi ola-
rak tabir edilen sorunlar üze-
rinde durulurken; diğer yapısal 

değişkenler kapsamında üretim 
ve işgücünün yeniden yapılan-
ması, gelir dağılımında artan 
eşsizlikler, göç hareketlerine 
değinilmektedir. Kişisel gerek-
çeler kısmında ise aile yapısın-
daki değişim, cinsiyete dayalı 
ayrımcılık ve yaş gibi değişken-
lere odaklanılmaktadır. 

Kitabın üçüncü bölümü sosyal 
dışlanma türlerine hasredilmiş; 
bu anlamda ekonomik, siyasal 
ve toplumsal alanda dışlanma 
konularına yoğunlaşılmıştır. 
Ekonomik anlamda dışlanma, 
mal ve hizmet piyasalarından 
dışlanma, işgücü piyasasından 
dışlanma şeklinde bölümlen-
dirilirken, toplumsal alanda 
dışlamanın kapsamına mül-
kiyet ve konuttan dışlanma 
ile eğitim, sağlık ve sosyal 
güvenlik hizmetleri gibi sosyal 
refah sistemlerinden dışlanma 
durumları alınmıştır. 

Son bölümde ise sosyal dışlan-
mayla mücadele yöntemleri 
aktarılmakta ve aralarında en 
bilinen ve hâlihazırda en po-
püler olan asgari gelir güven-
cesine değinilmektedir. Asgari 
gelir güvencesi başlığı altında 
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kullanılan yöntemlerden biri 
ülkemizde özellikle Boğaziçi 
Sosyal Politika Forumu tara-
fından savunuculuğu yapıla-
gelen karşılıksız asgari gelir 
hakkıdır. Bu yöntem, özellikle 
Avrupa ülkeleri arasında ge-
nel kabul görmektedir. Bu 
kapsamda Sapancalı, sosyal 
dışlanma kavramının ilk kez 
ortaya çıktığı Fransa’da uygu-
lanmakta olan Asgari Tutunma 
Geliri-RMI (Revenue Minimum 
d’Insertion) ve Portekiz’de 
uygulanan Güvenceli Asgari 
Gelir (Guaranteed Minimum 
Income-GMI) adlı asgari gelir 
sistemlerini de ele almaktadır. 

Sapancalı’nın aktardığı bir 
diğer yöntem ise daha ziyade 
anglosakson ülkelerinde uygu-
lanan çalışma karşılığı asgari 
gelir hakkıdır. Bu yöntem, 
çalışma karşılığı gelir veya 
yardım programları (workfare) 
ile desteklenmektedir. Chicago 
okulundan Friedmancı neo li-
beraller, Alman liberalleri ve 
tutucu İngilizlerin görüşleri bu 
yöntemin yerindeliğini savun-
makta olup, kökeni ABD’de 
1960’lı yılların başında yürür-
lüğe konulan Çalışmayı Teşvik 
Programı’na (Work Incentive 
Programme-WIN) dayanmak-
tadır. 

Sapancalı bu iki yöntemi kar-
şılaştırırken aralarındaki üç 
farkı da vurgulamaktadır:

- Çalışma karşılığı gelir 
programları sadece parasal 
destek sağlarken, asgari 
tutunma geliri programları 
çok boyutlu olarak eğitim, 
sağlık ve konut gibi destek-
leri kapsar.

- Çalışma karşılığı asgari ge-
lir programlarında cezalan-
dırıcı yükümlülükler ön pla-
na çıkarılırken, diğerlerinde 
cezalandırıcı yükümlülükler 
daha azdır. 

- Çalışma karşılığı gelir prog-
ramları, daha çok yardımı 
alan kişinin yükümlülükleri 
üzerinde dururken, karşı-
lıksız asgari gelir hakkı ile 
yardım alanın yükümlülük-
lerinin yanı sıra toplumun 
da dışlanmışlara karşı yü-
kümlülüğü olduğunu kabul 
eder.

Sapancalı, bu iki yöntemin 
akabinde bireylerin toplumsal 
hayattan dışlanmamaları için 
katılımlarının arttırılması, ses-
lerini daha fazla duyurmasını 
sağlayacak tedbirleri içeren 
güçlendirme yönteminden de 
bahsetmekte ve Dünya Bankası 
modeli olarak bilinen “Sos-
yal Sermayenin Geliştirilmesi 
Modeli” ile ilgili oluşturulmuş 
farklı yaklaşımları açıklamak-
tadır.

