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ÖNSÖZ
Son yıllarda ülkemizde ekonomik alanda yaşanan olumlu 
gelişmeler insanların refah seviyesini artırmışsa da 
toplumun tüm kesimlerinin hayat kalitesinin yükseltilmesi, 
her kesimin refahtan payını alması, ekonomik ve sosyal 
hayata katılmasına yardımcı olacak sosyal kalkınma 
programlarının geliştirilmesi önemli bir ihtiyaçtır. Söz 
konusu programların amacına ulaşması toplumun en 
dezavantajlı kesimlerine yönelik olarak hazırlanması, 
bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve kalkınmanın 
ülke geneline dengeli bir biçimde dağılması ile mümkündür.

Ülkemizde GAP ve DAP bölgeleri başta olmak üzere 
dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlendirmek 
ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla 
2008 yılında başlatılan SODES, bölgesel sosyal kalkınma 
projelerinin en başarılı örneklerinden biridir. Başladığı ilk 
yıl yalnızca GAP bölgesindeki 9 ili kapsayan SODES’in 
bölge insanlarının hayatlarında yarattığı sosyal faydanın 
görülmeye başlaması ile birlikte SODES’in kapsamı 
genişletilmiş ve 2010 yılında DAP illeri SODES kapsamına 
alınmıştır. 2011 yılında SODES’in geliştirilmesi ve sağlıklı 
bir biçimde yaygınlaştırılmasını sağlamaya yönelik olarak 
Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş 
illerimiz de kapsama alınmıştır. 

SODES’le söz konusu illerde yoksulluk ve sosyal dışlanma 
riski altında bulunan birey ve grupların ekonomik ve sosyal 
hayata aktif katılımlarının artırılması,  yaşam kalitelerinin 
yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin 
gerçekleştirilmesi, göç ve kentleşmeden kaynaklanan 
sosyal sorunların giderilmesi amaçlanmıştır. SODES 
bu amaçlara; istihdam edilebilirliği artırmayı, toplumun 
dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha 
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fazla katılmalarını sağlamayı, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha 
iyi ifade etmelerine katkı vermeyi sağlayan projeleri ile ulaşmaya başlamıştır. 

SODES, bölgede artan yatırımlara bağlı olarak ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli işgücünün oluşturulmasına destek olmaktadır. Bu 
çerçevede, SODES kapsamında, çok sayıda meslek edindirme kursu açılmış, mesleki eğitim merkezi ve atölyeler oluşturulmuş, 
iş başı eğitimleri ve staj faaliyetleri desteklenmiştir. Bu faaliyetler sonucunda çok sayıda kişi istihdam imkânı elde ederken, 
işverenler de daha nitelikli işgücüne kavuşmuştur. 

SODES, ayrıca, çocuklar, gençler, kadınlar, özürlüler, yoksullar ve kentlerin gecekondu mahallelerinde yaşayanlar gibi ekonomik 
ve sosyal hayata katılmada zorluklarla karşılaşan farklı toplum kesimleri için de önemli fırsatlar oluşturmaktadır. Bu çerçevede, 
bu kesimlere yönelik mesleki eğitim ve rehberlik faaliyetleri desteklenmiş, mikro kredi uygulamaları ve toplum yararına çalışma 
programları geliştirilmiş, özellikle kentlerin kenar semtlerinde ücretsiz ÖSS ve SBS kursları gerçekleştirilmiştir. 

Kültür, sanat ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi de SODES’in önemli bir bileşeni olmuştur. SODES çerçevesinde, kültür, 
sanat ve spor alanında çok sayıda kurslar açılmış, kültür ve sanat merkezleri, kütüphaneler, sinema salonları ve spor sahaları 
oluşturulmuş, spor malzemeleri dağıtılmış, turnuvalar, şenlikler ve etkinlikler düzenlenmiştir. Böylece, özellikle çocuk, genç ve 
kadınların yetenekleri açığa çıkartılmış, kendilerine olan güvenleri pekiştirilmiş, topluma ve kendilerine yararlı güzel alışkanlıklar 
elde etmeleri sağlanmıştır. 

SODES’in çıkış noktalarından biri yerel sahiplenmenin programın başarısını doğrudan etkilediği hususudur. Bu çerçevede, 
SODES’te sadece projelerin hazırlanması ve seçimi sürecinde değil aynı zamanda projelerin uygulanması sürecinde de tamamen 
yerel aktörler esas olmuştur. SODES tarafından desteklenen projeler, valiliklerin koordinasyonunda yerel düzeydeki kamu 
kurumları, mahalli idareler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanmakta ve hayata geçirilmektedir. Programın 
merkezi düzeydeki yönetimi Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

SODES programı, yerel dinamikleri hayata geçirmesi ve sahiplik duygusunu güçlendirmesiyle kısa sürede sonuç vermiş ve 
önemli başarılar elde edilmiş, ülkemizdeki sosyal kalkınma çabalarına yeni bir ufuk açmıştır. 

Bu programın hazırlık sürecinden uygulanma aşamasına kadar yoğun emek sarf eden ve büyük fedakârlıklar gösteren SODES 
kapsamındaki illerin saygıdeğer Valilerine, valilik proje birimlerine, Kalkınma Ajansı çalışanlarına, proje yürütücülerine ve Kalkınma 
Bakanlığı SODES ekibine gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. 

Cevdet YILMAZ

Kalkınma Bakanı
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 » Adana

 » Adıyaman

 » Ağrı

 » Ardahan

 » Batman

 » Bayburt

 » Bingöl

 » Bitlis

 » Diyarbakır

 » Elazığ

 » Erzincan

 » Erzurum

 » Gaziantep

 » Gümüşhane

 » Hakkari

 » Hatay

 » Iğdır

 » Kahramanmaraş

 » Kars

 » Kilis

 » Malatya

 » Mardin

 » Mersin

 » Muş

 » Osmaniye

 » Siirt

 » Şanlıurfa

 » Şırnak

 » Tunceli

 » Van

Genel Bilgiler

Sosyal Destek 
Programı
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GENEL BİLGİLER

2008 yılında uygulanmaya başlanan Sosyal Destek Programı (SODES ), dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlen-
dirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve 
değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır.

SODES; istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında; yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden olu-
şan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği 
insan odaklı bir programdır. SODES projeleri ile istihdam edilebilirliğin artırılması, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik 
ve sosyal hayata daha fazla katılmalarının sağlanması, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve 
kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı verilmesi hedeflenmektedir.

Kapsam 
GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında 2008 yılında GAP illerinde uygulamaya konulmuş olan prog-
rama, 2010 yılında DAP illeri de dâhil edilerek 25 ile ulaşılmış ve 2011 yılında 5 ilin de pilot uygulama illeri olarak Programa dahil 
edilmesiyle SODES’in kapsamındaki il sayısı 30’a ulaşmıştır. Söz konusu iller; Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki Adı-
yaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri ile Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki Ağrı, 
Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van’dır. 
Ayrıca, 2011 yılında Adana, Mersin (valilikler aracılığıyla program bazlı), Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay (Kalkınma Ajansı 
aracılığıyla) farklı birer uygulama modeliyle pilot iller olarak programa dahil edilmiştir. 

Bileşenler
SODES; istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. 

İstihdam bileşeni kapsamında uygulanacak projeler ile istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun 
alanlarda nitelikli işgücünün, mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin ko-
laylaştırılması ve kendi işini kurabileceklere destek olunması hedeflenmektedir.

Sosyal içerme bileşeni ile yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getiril-
mesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi 
ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması beklenmektedir.

Kültür, sanat ve spor bileşeni kapsamındaki projeler ile toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin ge-
liştirilmesi, özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilerek yeteneklerinin açığa çıkartılması ve kendilerine ve 
topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunması beklenmektedir.

SODES kapsamında ayrıca 2009 yılından bu yana; Kalkınma Bakanlığı tarafından her bir valiliğe SODES projeleri için gönderilen 
ödeneğe ilave olarak, söz konusu ildeki SODES uygulamalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ödenek tahsis edilmektedir. 
Söz konusu ödenek, valiliklerin SODES’e ilişkin il düzeyinde üstlendikleri tanıtım,  koordinasyon, izleme ve denetleme sorumlu-
luklarını daha etkin bir şekilde yerine getirmelerine ve bu sorumlulukların yerine getirilmesi için oluşturulacak olan SODES proje 
birimlerinin Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen asgari nitelikleri sağlar hale getirilmesine destek olunması amacını taşımak-
tadır.

Öncelikler, Yararlanıcılar ve Yürütücüler
 SODES’in kapsadığı nüfus kesimleri, özellikle yoksulluk ve sosyal imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan; çocuklar, gençler, kadınlar, 
işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.

SODES kapsamındaki çalışmalar toplumsal hayata etkin şekilde katılmakta zorluklarla karşılaşan bu kesimler için yeni fırsatlar 
oluşturmakta ve bu kesimin kendine olan güvenini artırarak toplumsal yaşamın daha sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı 
olmaktadır. SODES bu yönüyle uygulandığı illerden başlayarak ulusal düzeyde sosyal restorasyonun gerçekleşmesine katkıda 
bulunmaktadır.

SODES kapsamında yer alan projeler; valiliklerin koordinasyonunda kamu kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, köylere hizmet 
götürme birlikleri, üniversiteler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanmakta ve yürütülmektedir. Projeler, 
Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, il düzeyinde valilikler tarafından izlenmekte ve kaydedilen 
gelişmeler SODES İzleme Bilgi Sistemi aracılığıyla Bakanlığa rapor edilmektedir.
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GENEL BİLGİLER

SODES projeleri, uygulandığı illerde kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştiril-
mesine önemli katkılar sağlamaktadır. Birçok proje söz konusu kuruluşların ortaklığıyla hayata geçirilmekte ve elde edilen sinerji 
ile farklı toplum kesimleri bölgesel ve ülkesel düzeydeki kalkınma çabasına daha fazla katkı sağlayabilmektedir. Uygulama süre-
cinde yerel aktörler geniş bir biçimde yetkilendirilmekte, bu durum, bir yandan SODES’e esneklik kazandırırken, bir yandan da 
uygulanan projelerin yerel düzeyde daha fazla sahiplenilmesini sağlamaktadır.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci
SODES çerçevesinde 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında olmak üzere beş kez proje teklifleri alınmış ve söz konusu 
projelerden uygun görülenler desteklenmiştir. 

Her bir proje, iki bağımsız uzman tarafından değerlendirilmekte ve puanlanan projeler illere ayrılan kaynak ölçüsünde seçilerek 
desteklenmektedir. Bağımsız uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler kapsamında iki bağımsız uzmanın değerlendirmesi 
arasında önemli bir fark bulunması durumunda proje Kalkınma Bakanlığında görev yapmakta olan bir uzman tarafından üçüncü 
kez değerlendirilerek yeniden puanlanmakta ve Kalkınma Bakanlığı uzmanının verdiği puana en yakın olan dış uzmanın puanı ile 
Kalkınma Bakanlığı uzmanının puanının ortalaması alınarak projeye son puan verilmektedir. 

2008 yılından bu yana toplam bütçesi 674.347.748 TL olan 5792 adet projenin desteklenmesi uygun görülmüştür.

Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere SODES projeleri kapsamında bugüne kadar çok sayıda atölye, mesleki eğitim merkezi 
veya kültür-sanat-spor tesisi oluşturulmuş ve düzenlenen mesleki eğitim kursu, kültür, sanat ve spor kursu, öğrenci gezileri ve 
kültür-sanat etkinliklerine oldukça yüksek düzeyde katılım sağlanmıştır.

• Düzenlenen 1.742 öğrenci gezisine 119.099 öğrenci katılmıştır.

• Düzenlenen 727 üniversiteye hazırlık kursuna 24.389 öğrenci katılmıştır.

• Uygulanan projelerde 6.792 kişi istihdam edilmiştir (kamu görevlileri hariç). 

• 19.195 kişi toplum yararına çalışma programlarına katılmıştır. 

• 4.405 kişi staj yapmıştır.

• 2.818 kişiye 1.653.224 TL tutarında mikro kredi verilmiştir.

• Düzenlenen 1.740 SBS kursundan 68.156 öğrenci yararlanmıştır.

• Oluşturulan 682 etüt merkezinden 338.428 öğrenci yararlanmıştır.

• Oluşturulan 946 mesleki eğitim merkezinden 30.954 kişi yararlanmıştır.

• Düzenlenen 1.843 mesleki eğitim/beceri kazandırma kursundan 47.416 kursiyer faydalanmıştır.

• 566 adet kütüphane oluşturulmuştur.

• 84 kişiye 147.687 TL tutarında ayni sermaye desteği sağlanmıştır.

• Oluşturulan 35 engelli evi/merkezinden 3.254 kişi faydalanmıştır.

• Düzenlenen 1.507 spor kursundan 82.670 kursiyer yararlanmıştır.

• Düzenlenen 83 el sanatları kursundan  1.889 kişi kursiyer olarak yararlanmıştır. 

• Düzenlenen 944 adet Sahne Sanatları/Görsel Sanatlar kursundan 49.525 kişi kursiyer olarak yararlanmıştır. 

• 457 müzik kursundan 16.097 kursiyer yararlanmıştır.

• Oluşturulan 95 müzik ve resim atölyesinden 20.584 kişi yararlanıştır.

• Oluşturulan 1.136 Çocuk ve Gençlik Merkezi/Evinden 108.178 çocuk ve genç yararlanmıştır.

2008-2011 Dönemi SODES Projeleri Çıktıları
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GENEL BİLGİLER

SODES’in 2012 yılı uygulamaları çerçevesinde ise valilikler ön elemeden geçirdikleri proje tekliflerini Kalkınma Bakanlığına SO-
DES- BİS üzerinden göndermişler ve söz konusu teklifler bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirildikten sonra, bütçe ve 
faaliyet revizyonları Bakanlık uzmanlarınca yapılmış ve desteklenmesi uygun görülen projeler ilan edilmiştir. Bu kapsamda Ba-
kanlığa toplam tutarı 270 Milyon TL olan 2064 adet proje teklifi ulaşmıştır. Gönderilen projelerden 195.865.810 TL’lik 1619 adet 
projenin desteklenmesi uygun görülmüştür. Ayrıca SODES uygulamalarının etkin bir şekilde yürütülebilmeleri amacıyla valiliklere 
toplam 5.210.000 TL kurumsal kapasite geliştirme ödeneği de ayrılmıştır.

Değerlendirme Kriterleri
SODES kapsamında Kalkınma Bakanlığına teklif edilen projeler;

• SODES amaçlarına uygunluk, 

• Sürdürülebilirlik, 

• Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, 

• Projede belirlenen faaliyetlerin gerekçede belirtilen sorunların çözümüne katkı sağlayabilme derecesi, 

• Projeyi öneren kuruluşun yetkinliği, 

• Projenin çarpan etkileri (proje sonuçlarının tekrarlanma ve genişleme olasılığı) ve hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler,

• Proje hedef kitlesinin genişliği ve

• İlin ihtiyaçları

 göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. 

Proje başvurularından projelerin değerlendirilmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve izlenmesine kadarki bütün süreçler elektronik 
ortamda, SODES İzleme Bilgi Sistemi (SODES-BİS) üzerinden gerçekleştirilmektedir.  

SODES Projelerinin Bileşenlere, İllere ve Kuruluş Türlerine Göre Dağılımı
SODES kapsamında desteklenen üç bileşene 2008-2012 yılları arasında toplam 674.347.748 TL tutarında kaynak aktarılmıştır. 
Desteklenen projelerin bileşenlere ve illere göre dağılımı yan sayfada sunulmaktadır. 

• Oluşturulan 111 Kadın Merkezi/Evinden 96.906 kadın yararlanmıştır.

• Oluşturulan 2.118 adet Kültür Merkezi/Semt Sahası/Çocuk Parkı/Spor Merkezinden 842.793 kişi yararlanmıştır. 

• 1.239.083 kişi kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılmıştır. 

• Oluşturulan 338 Atölyeden 16.457 kişi yararlanmıştır.

• Okul öncesi eğitimi destekleme faaliyetlerinden 36.105 kişi yararlanmıştır.

• Kız çocuklarının okullaşma oranının artırılmasına yönelik faaliyetlerden 16.266 kişi yararlanmıştır. 

• Oluşturulan 88 adet Tiyatro/Sinema/Konferans Salonundan 304.343 kişi yararlanmıştır.

• Bilgilendirme/Bilinçlendirme Faaliyetlerinden 1.173.489 kişi yararlanmıştır. 

•  Düzenlenen 296 adet Konser/Festival/Şenliklere 181.386 kişi katılmıştır.
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GENEL BİLGİLER

SODES kapsamında 2008-2012 döneminde desteklenen projelerin illere göre dağılımına bakıldığında yüzde 7,9 ile Şanlıurfa’nın 
en fazla, Mersin’in ise yüzde 1,3 ile en az kaynak alan il olduğu görülmektedir. Desteklenen proje sayısı bakımından toplam 417 
proje ile Adıyaman ilinin ilk sırada yer aldığı, toplam 25 adet proje ile Mersin ilinin en son sırada yer aldığı görülmektedir. SODES; 
Mersin, Adana ve DOĞAKA illerinde 2011 yılında uygulanmaya başlandığı için söz konusu illerin kaynak miktarı ve proje sayıları 
azdır. Aşağıdaki tabloda 2008-2012 dönemi SODES uygulamaları kapsamında desteklenen projelerin illere göre dağılımı gös-
terilmektedir.

  2008- 2012 Dönemi SODES Kapsamında Desteklenen Projelerin Bileşenlere Göre Dağılımı

2008 2009 2010 2011 2012 TOPLAM

Proje 
Türü

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje Tutarı 
(TL)

İstihdam 81 6.825.350 157 17.335.850 195 22.626.316 253 23.302.881 161 14.451.442 847 84.541.839

Sosyal 
İçerme

121 17.410.620 300 46.230.700 501 70.113.580 770 95.086.191 824 116.675.744 2.516 345.516.835

Kültür, 
Sanat ve 
Spor

196 17.764.030 321 28.297.750 491 57.260.104 787 76.238.851 634 64.738.625 2.429 244.289.074

TOPLAM 398 42.000.000 778 91.864.300 1.187 150.000.000 1.810 194.617.923 1.619 195.865.810 5.792 674.347.748

2008-2012 Dönemi SODES Projelerinin İllere Göre Dağılımı

2008 2009 2010 2011 2012 TOPLAM

Proje Türü
Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Adıyaman 90 3.998.950 129 9.079.350 62 5.775.000 68 6.912.285 54 6.980.670 403 32.746.255

Batman 42 6.429.180 67 11.120.350 47 5.928.000 82 7.186.450 70 7.529.495 308 38.193.475

Diyarbakır 53 7.094.750 72 12.453.400 57 8.951.000 64 10.807.514 77 11.099.856 323 50.406.520

Gaziantep 37 2.940.820 86 8.770.700 77 9.046.000 106 10.903.148 100 11.206.388 406 42.867.056

Kilis 31 2.519.570 80 6.035.550 41 4.005.000 50 4.910.223 40 4.143.116 242 21.613.459

Mardin 34 3.074.600 111 9.776.200 41 6.354.000 52 7.692.881 39 7.186.335 277 34.084.016

Siirt 34 2.916.250 88 11.013.800 47 5.113.000 56 6.120.929 39 6.249.295 264 31.413.274

Şanlıurfa 67 8.000.000 123 12.870.150 73 9.265.000 89 11.137.172 65 12.162.914 417 53.435.236

Şırnak 10 5.025.880 22 10.744.800 22 5.560.000 34 6.621.427 23 5.888.007 111 33.840.114

Ağrı     55 6.976.000 60 7.569.381 69 7.397.580 184 21.942.961

Ardahan     25 3.857.000 46 4.627.710 35 4.135.160 106 12.619.870

Bayburt     25 3.500.000 40 4.186.424 25 2.813.013 90 10.499.437

Bingöl     51 5.223.000 67 6.413.317 50 6.687.059 168 18.323.376

Bitlis     63 5.782.000 55 7.002.650 54 7.743.756 172 20.528.406

Elazığ     44 6.562.000 60 7.895.277 61 7.117.560 165 21.574.837

Erzincan     41 4.208.000 57 5.073.741 40 3.630.998 138 12.912.739
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GENEL BİLGİLER

SODES projelerinin büyük bölümü kamu kurum ve kuruluşlarının yerel birimleri tarafından yürütülmektedir. 2008-2012 dönemin-
de toplam 5792 adet SODES projesinin yüzde 50’si kamu kuruluşları tarafından yürütülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarından 
sonra en fazla proje yürüten kuruluş türünü sivil toplum kuruluşları oluşturmaktadır. Aynı dönemde sivil toplum kuruluşlarınca 
yürütülen projelerin oranı yüzde 25,9’dur. Belediyelerin söz konusu dönemde SODES projelerinin sayı itibarıyla yüzde 9,7’sini, il/ 
ilçe özel idarelerinin yüzde 1,8’ini, üniversitelerin yüzde 1,7’sini, meslek kuruluşlarının yüzde 2,2’sini ve köylere hizmet götürme 
birliklerinin de yüzde 8,5’ini yürüttükleri görülmektedir. Aşağıdaki tabloda 2008-2012 dönemi SODES uygulamaları kapsamında 
desteklenen projelerin proje yürütücüsü kuruluş türüne göre dağılımı verilmektedir.

2008-2012 Dönemi SODES Projelerinin İllere Göre Dağılımı (Devamı)

2008 2009 2010 2011 2012 TOPLAM

Proje Türü
Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje Tutarı 
(TL)

Erzurum     57 8.024.000 87 9.684.812 66 9.015.270 210 26.724.082

Gümüşhane     34 3.877.000 58 4.645.250 39 3.262.443 131 11.784.693

Hakkari     45 5.092.000 72 6.178.478 63 5.830.779 180 17.101.257

Iğdır     26 4.535.000 27 5.441.209 48 5.206.288 101 15.182.497

Kars     40 5.250.000 53 6.301.001 42 4.989.797 135 16.540.798

Malatya     80 7.471.000 149 8.968.155 75 9.170.373 304 25.609.528

Muş     38 5.988.000 60 7.106.703 58 7.192.400 156 20.287.103

Tunceli     30 3.883.000 41 4.502.894 44 4.436.630 115 12.822.524

Van     66 9.775.000 87 11.739.228 69 9.920.521 222 31.434.749

DOĞAKA       125 7.700.000 185 12.800.000 310 20.500.000

Adana       40 3.889.379 38 6.470.108 78 10.359.487

Mersin       25 3.400.000 51 5.600.000 76 9.000.000

TOPLAM 398 42.000.000 778 91.864.300 1.187 150.000.000 1.810 194.617.923 1.619 195.865.810 5.792 674.347.748
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GENEL BİLGİLER

2008-2012 Dönemi SODES Projelerinin Kuruluş Türlerine Göre Dağılımı

2008 2009 2010 2011 2012 TOPLAM

Kuruluş Türü
Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

Proje 
Sayısı

Proje 
Tutarı 
(TL)

KAMU 
KURUM VE 
KURULUŞLARI

263 26.623.610 544 60.421.497 535 65.308.087 840 80.700.720 716 82.162.384 2898 315.216.298

İL/İLÇE ÖZEL 
İDARELERİ

13 4.149.642 16 3.189.100 26 4.313.908 32 4.421.265 20 3.457.593 107 19.531.508

BELEDİYELER 42 4.129.448 45 4.598.925 137 15.878.258 175 17.475.127 163 17.780.252 562 59.862.010

KÖYLERE 
HİZMET 
GÖTÜRME 
BİRLİKLERİ

9 776.500 34 5.958.016 94 13.605.646 188 24.469.131 168 20.525.467 493 65.334.761

ÜNİVERSİTELER 6 768.000 11 951.970 23 2.267.638 32 2.919.806 29 2.984.778 101 9.892.192

SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI

60 5.312.800 118 15.364.868 335 44.584.455 495 59.322.389 495 66.505.582 1503 191.090.094

KAMU KURUMU 
NİTELİĞİNDEKİ 
MESLEK 
KURULUŞLARI

5 240.000 10 1.379.924 37 4.042.008 49 5.309.196 28 2.449.752 129 13.420.880

TOPLAM 398 42.000.000 778 91.864.300 1.187 150.000.000 1.810 194.617.923 1.619 195.865.810 5.792 674.347.748

Önümüzdeki Döneme İlişkin Gelişmeler
2012 yılında SODES kapsamındaki 30 ilde 195.865.810 TL’lik 1619 adet projenin desteklenmesi uygun görülmüştür.  SODES 
kapsamındaki illerin Kalkınma Bakanlığının oluşturacağı ölçütler çerçevesinde belirlenecek olan sosyo- ekonomik gelişmişlik 
düzeyi düşük, toplumsal bütünleşme ihtiyacı yüksek olan illerde de uygulanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bunun yanı sıra 2011 yılında Adana, Mersin illerinde valilikler aracılığıyla program bazlı; Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay 
illerinde ise Kalkınma Ajansı aracılığıyla pilot olarak devam eden uygulamalar da SODES’in yönetim modellerinin geliştirilmesine 
hizmet edecektir. 

Ayrıca, 2012 yılında yürütülen ve SODES projelerinin; proje yararlanıcıları, potansiyel yararlanıcılar, proje uygulayıcıları ve genel 
olarak program kapsamındaki iller üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amacını taşıyan “SODES Etki Değerlendirmesi Araştır-
ması” sonuçları da SODES’in kapsam ve içerik olarak geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
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2008 - 2012

Grafiklerle 
SODES
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Kültür, Sanat ve Spor

Kültür, Sanat ve Spor

Sosyal İçerme

Sosyal İçerme

İstihdam

İstihdam

TÜRLERİNE GÖRE DESTEKLENEN PROJE SAYILARI

2008

2009

196 121 81

321 300 157

(9 İL)

(9 İL)

2008 yılında türlerine göre desteklenen proje sayılarına bakıldığında; desteklenen 
projelerin yaklaşık yarısının kültür, sanat ve spor, % 30’unun sosyal içerme ve % 20’sinin 
de istihdam projesi olduğu görülmektedir.