Bu yöntemleri takiben, eserde 
sosyal dışlanma riskine kar-
şı işgücü piyasasına yönelik 
oluşturulabilecek kontrol me-
kanizmaları ele alınmaktadır. 
Bu bağlamda, uygun iş yarat-
ma ve yeterliliğin arttırılması 
kapsamında temel ve mesleki 
eğitim ile yaşam boyu öğrenme 
konularını irdelemektedir. Bu 
kapsamda günümüz bilgi top-
lumunda önemli bir çıkış yolu 
olarak sunulmakta olan “ya-
şam boyu öğrenme” kavramı 
da bu kitapta öne çıkartılmak-
tadır.  Hedef kitlesi öncelikle 
ücretli veya kendi hesabına 
çalışanlar ile işsiz ve eksik 

istihdamlılar olan bu yöntem, 
söz konusu kişilerin meslekleri-
ni ve gelirlerini arttırmak için 
nitelik ve becerilerini geliştir-
meyi amaçlamaktadır. 

Sapancalı, günümüzün popüler 
sosyal dışlanma yöntemlerini 
ön plana çıkartan Uluslararası 
Para Fonu, Dünya Bankası ve 
diğer uluslararası mali kuru-
luşların yoksulluk ve dışlan-
mışlık sorununa ilişkin duyar-
lılıklarının daha ziyade küresel 
piyasanın işleyişini güçlen-
dirmeye, dışlanmış bireylerin 
piyasaya uyum sağlamalarını 
arttırmaya ve küreselleşme 
karşıtı eylemlere başvurarak 
piyasa ekonomisine yönelik 
tehdit oluşturmalarını önle-
meye yönelik olduğu sonucuna 
ulaşmaktadır. Buna karşın, 
ulusal devletleri ise büyüme-
ye fazla odaklanıp, dışlanmış 
bireyleri ekonomik büyüme ve 
kalkınma sürecine katmadıkla-
rı için eleştirmektedir. 

Sapancalı, sosyal dışlanma-
nın yoksulluğun çok boyutlu 
olarak algılanmaya başlandığı 
günümüzde önemli bir sorun 
olduğunu vurgulamakta ve 
bireylerin sosyal dışlanmadan 
korunabilmeleri için istihdamın 
sağlanması, insan haklarının 
(özellikle temel ekonomik ve 
sosyal hakların tanınması), 
sosyal korumanın (sosyal dış-
lanmaya uğramış olanların ge-
lirlerinin arttırılmasına yönelik 
çalışmalar) ve sosyal dışlanma-
ya uğramış kişilerin pazarlık ve 
sosyal diyalog kabiliyetlerinin 
arttırılması gerektiğini ifade 
etmektedir.  
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Sıkça Sorulan Sorular
  Sosyal yardımlardan kimler faydalanabilir?

3294 sayılı Yasa ile oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarıyla, 
yine aynı yasaya göre oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla “yasa-
nın hedef kitlesinde bulunan sosyal güvenceden yoksun, fakir durumdaki vatandaşlar” sosyal yar-
dımlardan faydalanabilir.

 Sosyal yardımlardan faydalanabilmek için nereye başvuru yapılmalıdır?

Konuyla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için ikamet edilen il/ilçedeki Valilik/Kaymakamlık bünyesin-
deki “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı”na (SYDV) müracaat edilmesi gerekmektedir.

Ancak, zorunlu hallerde (tedavi vb.) ikametleri dışında başka il/ilçede geçici olarak bulunanlar, zo-
runluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vak-
fına ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

 Sosyal yardımlardan faydalanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü-
ne başvuru yapılabilir mi?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü vatandaşın başvuru yeri değildir. Genel Mü-
dürlüğümüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak göndermekte ve bu kaynağın 
kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Ayrıca Vakıfların ülke genelinde eş güdümü de 
sağlanmaktadır. 

 SYD Vakfına başvurular nasıl yapılabilir?

Başvuru reşit olanlar tarafından bizzat (evli ise eşlerden biri tarafından kendisinin  ve eşinin nüfus 
cüzdanını Vakfa ibraz etmesi kaydıyla),

Bizzat başvuruda bulunamayacak özrü ve mazereti olanlar (özürlü, yaşlı, yatalak vb.) adına kan ve 
sıhri hısımı, vasi ve kayyumu, komşusu, öğretmen, mahalle muhtarı gibi kişiler tarafından yapılır.

 Başvuru için gerekli evraklar nelerdir? 

Aile Yardımları İçin İstenen Belgeler

Barınma Yardımları

SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi 
Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin) 
Barınma İhtiyaç Raporu (Vakıfça İl Sağlık Md./Sağlık Gr.Bşk.’yazılacak) 
Varsa Hasar Tespit Raporu 

Gıda Yardımları

SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi 
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Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin) 

Sosyal Destek (Bir defaya mahsus nakit /periyodik nakit)

SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi 
Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin) 

Yakacak Yardımları

SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi 
Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

Eğitim Yardımları İçin İstenen Belgeler

Öğrenci İhtiyaç Yardımları (Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, bot, kaban)

SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi 
Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin) 
Öğrenci Belgesi 

Şartlı Eğitim Yardımı (ŞNT)

SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu

Özel Amaçlı Yardımlar İçin İstenen Belgeler

Afet Destekleri (Deprem-Yangın-Sel-vb)

SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi 
Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin) 
Hasar Tespit Raporu/ Yangın Raporu vb

Özürlü Yardımları İçin İstenen Belgeler

Özürlü İhtiyaç Yardımı

(01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” uya-
rınca sadece Yeşil Kartlı kişiler başvurabilir.)

Özürlü Araç (Tekerlekli sandalye, motorlu araç vb);

SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi 
Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin) 
Özürlü araç kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu 

-El-Ayak Protezi-Yürüme Cihazı-Ortopedik Bot vb;

SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi 
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Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin) 
Protez kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu 

İşitme Cihazı

SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi 
Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin) 
İşitme cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu 
Odyo Testi 

Konuşma Cihazı

SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi 
Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin) 
Konuşma cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

Sağlık Yardımları İçin İstenen Belgeler

Şartlı Sağlık Yardımları (ŞNT)

SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu 

Tedavi Destekleri

(01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” uya-
rınca sadece Yeşil Kartlı vatandaşlar 3816 sayılı Kanun kapsamında karşılanmayan sağlık giderleri 
için başvuruda bulunabilirler.)

SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi 
Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin) 
Yardımın niteliğine göre, 31.01.2005/1 sayılı Sağlık Destek Yardımları Programı Uygulama Esas-
larında belirtilen diğer belgeler

 Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca nasıl değerlendirilmektedir?

İlk aşamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri başvuru formunda beyan edilen 
bilgilerin doğruluğunu araştırmak üzere merkezi ve mahalli bir soruşturma yürütebilir.

a)  Merkezi soruşturmada, kişinin kimlik, ikametgah ve sosyal güvenlik durumu, mal varlığı gibi 
bilgileri bilgi işlem sistemlerinden teyit edilir.

b)  Mahalli soruşturmada, kişinin hanesi ziyaret edilerek sosyal inceleme yapılabilir.

İkinci aşamada, SYD Vakıf yetkilileri sosyal incelemesi tamamlanan başvuruları karar gündemine 
ekler. Nihai aşamada, genellikle haftada bir defa toplanan mütevelli heyet üyeleri karar gündemine 
eklenen yardım başvurularını değerlendirerek karara bağlar. 

 İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Mütevelli Heyetleri kimlerden oluşur?

İl ve ilçelerde kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları özel hukuk tüzel kişili-
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ğini haiz kuruluşlar olup, illerde Vali, ilçelerde ise Kaymakam başkanlığındaki mütevelli heyetler 
bu vakıfların karar organıdır.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mütevelli heyetlerinin oluşumu ise, 5263 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesi ile belirlenmiştir.
Buna göre;

İllerde;

*  Vali, Belediye Başkanı, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım Müdürü, 
İl Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü ve İl Müftüsü;

*  İl dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının Valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılan-
ların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer muhtar üye (2 muhtar)

* İlde kurulan ve bu kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluş-
larının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri iki (2) temsilci ve

*  Hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki (2) kişi;

İlçelerde;

*  Kaymakam, Belediye Başkanı, Mal Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Bakanlığının İlçe 
Üst Görevlisi, varsa İlçe Tarım Müdürü ve İlçe Müftüsü

*  İlçe dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının Kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile kendi aralarından seçecekleri birer üye (2 muhtar)

*  İlçede kurulu ve bu kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluş-
larının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir (1) temsilci ve

*  Hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki (2) kişi
 mütevelli heyetinde görev yapmaktadır.