SODES kapsamında 2009 yılında projeleri desteklenen illerin sayısı aynı kalırken, 
desteklenen proje sayılarının bir önceki yıla oranla, bütün proje türlerinde yaklaşık iki 
katına çıktığı görülmektedir. 
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TÜRLERİNE GÖRE DESTEKLENEN PROJE SAYILARI

Kültür, Sanat ve Spor Sosyal İçerme İstihdam

2010
491 501 195

Kültür, Sanat ve Spor Sosyal İçerme İstihdam

2011
787 770 253

Kültür, Sanat ve Spor Sosyal İçerme İstihdam

2012
634 824 161

(25 İL)

(30 İL)

(30 İL)

2010 yılı itibariyle desteklenen illerin sayısı artarken, sosyal içerme proje türünün önceki 
yıllardan farklı olarak daha fazla desteklendiği ve istihdam projelerinde diğer yıllara oranla 
sayıca artışın az olduğu görülmektedir.

Grafik incelendiğinde, desteklenen illerin sayısı da dahil olmak üzere tüm proje türlerinde 
proje sayısı bakımından belirgin bir artışın olduğu görülmektedir. 

2012 yılına gelindiğinde, kültür, sanat ve spor ve istihdam projelerine verilen desteklerin 
bir önceki yıla göre azaldığı, sosyal içerme türündeki projelere verilen desteğin diğer 
proje türlerine oranla sayıca daha fazla olduğu görülmektedir.
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TÜRLERİNE GÖRE DESTEKLENEN PROJE TUTARLARI

2008

2009

17.764.030

17.410.620

6.825.350

Sosyal İçerme

 Kültür, Sanat ve Spor

İstihdam

Sosyal İçerme

Kültür, Sanat ve Spor

İstihdam

46.230.700

28.297.750

17.335.850

(9 İL)

(9 İL)

2008 yılında türlerine göre desteklenen proje tutarlarına bakıldığında, kültür, sanat ve spor 
ilk sırada yer alırken onu sırasıyla sosyal içerme ve istihdam projeleri takip etmektedir.

2009 yılı grafiğine bakıldığında bir önceki yıla göre tutar bazında, tüm proje türlerinde 
bir artış olduğu gözlemlenirken, 2008 yılından farklı olarak sosyal içerme proje türünde 
desteklenme tutarının diğer proje türlerine oranla daha yüksek olduğu görülmektedir.
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TÜRLERİNE GÖRE DESTEKLENEN PROJE TUTARLARI

2010
Sosyal İçerme

Kültür, Sanat ve Spor

İstihdam

2011
Sosyal İçerme

Kültür, Sanat ve Spor

İstihdam

76.238.851

95.086.191

23.302.881

2012
Sosyal İçerme

Kültür, Sanat ve Spor

İstihdam

64.738.625

116.675.744

14.451.442

22.626.316

70.113.580

57.260.104

(25 İL)

(30 İL)

(30 İL)

¨

¨

¨

SODES 2010 yılında desteklediği il sayısını ve genel olarak tüm proje türlerinde proje 
destekleme tutarını önceki yıllara göre arttırmıştır. 

2011 yılında 5 yeni il daha SODES kapsamına alınırken kültür, sanat ve spor ile sosyal 
içerme projelerinde, destekleme tutarlarının belirgin bir şekilde arttığı fakat istihdam proje 
türü tutarında bir önceki yıla göre belirgin bir artış olmadığı görülmektedir. 

2012 yılı grafiğine bakıldığında desteklenen sosyal içerme proje tutarlarında, hem önceki 
yıllara hem de diğer proje türlerine oranla belirgin bir artış olduğu görülmektedir. Kültür, 
sanat ve spor ile istihdam projelerinin desteklenme tutarlarında diğer yıllara oranla azalma 
görülmektedir.
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Proje
Sayıları

2.429

2.516

847

Sosyal İçerme

Kültür, Sanat ve Spor

İstihdam

Sosyal İçerme

Kültür, Sanat ve Spor

İstihdam

TÜRLERİNE GÖRE DESTEKLENEN TOPLAM

Proje
Tutarları

244.289.074

345.516.835

84.541.839
¨

Türlerine göre desteklenen toplam proje sayısına bakıldığında sosyal içerme proje türünün 
2.516 ile SODES kapsamında en fazla desteklenen proje türü olduğu görülmektedir. 

Türlerine göre desteklenen proje toplam tutarlarında bir önceki grafikte olduğu gibi sosyal 
içerme proje türü destekleme tutarının diğer türlere göre fazla olduğu görülmektedir. 
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İLLER
PROJE 
SAYISI

PROJE 
TUTARI

ADIYAMAN 90 3.998.950

BATMAN 42 6.429.180

DİYARBAKIR 53 7.094.750

GAZİANTEP 37 2.940.820

KİLİS 31 2.519.570

MARDİN 34 3.074.600

SİİRT 34 2.916.250

ŞANLIURFA 67 8.000.000

ŞIRNAK 10 5.025.880

İLLER
PROJE 
SAYISI

PROJE 
TUTARI

ADIYAMAN 129 9.079.350

BATMAN 67 11.120.350

DİYARBAKIR 72 12.453.400

GAZİANTEP 86 8.770.700

KİLİS 80 6.035.550

MARDİN 111 9.776.200

SİİRT 88 11.013.800

ŞANLIURFA 123 12.870.150

ŞIRNAK 22 10.744.800

İL BAZINDA DESTEKLENEN PROJE SAYI VE TUTARLARI

2008

2009

(9 İL)

(9 İL)

2008 yılı il bazında desteklenen proje 
sayı ve tutarlarına bakıldığında SODES 
kapsamında 9 ilin desteklendiği, 
desteklenen proje sayıları bakımından 
Adıyaman’ın 90 proje ile birinci sırada 
olduğu, proje tutarlarına bakıldığında 
ise en yüksek tutar olan 8.000.000 TL 
ile Şanlırurfa’nın en fazla kaynak alan il 
olduğu görülmektedir.

2009 yılında, projesi desteklenen il 
sayısında bir değişiklik olmazken genel 
olarak proje sayılarında ve tutarlarında 
artış gözlenmektedir. Bir önceki 
grafikte olduğu gibi en çok projesi 
desteklenen ilin Adıyaman ve tutar 
bazında en yüksek desteğin verildiği 
ilin Şanlıurfa olduğu görülmektedir. 
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2010 2011

İLLER
PROJE 
SAYISI

PROJE 
TUTARI

ADIYAMAN 62 5.775.000

BATMAN 47 5.928.000

DİYARBAKIR 57 8.951.000

GAZİANTEP 77 9.046.000

KİLİS 41 4.005.000

MARDİN 41 6.354.000

SİİRT 47 5.113.000

ŞANLIURFA 73 9.265.000

ŞIRNAK 22 5.560.000

AĞRI 55 6.976.000

ARDAHAN 25 3.857.000

BAYBURT 25 3.500.000

BİNGÖL 51 5.223.000

BİTLİS 63 5.782.000

ELAZIĞ 44 6.562.000

ERZİNCAN 41 4.208.000

ERZURUM 57 8.024.000

GÜMÜŞHANE 34 3.877.000

HAKKARİ 45 5.092.000

IĞDIR 26 4.535.000

KARS 40 5.250.000

MALATYA 80 7.471.000

MUŞ 38 5.988.000

TUNCELİ 30 3.883.000

VAN 66 9.775.000

İLLER
PROJE 
SAYISI

PROJE 
TUTARI

ADIYAMAN 68 6.912.285

BATMAN 82 7.186.450

DİYARBAKIR 64 10.807.514

GAZİANTEP 106 10.903.148

KİLİS 50 4.910.223

MARDİN 52 7.692.881

SİİRT 56 6.120.929

ŞANLIURFA 89 11.137.172

ŞIRNAK 34 6.621.427

AĞRI 60 7.569.381

ARDAHAN 46 4.627.710

BAYBURT 40 4.186.424

BİNGÖL 67 6.413.317

BİTLİS 55 7.002.650

ELAZIĞ 60 7.895.277

ERZİNCAN 57 5.073.741

ERZURUM 87 9.684.812

GÜMÜŞHANE 58 4.645.250

HAKKARİ 72 6.178.478

IĞDIR 27 5.441.209

KARS 53 6.301.001

MALATYA 149 8.968.155

MUŞ 60 7.106.703

TUNCELİ 41 4.502.894

VAN 87 11.739.228

DOĞAKA 125 7.700.000

ADANA 40 3.889.379

MERSİN 25 3.400.000

İL BAZINDA DESTEKLENEN PROJE SAYI VE TUTARLARI

(25 İL) (30 İL)
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Genel
Toplam2012

İL BAZINDA DESTEKLENEN PROJE SAYI VE TUTARLARI

İLLER
PROJE 
SAYISI

PROJE 
TUTARI

ADIYAMAN 403 32.746.255

BATMAN 308 38.193.475

DİYARBAKIR 323 50.406.520

GAZİANTEP 406 42.867.056

KİLİS 242 21.613.459

MARDİN 277 34.084.016

SİİRT 264 31.413.274

ŞANLIURFA 417 53.435.236

ŞIRNAK 111 33.840.114

AĞRI 184 21.942.961

ARDAHAN 106 12.619.870

BAYBURT 90 10.499.437

BİNGÖL 168 18.323.376

BİTLİS 172 20.528.406

ELAZIĞ 165 21.574.837

ERZİNCAN 138 12.912.739

ERZURUM 210 26.724.082

GÜMÜŞHANE 131 11.784.693

HAKKARİ 180 17.101.257

IĞDIR 101 15.182.497

KARS 135 16.540.798

MALATYA 304 25.609.528

MUŞ 156 20.287.103

TUNCELİ 115 12.822.524

VAN 222 31.434.749

DOĞAKA 310 20.500.000

ADANA 78 10.359.487

MERSİN 76 9.000.000

İLLER
PROJE 
SAYISI

PROJE 
TUTARI

ADIYAMAN 54 6.980.670

BATMAN 70 7.529.495

DİYARBAKIR 77 11.099.856

GAZİANTEP 100 11.206.388

KİLİS 40 4.143.116

MARDİN 39 7.186.335

SİİRT 39 6.249.295

ŞANLIURFA 65 12.162.914

ŞIRNAK 23 5.888.007

AĞRI 69 7.397.580

ARDAHAN 35 4.135.160

BAYBURT 25 2.813.013

BİNGÖL 50 6.687.059

BİTLİS 54 7.743.756

ELAZIĞ 61 7.117.560

ERZİNCAN 40 3.630.998

ERZURUM 66 9.015.270

GÜMÜŞHANE 39 3.262.443

HAKKARİ 63 5.830.779

IĞDIR 48 5.206.288

KARS 42 4.989.797

MALATYA 75 9.170.373

MUŞ 58 7.192.400

TUNCELİ 44 4.436.630

VAN 69 9.920.521

DOĞAKA 185 12.800.000

ADANA 38 6.470.108

MERSİN 51 5.600.000

(30 İL)
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YIL BAZINDA DESTEKLENEN TOPLAM PROJE SAYI VE TUTARLARI

Proje
Sayıları

398

778
2009

2008

1.187
2010

1.810
2011

1.619
2012

2009

2008

Proje
Tutarları

2011
194.617.923

2012
195.865.810

2010
150.000.000

91.864.300

42.000.000

¨

Yıl bazında desteklenen toplam proje sayısı grafiğine bakıldığında, desteklenen proje 
sayısının 2011 yılı itibariyle 1.810 adet ile en yüksek değere ulaştığı görülmektedir. 

Yıl bazında desteklenen toplam tutar grafiğine bakıldığında desteklenen proje tutarının 
2012 yılında 195.865.810 TL ile en yüksek seviyede olduğu görülmektedir. 
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KURULUŞ TÜRLERİNE GÖRE DESTEKLENEN PROJE SAYILARI

2008

2009

263

13

42

9

6

60

5

544

16

45

34

11

118

10

Kamu Kurum ve Kuruluşları

İl/İlçe Özel İdareleri

Belediyeler

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Üniversiteler

Sivil Toplum Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Kamu Kurum ve Kuruluşları

İl/İlçe Özel İdareleri

Belediyeler

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Üniversiteler

Sivil Toplum Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

(9 İL)

(9 İL)

Kuruluşlarına göre desteklenen proje sayılarında 2008 yılı itibariyle,  
kamu kurum ve kuruluşları belirgin bir farkla birinci sırada yer alırken 
onu takiben sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin desteklenen proje 
sayısı bazında yakın değerlere sahip olduğu görülmektedir.

2009 yılında SODES kapsamında desteklenen proje sayılarının 
kuruluş türlerine göre dağılımına bakıldığında, en fazla kamu kurum 
ve kuruluşlarının projelerinin desteklendiği ve bir önceki yıla göre 
desteklenen proje sayısının yaklaşık 2 katına çıktığı görülmektedir.
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2010

535

26

137

94

23

335

37

Kamu Kurum ve Kuruluşları

İl/İlçe Özel İdareleri

Belediyeler

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Üniversiteler

Sivil Toplum Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

2011

840

32

175

188

32

495

49

Kamu Kurum ve Kuruluşları

İl/İlçe Özel İdareleri

Belediyeler

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Üniversiteler

Sivil Toplum Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

2012

716

20

163

168

29

495

28

Kamu Kurum ve Kuruluşları

İl/İlçe Özel İdareleri

Belediyeler

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Üniversiteler

Sivil Toplum Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

KURULUŞ TÜRLERİNE GÖRE DESTEKLENEN PROJE SAYILARI

(25 İL)

(30 İL)

(30 İL)

2010 yılına gelindiğinde kamu kurum ve kuruluşlarının desteklenen proje sayısında bir önceki yıla 
oranla düşüş gözlenirken sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin desteklenen proje sayılarında bir 
önceki yıla oranla belirgin bir artış olduğu görülmektedir.

2011 yılında desteklen kuruluşlara bakıldığında tüm kuruluşların desteklenen proje sayısında artış 
görülürken, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve köylere hizmet götürme birliklerinin 
desteklenen proje sayılarında bir önceki yıla oranla daha belirgin bir artış görülmektedir. 

2012 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarının desteklenen proje 
sayılarında 2011 yılına oranla bir  düşüş yaşanırken diğer kuruluşlar 
açısından ise belirgin bir değişiklik görülmemektedir.
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KURULUŞ TÜRLERİNE GÖRE DESTEKLENEN PROJE TUTARLARI

2008

2009

1.387.100

4.129.448

776.500

768.000

5.312.800

240.000

Kamu Kurum ve Kuruluşları

İl/İlçe Özel İdareleri

Belediyeler

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Üniversiteler

Sivil Toplum Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

26.623.610

3.189.100

4.598.925

5.958.016

951.970

15.364.868

1.379.924

Kamu Kurum ve Kuruluşları

İl/İlçe Özel İdareleri

Belediyeler

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Üniversiteler

Sivil Toplum Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

60.421.497

(9 İL)
¨

¨
(9 İL)

2008 yılı itibariyle kuruluş türlerine göre desteklenen proje tutarlarına 
bakıldığında kamu kurum ve kuruluşları proje tutarlarının diğer 
kuruluşlardan oldukça fazla olduğu görülmektedir.

2009 yılı grafiğine bakıldığında kuruluş türlerine göre desteklenen 
proje tutarlarında belediyeler ve üniversiteler hariç olmak üzere diğer 
kuruluşlar bazında bir önceki yıla göre 2-3 kat oranında artış olduğu 
görülmektedir. 
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KURULUŞ TÜRLERİNE GÖRE DESTEKLENEN PROJE TUTARLARI

2010
4.313.908

15.878.258

13.605.646

2.267.638

4.042.008

Kamu Kurum ve Kuruluşları

İl/İlçe Özel İdareleri

Belediyeler

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Üniversiteler

Sivil Toplum Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

2011
4.421.265

17.475.127

24.469.131

2.919.806

5.309.196

Kamu Kurum ve Kuruluşları

İl/İlçe Özel İdareleri

Belediyeler

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Üniversiteler

Sivil Toplum Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

2012
3.457.593

17.780.252

20.525.467

2.984.778

66.505.582

2.449.752

Kamu Kurum ve Kuruluşları

İl/İlçe Özel İdareleri

Belediyeler

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Üniversiteler

Sivil Toplum Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

82.162.384

65.308.087

44.584.455

80.700.720

59.322.389

(25 İL)

(30 İL)

(30 İL)

¨

¨

¨

2010 yılına gelindiğinde kamu kurum ve kuruluşları 
dışındaki diğer kuruluşlara ayrılan destek tutarlarında 
önemli artışlar olduğu görülmektedir.

2011 yılı itibariyle kuruluşlara göre desteklenen proje 
tutarlarında tüm kuruluşlar bazında artışın devam ettiği 
gözlenmektedir. 

2012 yılında kuruluşlara göre desteklenen proje 
tutarlarında, bir önceki yılla kıyasladığında büyük bir 
değişiklik olmadığı görülmektedir.
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KURULUŞ TÜRLERİNE GÖRE DESTEKLENEN TOPLAM

Proje
Sayıları

Proje
Tutarları

107

562

493

101

129

Kamu Kurum ve Kuruluşları

İl/İlçe Özel İdareleri

Belediyeler

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Üniversiteler

Sivil Toplum Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

2.898

19.531.508

59.862.010

65.334.761

9.892.192

13.420.880

Kamu Kurum ve Kuruluşları

İl/İlçe Özel İdareleri

Belediyeler

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Üniversiteler

Sivil Toplum Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

315.216.298

1.503

191.090.094

Kuruluş türlerine göre desteklenen proje sayılarına bakıldığında; toplam 2.898 
adet proje ile kamu kurum ve kuruluşlarının birinci sırada yer aldığı görülmektedir.

SODES kapsamında kuruluşlarına göre desteklenen toplam proje tutarında 
kamu kurum ve kuruluşları birinci sırada yer alırken onu sivil toplum kuruluşları ve 
köylere hizmet götürme birliklerinin takip ettiği görülmektedir.
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İLİ
KURUMSAL 
KAPASİTE 
ÖDENEĞİ

ADIYAMAN 196.200

BATMAN 263.250

DİYARBAKIR 293.200

GAZİANTEP 175.700

KİLİS 128.350

MARDİN  192.750

SİİRT 208.950

ŞANLIURFA 313.050

ŞIRNAK 236.550

TOPLAM 2.008.000

İL BAZINDA KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME ÖDENEKLERİ

2009

İLİ
KURUMSAL 
KAPASİTE 
ÖDENEĞİ

ADIYAMAN 120.000

AĞRI 175.000

ARDAHAN 100.000

BATMAN 125.000

BAYBURT 100.000

BİNGÖL 130.000

BİTLİS 140.000

DİYARBAKIR 180.000

ELAZIĞ 160.000

ERZİNCAN 100.000

ERZURUM 200.000

GAZİANTEP 190.000

GÜMÜŞHANE 100.000

HAKKARİ 125.000

IĞDIR 110.000

KARS 130.000

KİLİS 100.000

MALATYA 180.000

MARDİN 130.000

MUŞ 150.000

SİİRT 100.000

ŞANLIURFA 195.000

ŞIRNAK 110.000

TUNCELİ 100.000

VAN 250.000

TOPLAM 3.500.000

2010
(25 İL)(9 İL)

2009 yılında en fazla 
kurumsal kapasite geliştirme 
ödeneği alan ilin 313.050 
TL ile Şanlıurfa olduğu 
görülmektedir.
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İLİ
KURUMSAL 
KAPASİTE 
ÖDENEĞİ

ADIYAMAN 130.000

AĞRI 150.000

ARDAHAN 100.000

BATMAN 140.000

BAYBURT 100.000

BİNGÖL 130.000

BİTLİS 140.000

DİYARBAKIR 200.000

ELAZIĞ 150.000

ERZİNCAN 100.000

ERZURUM 180.000

GAZİANTEP 200.000

GÜMÜŞHANE 100.000

HAKKARİ 110.000

IĞDIR 100.000

KARS 110.000

KİLİS 110.000

MALATYA 150.000

MARDİN 140.000

MUŞ 140.000

SİİRT 100.000

ŞANLIURFA 210.000

ŞIRNAK 120.000

TUNCELİ 100.000

VAN 220.000

ADANA 180.000

MERSİN 180.000

TOPLAM 3.790.000

2011
(27 İL)

İLİ
KURUMSAL 
KAPASİTE 
ÖDENEĞİ

ADIYAMAN 160.000

AĞRI 190.000

ARDAHAN 120.000

BATMAN 190.000

BAYBURT 120.000

BİNGÖL 170.000

BİTLİS 190.000

DİYARBAKIR 280.000

ELAZIĞ 190.000

ERZİNCAN 120.000

ERZURUM 210.000

GAZİANTEP 250.000

GÜMÜŞHANE 120.000

HAKKARİ 150.000

IĞDIR 140.000

KARS 140.000

KİLİS 120.000

MALATYA 580.000

MARDİN 190.000

MUŞ 190.000

SİİRT 160.000

ŞANLIURFA 320.000

ŞIRNAK 160.000

TUNCELİ 130.000

VAN 260.000

ADANA 180.000

MERSİN 180.000

TOPLAM 5.210.000

2012

İL BAZINDA KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME ÖDENEKLERİ

(27 İL)
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2010

2009

YIL BAZINDA KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME ÖDENEKLERİ

2.008.000 (9 İL)

(25 İL)3.500.000

¨

¨

Yıl bazında kurumsal kapasite geliştirme ödeneklerine bakıldığında, söz konusu ödenek 
miktarının desteklenen il sayısına paralel olarak arttığı görülmektedir.
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YIL BAZINDA KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME ÖDENEKLERİ

2011

2012

(27 İL)

(27 İL)

3.790.000

5.210.000

¨

¨

2011 ve 2012 yıllarında SODES kapsamında desteklenen il sayısında 
bir değişiklik olmazken, verilen kurumsal kapasite geliştirme ödeneği 
miktarlarında önemli artış görülmektedir.

Sosyal Destek Programı  |  31  



SODES GENEL BÜTÇESİ

Proje
Sayıları

Proje
Tutarları

Genel Toplam: 5.792

2008 2009 2010 2011 2012

Genel Toplam: 674.347.748

398 778 1.187
1.810 1.619

2008 2009 2010 2011 2012

42.000.000
91.864.300

150.000.000
194.617.923 195.865.810

¨

¨

SODES kapsamında verilen destek tutarlarına bakıldığında, 2008 yılında 42.000.000 TL 
olan ödenek miktarının 2012 yılına gelindiğinde yaklaşık 4 katına çıkarak 195.865.810 TL’ye 
yükseldiği görülmektedir.

SODES kapsamında desteklenen proje sayılarına bakıldığında, proje sayısı bakımından en 
çok projenin desteklendiği yılın 2011 yılı olduğu görülmekte ve 2008-2012 yılları arasında 
desteklenen proje sayısının yaklaşık 4 katına çıktığı görülmektedir.
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Artvin
Ardahan

Rize

Kars

Iğdır

Ağrı

Van

Hakkari

Şırnak

Siirt

Mardin
Şanlıurfa

Adıyaman

Malatya Elazığ

Tunceli
Bingöl Muş

Erzurum

Erzincan

Bayburt
Gümüşhane

TrabzonGiresunOrdu

Samsun

SinopKastamonu

Çankırı
Çorum

Amasya

YozgatKırıkkale
Ankara

Kırşehir

Tokat

Gaziantep

Hatay

Adana

Osmaniye

Kilis

Karaman

Mersin

K. Maraş

Kayseri

Sivas

Niğde

Nevşehir

Aksaray
Diyarbakır

Batman

Konya

Bitlis

SODES KAPSAMINDAKİ İLLER

2008 2009 2010 2011- 2012
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SODES KAPSAMINDAKİ İLLERİN TÜRKİYE NÜFUSUNA ORANI

2008

% 10,4

2011

% 27,6

Ardahan

Kars

Iğdır

Ağrı

Van

Hakkari
Şırnak

Siirt

Mardin

Şanlıurfa

Adıyaman

Malatya Elazığ

Tunceli Bingöl
Muş

Erzurum

Erzincan

Bayburt

Gümüşhane

Gaziantep

Hatay

Adana
Osmaniye

KilisMersin

K. Maraş

Diyarbakır

Batman

Bitlis

2008-2009 yılı SODES kapsamındaki iller

2010 yılı SODES kapsamına dahil edilen iller

2011 yılı SODES kapsamına dahil edilen iller

2008 yılında GAP illeri ile başlayan SODES’e, 2010 yılında DAP illeri, 2011 yılında da Adana, 
Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş illeri eklenmiştir.

SODES; 2008 yılında Türkiye nüfusunun % 10,4’ünün kapsarken 2011 yılında bu oran % 
27,6’ya yükselmiştir.
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PERFORMANS TABLOLARI

Ücretsiz Üniversiteye Hazırlık Kursundan Yararlanan Kişi Sayısı

Ücretsiz SBS’ye Hazırlık Kursundan Yararlanan Kişi Sayısı

Projelerde İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Kamu görevlileri Hariç)

Öğrenci Gezilerine Katılan Kişi Sayısı

2008

645

350

861

12.063

1.892

6.771

1.287

49.209

2009

(9 İL)

(9 İL)

2008 yılında, 645 kişi ücretsiz üniversiteye hazırlık kursundan yararlanmış, 350 kişi 
ücretsiz SBS’ye hazırlık kursundan yararlanmış, projelerde 861 kişi (Kamu görevlileri 
hariç) istihdam edilmiş ve 12.063 kişi de öğrenci gezilerine katılmıştır.

2009 yılı itibariyle bir önceki yıla göre projelerden yararlanan kişi sayısında önemli artışlar 
gerçekleşmiştir.
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Ücretsiz Üniversiteye Hazırlık Kursundan Yararlanan Kişi Sayısı

Ücretsiz SBS’ye Hazırlık Kursundan Yararlanan Kişi Sayısı

Projelerde İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Kamu görevlileri Hariç)

Öğrenci Gezilerine Katılan Kişi Sayısı

2010

10.624

25.056

2.951

51.874

12.850

49.448

2.118

27.477

2011

PERFORMANS TABLOLARI

(25 İL)

(25 İL)

2010 yılında diğer yıllara oranla ücretsiz SBS’ye hazırlık kursundan yararlanan kişi 
sayısının yaklaşık 4 katı oranında arttığı gözlemlenirken projelerde istihdam edilen kişi 
sayısında (Kamu görevlileri hariç) büyük bir değişim olmadığı görülmektedir.