Görüldüğü üzere, Vakıf mütevelli heyetleri; illerde Vakıf Başkanı olan Vali dahil 14 kişi, ilçelerde 
ise Kaymakam dahil 12 kişiden oluşmaktadır.

 Mütevelli heyet toplantısında görüşülen yardım talebim reddedildiği takdirde itiraz edebilir miyim?

Başvuru sahipleri Vakıf mütevelli heyetinin almış olduğu karara yazılı itirazda bulunabilir. İtirazı-
na yönelik varsa bilgi ve belgelerle birlikte itiraz gerekçesinin belirtildiği yazılı dilekçe, vakıf perso-
neli tarafından alınır. Başvuru sahibinin dosyası yeniden görüşülmek üzere Vakıf mütevelli heyetine 
sunulur.

 Mütevelli Heyetince uygun görülen yardım talepleri nasıl dağıtılır?

Yardımların dağıtımı, Vakıf mütevelli heyetinin alacağı karar doğrultusunda ayni veya nakdi ola-
rak yapılır.

Yardımların, başvuru sahiplerine teslimi esas olup, Vakfa gelme imkanı bulunmayan yaşlı, hasta, 
özürlü vb. kimsesizlere yapılacak yardımların teslimi, bir Vakıf görevlisi ve hak sahibinin belirleye-
ceği bir kişi veya mahalle muhtarı  huzurunda ikametgahında düzenlenecek tutanakla yapılabilir.
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 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından nasıl iş talep edilir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar oldukla-
rından bu Vakıflara personel alımı vakıf mütevelli heyetlerince gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple,  
her il ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfında çalışmak isteyenlerin,  doğrudan 
ilgili Vakfa iş başvurusunda bulunması gerekmektedir.

 Bir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma  Vakfında çalışan personel, başka bir Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfına nasıl geçebilir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında İş Kanunu hükümlerine göre personel çalıştırıldı-
ğından, Vakıf personelinin bir Vakıftan diğerine  nakli mümkün bulunmamaktadır.  Ancak, ilgilinin 
çalışmak istediği Vakfa başvurması halinde, bu vakfın personel ihtiyacı dikkate alınarak mütevelli 
heyeti kararıyla aynı unvanla bu Vakıfta istihdam edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

 Norm Kadroların dolu olması halinde, Vakfın iş yoğunluğu nedeniyle geçici personel istihdam 
edilebilir mi?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, 
Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların 8 inci maddesinin 4 ncü fıkrası çerçevesinde, 
Vakfın belirli süreli işlerinde 9 ayı geçmemek üzere,  mütevelli heyeti kararıyla geçici personel is-
tihdam edilebilir. 

 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında belirli süreli  sözleşmeli olarak (en fazla 9 ay 
süreyle)  çalıştırılan personel, görev süresinin bitiminde çıkışı yapılarak ikinci defa belirli süreli 
sözleşme ile istihdam edilebilir mi?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında en fazla 9 ay süreli olarak istihdam edilen geçici per-
sonelin,  görev süresi bitiminde çıkışı yapıldıktan sonra yeniden istihdam edilebilmesi hususunun, 
Vakfın personel ihtiyacı dikkate alınarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personeli-
nin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar çer-
çevesinde, Vakıf mütevelli heyetince değerlendirilmesi gerekmektedir.

Açıklama

Dergimizin 2. sayısında yer alan “Sıkça Sorulan Sorular” bölümündeki “Gelir getirici proje-
lerde destek tutarı ne kadardır ve geri ödemeler nasıl yapılmaktadır?” sorusuna verilen cevap 
metnindeki “Gelir getirici projeler için kırsal konularda kişi başına en fazla 5000 TL; kentsel 
konularda kişi başına en fazla 10000 TL destek sağlanmaktadır” cümlesindeki miktarlar 
hatalı verilmiştir. Doğrusu, “Gelir getirici projeler için kırsal ve kentsel konularda kişi başına 
en fazla 15.000 TL destek sağlanmaktadır.” şeklinde olacaktır. Ayrıca proje desteklerindeki 
yeniden yapılandırma uygulaması ile birlikte artık gelir getirici projelerde geri ödemeler, ilk 
iki yıl ödemesiz, sonraki altı yıl altı eşit taksitte olmak üzere 8 yıl vade ile faizsiz olarak ger-
çekleştirilmektedir. Söz konusu sayıda yapılan hatadan dolayı özür dileriz.
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