2011 yılında projelerde istihdam edilen kişi sayısındaki  (Kamu görevlileri hariç) artışın 
devam ettiği ve öğrenci gezilerine katılan kişi sayısında bir önceki yıla göre % 50 oranında 
azalma olduğu görülmektedir. 
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 » Adana

 » Adıyaman

 » Ağrı

 » Ardahan

 » Batman

 » Bayburt

 » Bingöl

 » Bitlis

 » Diyarbakır

 » Elazığ

 » Erzincan

 » Erzurum

 » Gaziantep

 » Gümüşhane

 » Hakkari

 » Hatay

 » Iğdır

 » Kahramanmaraş

 » Kars

 » Kilis

 » Malatya

 » Mardin

 » Mersin

 » Muş

 » Osmaniye

 » Siirt

 » Şanlıurfa

 » Şırnak

 » Tunceli

 » Van

Sosyal Destek Programı 
Kapsamındaki İller





• İlmek İlmek Gelecek

• İşitme Engelliler İletişim Merkezi

• Spor ile Sağlıklı ve Mutlu Gelecek

• Tarım Çocukları Okul Öncesinde

• Doğadan Pazara

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Adana
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ADANA

Ritmik seslerin eşliğinde, ilmek ilmek doku-
yorlar gelecek günlerini. Kadın olmanın zor-
luğu gözlerinde, dalıyorlar uzaklara…

Proje sorumlusu Elif Hanım “Çoğunun evlilik 
cüzdanı dahi yokken, aldıkları tek belgenin 
buradan verilecek sertifika” olduğunu söyle-
diğinde daha iyi kavrıyoruz, uzaklara dalan  
gözlerdeki hüznün manasını…

Bu defa SODES; 1 Mayıs’ta başlayan pro-
jeyle, 40 günde 40 hanımın, ev tekstili ala-
nında eğitilerek, ister evlerinde, ister atölye-
lerde istihdam edilebilmesini hedefliyor. İki 
teorik, iki uygulamalı ders için tahsis edilmiş 
dört atölye bulunuyor. Dört eğitmenin ikisi 
tekstil teknolojileri bölümünden mezun… 
Faydalanıcılar 3 grup halinde eğitim alıyorlar. 
Elif Hanım projenin 3 gruptan oluşmasının 
nedenini; sağlıklı eğitim ortamı ve faydala-
nıcıların gelişimini hızlandırmak olarak açık-
lıyor.

Eğitimler sabah 09.00’da başlıyor ve saat 
16.00’ya kadar devam ediyor. Hanımlara 
yalnızca ev tekstili alanında değil, aynı za-
manda sosyal hayattaki gelişimlerine des-
tek olacak eğitimler de veriliyor. Bu neden-
le projede bir kişisel gelişim uzmanı, bir de 
psikolog bulunuyor. Elif Hanım; “Artan genç 
nüfusun çoğunluğu suça eğilimli. Eğer an-
neleri bilinçlendirebilirsek o çocukları da 
doğru eğitebiliriz” diyor. Bilinçli annelerin, 
bilinç düzeyi yüksek toplumlar için temel 
oluşturduğunu düşünen SODES, hanımların 
sosyal hayata kazandırılmasına büyük önem 
veriyor. Bu nedenle sağlıklı üremeden, kişi-
sel gelişime kadar çok çeşitli konularda kon-
feranslar düzenleniyor.

Diksiyon dersi de alan hanımlar, doğru bil-
dikleri çoğu yanlışları da düzeltme fırsatı 
buluyor. Çocuk yetiştirirken nelere dikkat 
etmeleri gerektiğini uzmanlarından dinliyor, 
bir avukattan birkaç saatte hukuki haklarını 

öğreniyorlar.

İstihdam edilme olasılıklarından konu açıl-
dığında proje sorumlusu, kalifiye elemanın 
sektör açısından öneminden bahsediyor. 
Sayıları gittikçe azalan fakat önemi her ge-
çen gün artan ara elemanların, sertifikalı ol-
masının, onları rakiplerinden bir adım öteye 
taşıyacağını belirtiyor.

İşsizliğin halen en büyük sorun olduğu ülke-
mizde kalifiye ara eleman ihtiyacını bir nebze 
de olsa gidermek ve özellikle kendi ayakları 
üzerinde durmakta zorlanan kadınlarımıza 
ekmek kapısı açabilmek için çaba gösteriyor 
bu defa da SODES…

Yapabileceklerinin farkında olan her insan 
fark edilir hale gelir yeter ki onlara bir şans 
verilsin. Ufak bir dokunuşun bazı hayatlar 
için ne kadar büyük fark yaratabileceğini öğ-
reniyoruz SODES sayesinde…

İlmek İlmek Gelecek

Hayatın hududu 
evde bitmez… 

Kadın her daim 
doğurgan olandır… 
Öğrenir ve üretirse 
kendi hayatını 
dahi yeniden 
doğurabilir… 
SODES yeni 
hayatlarına yol 
oluyor, yürümek 
onlara kalıyor…

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
144.963 ¨
120 işsiz, vasıfsız ve risk altındaki 
kadına istihdam fırsatı sağlamak.
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ADANA

İşitme Engelliler 
İletişim Merkezi

Başarılı bir kimyager, doktor, pandomim sa-
natçısı veya bilim adamı... Tarihe adını yaz-
dırmak için duymak gerekmiyor. Başarmak 
için inanmak yeterli! Onlar başardı… Proje 
sorumlusu John Scatt  bizden farklarını de-
ğişik  bir bakış açısı ile şöyle ortaya koyuyor:

“Biz bir şeye odaklanma konusunda zorla-
nırız. Hele ki 5–6 saat... İşitme engellilerin 
böyle bir sorunu yok. Çünkü dikkatlerini 
dağıtabilecek bir ayrıntı yok. O nedenle bir 
konu üzerinde saatlerce çalışabilirler. Yeter 
ki fırsatverilsin!”

70 kişi ulaşabildi aranan bu fırsata. Evden 
dahi  çıkamayanlara açıldı kapılar. En önem-
lisi ebeveynleriyle olan bağı kuvvetlendirmek 
için faydalanıcıların ailelerine işaret dili eğitim 
verildi. 

İşitme engelliler için sosyal hayatın temel taşı 
okuma–yazma kursu açıldı. Hiç duymayan 
birine seslerden oluştuğu söylenen okuma 
yazma nasıl  anlatılırdı. John Scatt “ her ke-
limeyi görsel olarak kodladıklarını “ söyledi. 
Kelime nasıl okunuyor bilmiyorlardı. Ama 
işaret dilinde karşılığı nedir, nasıl yazılır soru-
larına cevap verebiliyorlardı.

Resim ve dans eğitimleri aldıklarını öğreni-
yoruz. Dans atölyesinde kısa bir şov sergi-
liyorlar ve gözlerimize inanamıyoruz. Ritmini 
bilmedikleri bir dansta ritme uygun salsa 
sergiliyorlar. John Scatt bunun açıklamasını 
şöyle özetliyor:

- Duymadıkları için hisleri daha kuvvetli ve 
müziğin oluşturduğu titreşimi daha fazla 
hissediyorlar. Hissettikleri titreşimin ritmine 
uygun dans ediyorlar. Bu dahi başarabildik-
lerinin bir kanıtı oluyor.

Resim atölyesinde sergilenenlere göz atıyor 
ve işitme engelli birçok ünlü ressam olduğu-
nu öğreniyoruz.

Burada amaç sadece sosyal hayata kazan-

dırmak değil aynı zamanda mesleki kurslarla 
toplumun iş gücü halkasına işitme engellile-
ri de katmak. Bu nedenle web tasarım gibi 
günümüz sektörlerinde öne çıkanlardan, 
takı tasarımı gibi hobi amaçlı başlanıp ge-
liştirmeye ve yaratıcılığa açık alanlara kadar 
yelpaze geniş tutulmuş. 

Tüm faydalanıcıların özgeçmişleri toplanarak 
bir banka oluşturulmuş. Kurulan banka sa-
yesinde, doğru ve hazır bilginin hızla yerine 
ulaşması sağlanmış. Üstelik sadece bunun-
la da kalınmayıp, faydalanıcılar için iş arayan 
özel bir ekip oluşturulmuş.

İşitme engellilerin kendilerine ait dilleri, ken-
dilerine ait kültürleri vardır. Bu kültürün genç-
leri geç olmadan topluma kazandırılmalıydı.

SODES sessiz bir dokunuş ile onlara  neler 
yapabileceklerini gösterdi.

Burada amaç 
sadece sosyal 

hayata kazandırmak 
değil aynı zamanda 
mesleki kurslarla 
toplumun iş gücü 
halkasına işitme 
engellileri de 
katmak.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
137.118 ¨
70 engelli genç ve yetişkinin 
istihdam edilmesini sağlamak.
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ADANA

Sporun karakteri, düşünceleri, hayalleri hat-
ta gülümseyişi  bile değiştirdiğinin en somut 
örneği bu proje... Sevgi evlerinin 9-12 yaş 
minikleri arasında,  potaya attığı her basket 
için ayakta alkışlanmayı, ekip çalışması ile 
kazanılan maçın tadını almayı, taşların şahı 
olmayı, hızı ve konsantrasyonu ispatlamayı 
isteyenler var. 100 faydalanıcı 10 eğitmen ile 
yürütülen proje 10 ay sürüyor. 

Basketbol antrenörü şu sözlerle  anlatıyor 
çocukları:  “Potada, verilen paslardan daha 
fazlasını öğreniyorlar burada. Ekip ruhunu, 
saygıyı, kaybetmenin kötü bir şey olmadığını 
ve de kazandığında keyfini yaşamayı öğre-
niyorlar.” 

Sporun, hayatın olumsuz şartlarını unuttura-
bileceği, hatta değiştirebileceği kanısındalar. 
Proje sorumlusu bunu 100 faydalanıcı ile is-
patlayacaklarını düşünüyor. 

Faydalanıcılar haftanın 2 günü, bir buçuk 
saatlik basketbol eğitimi alıyorlar. Top ile 
oynanan oyunlarının sadece futbolla sınırlı 
olduğunu düşünüyorlarmış ilk geldiklerinde. 
İlerleyen günlerde, hafta sonlarını iple çeker 
olmuşlar.  Oyuncu formalarının  nasıl olması 
gerektiği ile başlayan ders, top sürme tek-
nikleri ile devam etmiş. Verilen eğitimlerin 
ne kadar etkili olduğunu kıyasıya izlediğimiz 
bir maçla fark edebiliyoruz. Aralarından bu 
kadar yeteneklilerin çıkacağını beklemediği-
ni söylüyor antrenörleri. Yeteneklilerin kulüp 
takımına alınacağını belirtiyor. Anıl yetenek-
liler arasında. Henüz 6. sınıfta... Proje kap-
samında satranç eğitimi de aldığını söylüyor. 
Üstelik ‘Satrançtaki yeteneğim tescilli’ diyor. 
Kendisi Türkiye yirmi beşincisiymiş. 

Burada her spor her faaliyet dönüşümlü uy-
gulanıyor. Çocuklar nasıl zaman harcamak 
istediklerine kendileri karar veriyor. Bir ba-
kıyoruz satranç masasında kıyasıya reka-

betteler, bir bakıyoruz aynı faydalanıcı masa 
tenisinde ter döküyor. 

Onlar kimsesiz değiller yalnızca hayatın bir 
sınav olduğunu erken öğrenmişler. Hayat 
bazen tutunulacak dalı umulmadık zaman-
da uzatır. SODES  bu projeye verdiği des-
tekle  onlara spor gibi hem keyifli hem de 
faydalı bir dal uzatmış oldu…

Onlar kimsesiz 
değiller yalnızca 

hayatın bir sınav 
olduğunu erken 
öğrenmişler. Hayat 
bazen tutunulacak 
dalı umulmadık 
zamanda uzatır. 
SODES  bu projeye 
verdiği destekle  
onlara spor gibi hem 
keyifli hem de faydalı 
bir dal uzatmış oldu…

Spor ile Sağlıklı ve 
Mutlu Gelecek

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
101.775 ¨
Okullarında imkânları kısıtlı 100 
çocuğun sporla kente uyumlarının 
artırılmasını sağlamak.
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ADANA

Tarım Çocukları 
Okul Öncesinde

Göçebe hayatların, mevsimlik tarım işçileri-
nin mecburi durak yeri Karataş... Büyük ha-
yallerini küçük çadırlara sığdırmaya çalışan 
göçebe tarım çocuklarına gelecek taşıyor, 
umut taşıyor, hayat taşıyor SODES…

Çukurova’nın ”Beyaz altını” pamuğun en 
geniş ekim alanı olan Adana’nın ilçesi Ka-
rataş, her yıl doğu ve güneydoğudan gelen 
mevsimlik işçilere ev sahipliği yapıyor. Gü-
nün büyük bölümünü tarlada geçiren anne- 
babalar, akıllarını ve yüreklerini çadırlarda 
bırakıyorlar. Tarım ilacı içerek ya da barajda 
boğularak kaybedilen miniklerin trajik öykü-
leri bizi derinden etkiliyor. Göçer çocuklar, 
birçok imkândan yoksun olmanın yanında, 
güvenli koşullarda eğitimden de uzak kalı-
yorlar. 

Ve bir kez daha bu projenin önemini ve de-
ğerini anlıyoruz.

SODES, mevsimlik işçilerin kaldığı bu çadır 
alanında, okul öncesi eğitim projesini ha-
yata geçiriyor. 6 Şubat’ta başlayan ve 31 
Ağustos’a dek devam edecek olan proje 
için iki tane büyük çadır aynı şekilde dizayn 
edilerek sınıf haline getiriliyor. İki çadır için 
birer tane güvenlik görevlisi tahsis edilerek, 
7/24 korunması sağlanıyor.  Bu sayede kim-
senin gözü arkada kalmıyor. İki gönüllü anne 
ve iki öğretmen bu kutsal görevi üstleni-
yor. Sabah 8.00’de gelen minikler, öğleden 
sonra 3.00’e kadar milli eğitim müfredatı ile 
aynı doğrultuda okul öncesi eğitim alıyorlar. 
Eğitim için tüm araç gereçler düşünülmüş. 
Renkli sandalye ve masalar, resim defterleri, 
masal ve boyama kitapları, oyuncaklar,  ren-
garenk çantalar…. 

Çocukların gözlerindeki o derin keder, yerini 
tarifsiz bir coşkuya bırakıyor.

Sabah kahvaltılarını yapan miniklere, öğle 
yemeği ve ara öğünleri de veriliyor. 

Göçebe tarım işçilerinin ikinci durak yeri ise 
Karataş’a bir kaç km uzaklıktaki Tuzla. 

SODES bu proje kapsamında Tuzla’daki 
alana da yine aynı şekilde dizayn edilmiş, 
okul öncesi eğitim çadırları kuruyor. 

Çadır kentin çadır okulunda, öğrendiklerini 
paylaşma keyfini de yaşamış minikler. SO-
DES’ in her biri için hazırlattığı özel kostüm-
lerle, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Tuzla 
İlköğretim Okulu’nda unutulmaz bir gösteri 
sergilemişler. 

SODES, 50 çocuğun geleceğine yön vere-
cek, onlarda iz bırakacak adımı atarak, bü-
yüklere de bu girişim devam ettirilirse başa-
rılı olunabileceğini göstermiş oldu.

Yoksunluklarını da 
beraberinde taşır 

göçebe hayatlar 
gittikleri yerlere… 
Çadır kentlerde bile 
olsa,  çocuk için 
mutluluk birkaç 
renkli kalem, birkaç 
sesli oyuncaktır… 
SODES okul öncesi 
geçici hayatlara,  
eğitim gibi kalıcı bir 
değer sunuyor…

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
141.094,07 ¨
Mevsimlik tarım işçisi ailelerin 6 yaş 
grubunda 50 çocuğunun okul öncesi 
eğitim almasını sağlamak.

Sosyal Destek Programı  |  43  



ADANA

Doğadan Pazara

Turunç ve limon kokulu bahçelerden, rafları 
süsleyen rengârenk kavanozlara köprü ku-
ruyor bu defa SODES … 

Proje için kadınların en fazla vakit geçirdiği 
mekân seçiliyor. Proje koordinatörü Özge 
Yılmaz Türk, projenin çıkış noktasını ve de-
taylarını, kokusu mutfağı saran taze mey-
velerle dolu rengârenk kavanozlar eşliğinde 
anlatıyor. 

“Turunçgiller gerçek kimliğine kavuşmalıydı. 
Adana’nın en ünlü meyve türünün sadece 
peyzaj amaçlı kullanılmasından öteye gitme-
sinin zamanı gelmişti. Akdeniz sokaklarını 
süsleyen meyveleri mutfağa taşıyarak, ka-
dınların da bu sayede en iyi bildikleri işten 
kazanç sağlamalarını amaçladık. Başvuru 
yapan 53 faydalanıcının tümü projeye dâhil 
edildi. Eğitimler, günde 12 saat, haftada 4 
gün olmak üzere, 100 saati teori, 300 saati 
uygulamalı toplamda 400 saat olarak plan-
landı. Dört ayrı mutfakta üç ayrı eğitmen gö-
rev alıyor. 

Kadınlar  sırlarını vermek istemiyorlar. Yine 
de eğitmen Nuriye Hanım; “Yenidünyanın iç 
kısmını çıkarıp, bütün ceviz koyuyoruz” de-
mekle yetiniyor… 

Teorik eğitimlerden konu açılınca, kadınlar, 
eğitmenleri Ali Bey’den organik ürünleri, 
mutfak hijyenini, meyvelerin nasıl muhafaza 
edileceğini hatta nasıl yıkanacağını dahi öğ-
rendiklerini anlatıyorlar. 

Projenin temeli reçel yapımını öğrenmek 
olsa da, kadınlara salça, turşu ve salamura 
yapımı hakkında da gerekli bilgiler verilerek, 
kendilerini geliştirmeleri sağlanıyor. 

Sosyal hayatını canlandırmak isteyen de, 
meslek sahibi olup kendi ayaklarının üzerin-
de durmak isteyen de, bu projede tezgah 
başında... Diba hanım hobi olarak başladığı 

reçel yapımından şimdilerde para kazanır-
ken, Gönül Hanım reçel yapımından sağ-
ladığı gelir ile üç oğlunun üniversite eğitim 
masraflarını karşılıyor. Projenin başarısının 
en somut örneği ise henüz proje devam 
ederken, reçel yapımı ile ilgili bir firmada ça-
lışmaya başlayan Hatice Hanım oluyor. 

Kadınlar, yoğun eğitim programının yorgun-
luğunu, yine SODES’in tüm masraflarını kar-
şıladığı moral gecesinde atıyorlar. Bu etkinlik 
kiminin ilk defa eğlenmek için dışarı çıktığı, 
kiminin çocuklarıyla birlikte keyifli saatler ya-
şadığı eğlenceli bir geceye dönüşüyor. 

Burası 53 ailenin, 53 değişen hayatın bir 
başka merkezi. Burası, SODES’in küçük 
dokunuşlar ile büyük değişiklikler yaptığı ha-
yatların umut noktası... İmkân verildiğinde; 
kazanmayı unutmuş bir kültürün, başarmayı 
da öğrenilebileceğini, yine o kültürün nesli 
gösteriyor. 

Onlar, SODES sayesinde, aldıkları destek ile 
“bu defa başardık” diyebildiler.,

Turunçgiller 
gerçek 

kimliğine 
kavuşmalıydı. 
Adana’nın en 
ünlü meyve 
türünün sadece 
peyzaj amaçlı 
kullanılmasından 
öteye gitmesinin 
zamanı gelmişti. 

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
59.072 ¨
Mesleği olmadığı için iş bulamayan, 
dezavantajlı, işsiz 53 kadının kalıcı 
istihdamını sağlamak.
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• Damlalar

• Engelsiz Yaşam Parkı

• Karadağ Mesire Alanı

• Mahalli Futbol Ligi

• Sen de Katıl

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Adıyaman

Sosyal Destek Programı  |  47  



ADIYAMAN

Her genç kızın hayalini süsleyen bir gelin-
lik vardır elbet ama bazı kızların hayallerini 
meslek sahibi olmak süsler. Geçimini kendi 
temin etmek, belki hasta annesine bakmak 
belki de sadece göğsünü gere gere bunu 
ben yaptım demek ister. 

SODES, Damlalar projesini destekledi çün-
kü bir mesleğe ihtiyacı olan sayısız kadın var 
bu ülkede.  Adıyaman’da olmayan ve kadın-
ların istihdamına kapı aralayacak bir fırsattı 
bu proje. Gelinlik ve nişanlıkların dikildiği bir 
modaevi olmayan bu şehirde, birçok bece-
rikli kadının da işe ihtiyacı vardı. 

Kentte bir ilki başlatmış Hacer Hanım ve 
ekibi. SODES’ten aldıkları bütçe desteğiyle 
radyoya reklam vererek varlıklarını duyur-
muşlar. Gelenlerin beden ölçülerini alıp, is-
teklerine uygun dikim yaptıklarını ifade eden 
proje koordinatörü bir katalog bile çıkardık-
larını söylüyor. Adıyaman’da ilk ve tek olan 
moda evinde kiralama imkanı da var, satın 
almak istemeyenler bu seçeneği de tercih 
edebiliyorlar. Hacer Hanım çalışma sistem-
lerini anlatıyor; “Bize gelen talepleri yapıyo-
ruz. Kişinin beden ölçülerini alıp, kişiye özel 
dikiyoruz. Her bütçeye uygun dikebiliyoruz. 
Dikiş olduğu için işçilik var burada, bazı yer-
lerde. Özel günlerini önemseyenler geliyor. 
Özellikle tesettürlü hanımlar aradıklarını her 
yerde bulamıyorlar. Burada her türlüsünü 
yapıyoruz. Adıyaman da bizi kabullendi, önü 
açık bir iş.” 

Bir sorun yaşadıklarında SODES’in uzman 
desteğinden yardım alarak aştıklarını sözle-
rine ekleyen koordinatör, projenin işletmeye 
dönüşmesi adına KOSGEB’e başvuruda 
bulunduklarını da belirtiyor. Hafta içi 08:00 
ile 17:00 saatleri arasında çalışan yararlanı-
cılara günlük 20 TL harçlık SODES tarafın-
dan verilirken, yapılan işlerden elde edilen 
kar da paylaştırılıyor. 

Bir istihdam projesi olan Damlalar, bir eğit-
menle birlikte dört kadını istihdam etmenin 
yanında, onlarca kadını da gönüllerine göre 
giydirmeyi başarmış.

Bembeyaz saten kumaşlara gönüllerinden 
düşen damlaları işliyor onlar. Hangi derdin 
bekçisi o gönüllerden kumaşa dökülüveren-
ler kim bilir. Yine de umutlular çünkü artık 
kendi elleriyle nakış nakış işleyebilecek, iplik 
iplik dikelebilecekler yeni hayatlarını …  

Damlalar

Bize gelen talepleri 
yapıyoruz. Kişinin 

beden ölçülerini alıp, 
kişiye özel dikiyoruz. 
Her bütçeye uygun 
dikebiliyoruz. Dikiş 
olduğu için işçilik 
var burada, bazı 
yerlerde yapıştırma 
kullanılıyor, yarım 
saatte bitiriyorlar. 
Biz gün veriyoruz. 
O gün gelince gelip 
siparişlerini alıyorlar.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
İstihdam
120.000 ¨
10 dar gelirli kadının istihdama 
katılmasını sağlamak.
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Engelsiz Yaşam Parkı

Beton binaların yükseldiği, yeşil alanların 
azaldığı, çimlere basabilmek için parklara 
gitmenin gerektiği şehirleşme yapısı günü-
müzde sık rastlanan bir durum. Birbirine ne-
redeyse bitişik apartmanlarda yaşamaktan 
bunalan insanların çıkıp, biraz yürüyüp, bir 
parkta oturup dinlenme gibi bir şansları var-
ken engelli vatandaşlarımızın çoğunun böyle 
bir olanağı yok. Yolların, kaldırımların, park-
ların  herhangi bir engeli olmayan insanlara 
göre inşa edildiği şehirlerde evlerinden çık-
mamayı tercih ediyor engelliler. Ancak son 
yıllarda anayasada tanınan pozitif ayırımcılık 
hakkının da etkisiyle toplumda engelli insan-
lar da görünür olmaya başladılar. Belediyeler 
de bazı değişiklikler yapmaya başladı, yeterli 
düzeyde olmasa bile bu konuda kıpırdan-
maların olduğunu görmek ümit verici. Bu 
konuda devlet desteği mutlaka en önemli 
etkendi ve SODES bu bağlamda engellile-
rin de içinde yer aldığı dezavantajlı kesime 
yönelik projeleri hem teşvik ediyor hem de 
finanse  ediyor. Adıyaman’da kendisinin de 
yürüme engelli olduğu bir proje yürütücü-
süyle tanışıyoruz. Abidin Bey uygun şartlar 
sağlanmadığı için evlerine hapsolan engel-
lileri düşünerek bir proje geliştirmiş. Sporun 
insan psikolojisine olumlu etkilerin farkında 
olan proje yürütücüsü Engelli Yaşam Parkı 
projesini anlatıyor. ‘Engelli vatandaşlarımızın 
spor yapabilecekleri, sağlıklı insanlarla vakit 
geçirebilecekleri  rahat bir ortam oluşturarak  
onların evlerinden dışarı çıkmalarını, sos-
yalleşmelerini hedefledik.’ Ulaşımın kolay 
sağlandığı merkezî bir yerde iki park yapıl-
mış. Biri çocuklar için, diğeri yetişkinler için. 
Parklar 50 metre arayla düzenlenmiş ve sa-
dece engelliler düşünülmemiş, engeli olma-
yan insanların da rahatlıkla yararlanabileceği 
ortamlar hazırlanmış. Tekerlekli sandalyeliler 
düşünülerek rampalar, görme engelliler dü-
şünülerek yürüme alanı boyunca, yürürken 

tutunmak için demir halat gerilmiş. Basket 
potaları tekerlekli sandalyeyle oynamaya 
müsait bir yüksekliğe konulmuş, çocukla-
rın oynamaktan keyif aldığı kaydıraklar için 
de basamakla birlikte rampa yapılmış. Bü-
tün vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği 
kondisyon aletlerinin de konulduğu keyifli bir 
park burası. Adıyaman’da engellilerin evleri 
kadar rahat ettikleri yeni bir mekan var artık.

Engelli 
vatandaşlarımızın 

spor yapabilecekleri, 
sağlıklı insanlarla vakit 
geçirebilecekleri  rahat 
bir ortam oluşturarak  
onların evlerinden 
dışarı çıkmalarını, 
sosyalleşmelerini 
hedefledik.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
Sosyal İçerme
149.600 ¨
Engelli çocuklarımızın 
sosyal ve kültürel açıdan 
geliştirilmesini sağlamak.
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Doğaya ihtiyacı var insanın, insana ihtiyacı 
var doğanın… Ağaçlanmalı hayatlar, yeşer-
meli umutlar, dinlenmeli acılar gölgelerde… 
Çocuklar koşabilmeli toprakta çimende… 
Suyla yenilenmeli, eğlenmeli… 

Pikniğe gitmek gerek bahar geldiğinde, pü-
für püfür et kokusu yayılmalı mangallardan. 
Salıncaklarda uyutulmalı bebekler, hamak-
larda şekerleme yapılmalı, top peşinde koş-
malı ip atlamalı… 

Adıyaman’da bunları yapabilecekleri yerleri 
yetersizdi yöre halkının. SODES tüm kente 
yetebilecek bir alana 200. 000 TL yatırımla 
halka açık bir mesire yeri yaptı. 

Çevre düzenlemeleri, ağaçlandırma çalış-
maları, oyun parkları, yüzme havuzları, pik-
nik masaları SODES tarafından karşılandı. 

Babalar ağaçların gölgesine kurdukları ha-
maklarda bütün bir haftanın yorgunluğunu 
atarken, anneler ahşap piknik masalarında 
salatalar yapıyorlar, beyaz örtülerde çiçekli 
tabaklara konuyor geceden sarılmış dolma-
lar. Nineler ellerinde şişler patikler örüyorlar 
serinliğin tadında torunlarına… 

İp atlıyor kızlar neşeli şarkılar eşliğinde, top 
peşinde delikanlılar kan ter içinde, çocuklar 
rengârenk salıncaklarda sallanıyorlar, kaydı-
raklardan kayıyor, tırmanıyor, atlıyor ve keyfi-
ne varıyorlar çocuk olmanın… 

Yazları birde bu renkli tabloya havuz sefası 
ekleniyor. Çocukların suya atlarken çığlıkla-
rı, attıkları taklalar ve sevinçleri görülmeye 
değer. Serinliyorlar, eğleniyorlar… Havuz ol-
dukça geniş ve onların boylarına uygun. Üs-
telik kaydırakları da var büyük bir heyecanla 
suya düştükleri… Birbirlerine havuz şakaları 
yapıyorlar. Büyük bir çoğunluğunun uygun 
kıyafetleri yok onlar maddi imkânsızlar yaşa-
yan ailelerin çocukları. Bu nimet onların belki 
de hiç göremeyecekleri türden.

En çok çocukları mutlu etmiş bu mesire yeri 
en çok onlar keyif almışlar ve kim bilir nice 
çocuk mutlu olacak bu yerde. Devamlılığı 
olan bir proje, Adıyaman’da kalıcı bir yer yaptı 
çocuklara, annelere, babalara. SODES bü-
yük meblağlar harcadı belki ama büyük mut-
luluklar sundu en çok da küçük kalplere…

Karadağ Mesire Alanı

İp atlıyor kızlar 
neşeli şarkılar 

eşliğinde, top 
peşinde delikanlılar 
kan ter içinde, 
çocuklar rengârenk 
salıncaklarda 
sallanıyorlar, 
kaydıraklardan 
kayıyor, tırmanıyor, 
atlıyor ve keyfine 
varıyorlar çocuk 
olmanın…

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2009
Kültür, Sanat ve Spor
200.000 ¨
Bölge insanının 
yararlanabileceği sosyal 
alanlar oluşturmak.

50  |  Sosyal Destek Programı



ADIYAMAN

Mahalli Futbol Ligi

Boş arsaların en sadık bekçileridir, karşılıklı  
ikişer taş koyarak yaptıkları kalelere, gol at-
mak derdinde olan çocuklar. Bu oyunla bü-
yüyen başarılı futbolcuların kişisel hayatlarıy-
la birlikte uluslararası müsabakalarda ülke 
tanıtımına sağladığı katkılar göz ardı edile-
mez. Üstelik spor gibi ruh ve beden disiplini 
gerektiren bir etkinlikle meşgul olan çocuklar 
zararlı alışkanlıklardan uzak durarak büyü-
yorlar. Bu gerçeği bizzat tecrübe eden eski 
profesyonel ve amatör sporculardan oluşan 
Adıyaman Sporcular Derneği, SODES işbir-
liği ile mahalle arasında top koşturan çocuk-
lara uzman desteği sağlıyor. Dernek öncelik-
le Adıyaman’ı 18 mahalleye ayırmış, yoksul 
çocuklardan spora ilgisi olanlar arasından 
seçmeler yapmış. Her mahallenin kendi fut-
bol takımı oluşturulmuş. Her takımın renkleri 
belirlenmiş ve oyuncuların giyeceği forma-
lar ile spor ayakkabıları temin edilmiş.Ço-
cukların sağlığını forma seçiminde bile göz 
önünde bulundurduklarını söyleyen  proje 
koordinatörü Yusuf Bey’i dinliyoruz; ‘Anado-
lu Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği’nin 
de başkanıyım.Bu projede SODES’e destek 
olmak için biz de üzerimize düşeni yapmak 
istedik ve gezici ambulansımız ile bütün ya-
rarlanıcıların ağız ve diş  muayenesinin  ve 
tedavisinin yapılmasını sağladık. Tüm ço-
cuklara check-up yaptırdık. Ayrıca her  ço-
cuğa sağlık çantası dediğimiz, içinde; havlu, 
şampuan, diş fırçası ve macunu ile tırnak 
makasının yer aldığı birer çanta hediye ettik.’ 
Projeden 13-15 yaş arası 180 çocuk yarar-
lanıyor. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra lig 
heyecanı başlamış. Mahalli Futbol Liginin 
açılışı için  bir panel düzenlenmiş; Panele  
sski milli futbolcu olan Saffet Sancaklı gibi 
futbolla ilgili bir çok önemli isim katılmış ve 
sporun sosyal sorumluluk yönü işlenmiş.  

Finalin eylül ayında yapılacağı ligde 72 fut-
bol maçı oynanmış. Yusuf Bey’in aktardığı 

bir detay dikkatimizi çekiyor; ‘Galatasaray’ın 
eski oyuncularından, halihazırda da Gala-
tasaray 13-15 yaş altyapı sorumlusu Taner 
Alpak, seçmelerimizi izledi, bazı çocukla-
rın aileleriyle görüştü ve onları İstanbul’a 
Galatasaray’ın futbolcu seçmelerine davet 
etti.’

Yusuf Bey’in ısrarla üzerinde durduğu bir 
temenniyle sözü noktalıyoruz; darısı kız ço-
cukların başına...

Galatasaray’ın eski 
oyuncularından, 

halihazırda da 
Galatasaray 13-15 
yaş altyapı sorumlusu 
Taner Alpak, 
seçmelerimizi izledi, 
bazı çocukların 
aileleriyle görüştü 
ve onları İstanbul’a 
Galatasaray’ın 
futbolcu seçmelerine 
davet etti.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
30.000 ¨
80 çocuğun etkinlikler ile kendini 
ifade edebilen, özgüveni yüksek 
bireyler olarak yetişmesini 
sağlamak.
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Adıyaman’da 1 Kasım 2011’de bir pro-
je başladı, tam bir yıl sürecek olan proje-
den 620 insan yararlandı ve bu sayı proje 
tamamlandığında 700 olacak. Vefa Eğitim 
Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Sen De 
Katıl adlı projesine katılım yoğun bir şekil-
de devam ediyor. Proje koordinatörü Ay-
nur Hanım projenin hangi düşünceyle yola 
çıktığını anlatıyor; ‘Gelir düzeyi düşük ma-
hallelerde, okuma salonları ve meslek ka-
zandırma kursları açarak eğitim çağındaki 
kız çocuklarının eğitimlerini desteklemek ve 
kadınları üretime dahil edebilmek için böyle 
bir projeye ihtiyaç duyuldu.’ Hedef bölgede-
ki aileler için çocuklar gelir getirici bir unsur 
olarak algılandığından haziran-eylül hatta 
ekim ayı da dahil mevsimlik göçler yaşandı-
ğından  zorunlu eğitimden sonra çocuklarını 
okutmakta istekli değil çoğu. Proje ekibi de 
okuldan uzak kalan, kalmak zorunda olan 
kız çocuklarını düşünerek geliştirmiş projeyi. 
Fiziki koşullar bakımından yetersiz olan ev-
lerinde çalışma imkanı bulamayan dar gelirli 
ailelerin, ilköğretim ve liseye devam eden kız 
çocuklarının okumalarının önündeki engeli 
kaldırmaya yönelik açılan SBS ve üniversi-
te hazırlık kursları ile geleceğe daha sağlam 
adım atmalarının sağlanmasının yanında 
sosyal gelişim merkezinde tamamlayıcı ola-
rak bilgisayar, İngilizce, bağlama, ney, dikiş-
nakış ve birçok kültürel ve sanatsal etkinlikle 
kendilerini daha rahat ifade etmeleri hedef-
lenmiş. Bunu sağlamak için de merkezden 
faydalanmayı sınırlı ve süreli bir zamanla 
kısıtlamaksızın, yararlanıcıların ders çalışa-
bilmeleri, kitap okuyabilmeleri, araştırma 
yapabilmeleri ve sportif faaliyetlerle zihin-
sel, duygusal, kişisel ve soysal gelişimlerini 
desteklenmesine katkı sağlayacak bir ortam 
oluşturulmuş. Projenin hedeflenen başarıyı 
yakalaması için sadece kız çocukları değil 
annelerinin merkezden faydalanacağı etkin-

lik ve kurslar da ayarlanmış. Okuma-yazma, 
dikiş-nakış, ney, mesleki beceri kursları ve 
çok yönlü eğitim programları ile sosyal ak-
tiviteler de   yetişkinlerin merkeze gelmesini 
sağlamış. Dört duvar arasında TV seyretmek 
dışında  aktiviteleri olmayan kadınlar için bir 
cazibe merkezine dönüşmüş buradaki or-
tam. Üretmenin öz güveni, öz güvenin başa-
rıyı beslediği bir ortamda edinilen dostluklar 
da sosyalleşmeyi getirerek toplum bilincine 
katkı sağlamış.

Gelir düzeyi 
düşük 

mahallelerde, 
okuma salonları ve 
meslek kazandırma 
kursları açarak 
eğitim çağındaki 
kız çocuklarının 
eğitimlerini 
desteklemek ve 
kadınları üretime 
dahil edebilmek için 
böyle bir projeye 
ihtiyaç duyuldu.

Sen de Katıl

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2009
Sosyal İçerme
200.000 ¨
620 kadın ve genç kızın 
eğitimlerini ve istihdamını 
desteklemek.
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• Sinemasız Kent Ağrı’da Gezici Sinema

• Ağrı Gençleri Meslek Ediniyor

• Engelli Gençlerimizi Sporla Topluma 
Kazandırma

• Gören Eller

• Mikro Adımlar 2

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Ağrı

Sosyal Destek Programı  |  55  



AĞRI

Büyük bir tır, küçük bir köyün meydanına 
park ediyor. Meraklı yöre halkı geçiyor yerle-
rine. Işıklar kapanıyor. Işıkların kapanmasını 
dahi garipseyenler var. Daha önce hiç sine-
maya gitmediklerinden olsa gerek.

40 çeşit film arasında seçim izleyenlerin. İz-
leyiciler gençlerden oluşuyorsa onlara hitap 
eden filmler seçiliyorken, çocuk izleyici ço-
ğunlukta ise ona göre tercih ediliyor filmler.  
Hafta içi her gün 2 seans hizmet veren bu 
sinemada sabahları 10.00 da başlatılan film, 
akşamları 19.00 ile 21.00 arası oynatılıyor. 
Sabah ile akşam aynı film olmak zorunda da 
değil! Proje yürütücüsü Necdet Bey faydala-
nıcılar ile ilgili şunları söylüyor:

‘Biz burada 120’den Beyaz Melek’e birçok 
film izlettik. Sinema ile ilk kez buluşuyor 
geneli. Gözlerindeki ışıltıyı görmeye değer. 
Filmlerin sonunda herkese il tanıtımı ile ilgili 
küçük bir kit veriyoruz. Bununla dahi mutlu 
olabilenler var.’

Proje yürütücüsü Necdet Bey, Telif Hakla-
rı Sinema Genel Müdürlüğü Fiziki Denetim 
Komisyon Başkan Yardımcısı. Bu da telif 
hakkına daha fazla önem verilmesine ne-
den oluyor. “Böyle bir projeyi başka bir ku-
rum veya kuruluş üstlenseydi yürütemezdi. 
Çünkü biz Kültür Bakanlığı’nın desteği ile 
arşivimizde 40 film bulunduruyoruz. Telif 

haklarına karşı hassas davranıyoruz. Biz de 
hassas olmazsak İnsanların nasıl uymasını 
bekleyebiliriz“ diyor.

Film sonu dağıtılan kitleri inceliyoruz. Ağrı’nın 
turizm tanıtım kitapçıkları sayesinde yaşa-
dıkları coğrafyayı öğreniyor çocuklar. Parlak 
fotoğrafları bizi  bile büyülüyor. Çocuklar ki-
tapçıkları ilgi ile incelerken şaşkınlıkları görül-
meye değer.

Siz gidemiyorsanız biz sinemayı size geti-
ririz dedi SODES. Meraklı bakışlar öncele-
ri ne olduğunu anlamasa da şimdi bu tırın 
arkasından koşan binlerce çocuk var. Dizi-
len sandalyelerde yerlerini alanlar, sinemayı 
hayatlarında sadece televizyonda görmüş 
olanlar. Bu ilin tek sineması SODES saye-
sinde oluşturuldu. Sinemada film izlemeyen 
kalmasın diye bu tır 3 bin kilometre yol kat 
etti. Aralık ayına dek de sinemayı taşımaya 
devam edecek…

Sinemasız Kent 
Ağrı’da Gezici Sinema

Biz burada 120 
den Beyaz 

Melek’e birçok 
film izlettik. 
Sinema ile ilk kez 
buluşuyor geneli. 
Gözlerindeki ışıltıyı 
görmeye değer. 
Filmlerin sonunda 
herkese il tanıtımı 
ile ilgili küçük 
bir kit veriyoruz. 
Bununla dahi mutlu 
olabilenler var.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
65.000 ¨
Yerleşim yerlerine uzak köylere, 
kasabalara gezici sinemayı 
götürmek.
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Ağrı Gençleri 
Meslek Ediniyor

Türkiye’de iç göçün temel sebebi işsizlik ve 
geçim sıkıntısı. Göç en çok doğu illerinden 
batı illerine doğru olur. Bu bölgede iklim ve 
doğa koşulları zordur üstelik yeni yatırım 
eksikliği ciddi bir istihdam sorunu oluşturur. 
Bu yüzden doğu illerinde yaşayan gençler 
büyük şehirlere göç ederler. Tabi çoğu için 
hüsrandır bu göç. Oysa kendi illerinde onla-
ra fırsat verilse, yeni iş sahaları açılsa işsizlik 
sorunu çözülse doğal olarak göç de önle-
necektir. 

“Eğer çözümün bir parçası değilseniz soru-
nun bir parçasısınızdır” der bir düşünür. SO-
DES çözüme bir parça olmak için harekete 
geçti doğunun zirvesi Ağrı’da… 

Projenin amacı ildeki istihdam edilmemiş 
gençleri kalifiye eleman açığının olduğu 
alanlarda eğiterek iş sahibi yapmak.

İlköğretim mezunu 40 genç 20’si kadın, 20’si 
erkek olmak üzere bilgisayarlı muhasebe 
eğitimi aldılar. Eğitimler iki grup halinde ve-
rildi. Hafta içi her gün ders vardı. Günde 15 
TL haçlıkları da SODES‘tendi. Ayrıca proje 
için bilgisayarlı muhasebe programı da satın 
alındı. Ekim 2010 da başlayan proje Ağus-
tos 2011 de sona erdi. 

Muhasebe alanında iş imkanı çok fazla ol-
masına karşın yetişmiş kalifiye eleman açığı 
büyüktü. O yüzden bu proje hayata geçiril-
meye karar verildi. 

Gençler, meslek sahibi oldular, özgüvenle-
rini kazandılar, sosyalleştiler, yeni bir çevre 
edindiler. Boş duran insan mutlaka kötülü-
ğe bulaşır. Bu yüzden aynı zamanda kötü 
alışkanlıklardan ve çevrelerden de uzak dur-
dular. İllerine, ailelerine ve ülkelerine faydalı 
birer birey oldular. SODES çözüm üretti… 
Ve gençler kazandı, Türkiye kazandı Ağrı 
kazandı.

Projenin amacı 
ildeki istihdam 

edilmemiş 
gençleri kalifiye 
eleman açığının 
olduğu alanlarda 
eğiterek iş sahibi 
yapmak.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
İstihdam
87.000 ¨
İlköğretim mezunu olan 40 gence 
bilgisayarlı muhasebe eğitimi verilerek 
istihdama kazandırılmasını sağlamak.
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Sessizliği dinleyen insanların, sessiz çığlığını 
duydu SODES. Hayatın bir köşesinde öy-
lece kalmasınlar diye tuttu ellerinden. Du-
yamıyorlar belki ama koşabiliyorlar, birlikte 
hareket edebiliyorlar, savaşıyorlar ve başa-
rıyorlar…

Bu proje ile işitme engelli gençleri topluma 
kazandırmak, özgüvenlerini artırmak, başar-
manın keyfini yaşamalarını sağlamak hedef-
lenmiş. Futbolun seçilme nedenleri ise; izle-
yici sayısının fazla ve halk tarafından kabul 
edilebilirliğinin yüksek olması bunun yanında 
daha büyük kitlelere hitap etmesiymiş. Et-
kinlik için verilen tüm malzemeler onlar için 
ayrıca mutluluk kaynağı olmuş.Engelli genç-
ler ortak kaderlerini bir sahada hep beraber 
değiştirmişler. O yüzden bir top ve iki kale-
den ibaret gibi görünen bu spor dalına yük-
ledikleri anlam bizlerden çok farklı.

İşitme engelli 50 faydalanıcı 4 ayrı takım 
oluşturmuşlar. 2 antrenör eşliğinde iki ay teo-
rik eğitim alan faydalanıcılar daha sonra ant-
renmanlarını şehir stadyumunda yapmışlar. 

Ailelerinin de büyük bir gururla izledikleri,  
dört takım kendi aralarında yapılan maçlar-
dan oluşan turnuva düzenlemişler. Takdir 
edilmiş, alkışlanmış, başarmış ve yıllardır 
hapsoldukları sessiz şatolarından kurtarıl-
mışlar…

Engeller aşılmak içindir. Sorunların çözüm-
leri görünenden daha kolaydır kimi zaman. 
Bu gençler  duyamıyorlardı ama hissedebili-
yorlardı yalnızlığı, unutulmuşluğu, boşluğu…

Alkışları duyamasalar bile, takdir edilmeyi ve 
başarmanın gururunu hissedebilmişler SO-
DES sayesinde...

Engelli Gençlerimizi 
Sporla Topluma 
Kazandırma

İşitme engelli 
çocuklar için 

düşünülmüş proje. 
Engelli çocukların 
ortak kaderi 
unutulmuş şehirlerin 
evlerinde kapalı bir 
dünyada yaşamaktır.  
Amaç; onların 
sosyalleşmelerine, 
özgüvenlerini 
kazanmalarına, hayata 
katılmalarına katkıda 
bulunmak. 

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
Sosyal İçerme
46.500 ¨
Dar gelirli 218 kadının aile 
ekonomisine katkı yapmasını 
sağlamak.
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Gören Eller

Zirvesi daima karlı doğunun güzel şehri 
Ağrı… İnsanı mahzun, çaresiz ve umutsuz. 
Bir el dokunuyor omuzuna, belki derdine bir 
çare olur bu dokunuş gözünün yaşına men-
dil olur diye, yalnız değilsin, istersen sen de 
başarabilirsin, çalışabilirsin, öğrenebilirsin 
diyor SODES.

Projenin amacı, zor durumdaki engellilere 
meslek edindirmek, onları iş sahibi yapmak. 
Aynı zamanda sosyalleşmelerini sağlamak, 
özgüvenlerini artırmak. Çağın gerekliliklerinin 
gerisinde kalmalarını engellemek.

34 faydalanıcının beşi görme ve bedensel 
engelli. Projenin iki ayağı var biri bilgisayar 
kursu diğeri çorap yapmayı öğretmek.

Çorap yapımını öğreten bir eğitmen var. 14 
kişi öğrendi çorap yapımını. Engelliler için 
çorap yapımı onları zorlamayacak bir iş.

Proje koordinatörü çorap yapımını öğrendi-
ğinde, başkalarının da öğrenmesinin faydalı 
olacağına düşünmüş ve böylelikle bu proje-
ye dahil etmişler. 

Günümüz bilgisayar çağı. Ağrı’da yaşayan 
engellilerimizin de çağın teknolojisini takip 
etmelerinin yararlı olacağını düşünen SO-
DES onlara bu fırsatı tanıdı.

20 kişi faydalandı bilgisayar kursundan. İleti-
şimleri gelişmiş, bilgisayar öğrendikten sonra.

Hafta içi; 9.00-15.30 arası ders alıyorlardı. 
Nisan ayında başlayıp, Temmuz ayında bi-
ten bilgisayar kursunun ardından çorap ya-
pımı eğitimine geçildi. Yine aynı saatler arası 
geldiler kursiyerler. Kurslara devam ettikleri 
sürece günlük 8 TL aldılar.

Çorap deyip geçmeyin… Bir insanın çığlığı 
işlenmiştir belki ya da göremeyen bir gözün 
yaşı düşmüştür üzerine…

Onlar SODES’ten önce umutsuzdular belki 
ama artık ufak da olsa tutundukları bir şeyler 
var.

Projenin amacı, 
zor durumdaki 

engellilere meslek 
edindirmek, onları 
iş sahibi yapmak. 
Aynı zamanda 
sosyalleşmelerini  
sağlamak, 
özgüvenlerini 
artırmak. Çağın 
gereklilerinin 
gerisinde 
kalmalarını 
engellemek.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
İstihdam
138.015 ¨
20 görme engellinin çeşitli meslek 
edindirme kursları ile istihdam 
edilmesini sağlamak.
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Mikro Adımlar 1 projesinin yakaladığı ba-
şarının arkasından doğal olarak gelen ikin-
ci adımın başardıklarını dinliyoruz bu kez 
Ağrı’da. Proje koordinatörü Ali İhsan Bey’e 
projenin amacını soruyoruz ve aldığımız ce-
vap bir işteki başarının sırrının niyet dediği-
miz amaçta yattığını hatırlatıyor. ‘Amacımız 
fakir kadınları tüketimden üretime geçirmek, 
aralarında el becerisine sahip olanları seçip, 
onlara istihdam sağlamak.’ Mikro Adımlar 1 
projesinden 216 yararlanıcıya 230 yeni ka-
dının katılmasıyla yararlanıcı sayısını katlaya-
rak büyüyor proje. Daha çok muhtaç olan 
kadınlar seçiliyor, becerilerine göre yönlen-
diriliyorlar. Beşer kişilik gruplar halinde ka-
bul ediliyorlar. Her bir kadına 750 TL olacak 
şekilde gruba toplam 3.750 TL veriliyor. Ve-
rilen kredide beş kişilik grup şartı aranma-
sının nedeni kadınları birlikteliğe, işbirliğine 
yönlendirmek. Verilen kredilerden faiz alın-
mıyor. Haftanın beş iş günü geri dönüşüm 
taksiti için kadınların belirlediği yerde onla-
rın adına makbuz kesilip 16 TL alınıyor. Yeri 
ve zamanı yararlanıcılar belirliyor. Bu işlem 
46 hafta devam ediyor.Ali İhsan Bey’den 
yararlanıcılardan biri olan Özgül Hanım’ın 
hikayesini dinliyoruz;’Kendisi 36 yasında 3 
çocuk annesi dul bir kadın, diğer  üyelerin 
yönlendirmesi ile tanışılmış. Bu hanımın el 
becerisinin çok iyi olduğunu tespit ettik.. 
Eşinin vefatından sonra ayda sadece 220 
TL çocuk parası ile geçimini sağlayan bir 
kadın. İmkanı olmadığı için küçük bir makine 
ile  üretim yapmaya çalışan biri. Arkadaş-
larından ve akrabalarından destek almıyor. 
Projeyi kendisine anlattık, beş kişilik bir grup 
kurdu. Verdiğimiz destekle bir dükkan tu-
tuldu. Malzemeleri  duyarlı kişiler tarafından 
temin edildi. Yarı tuhafiye, yarı bakkal olarak 
işe başladı. 220 TL alan kadının  aylık geli-
ri 1000 liranın üzerine çıktı. Şimdi kimseye 
muhtaç değil.’ Birinci adımı kadar başarılı 

olan projeye üçüncü adımla devam ederek 
2013 yılında tamamlamayı hedefleyen proje 
ekibine hak vermemek mümkün değil. Kim 
bilir daha kaç kadın kendisiyle benzer ilgi ve 
yeteneğe sahip arkadaşlarıyla başarı hikaye-
leri yazacak…

Birinci adımı kadar 
başarılı olan 

projeye üçüncü adımla 
devam ederek 2013 
yılında tamamlamayı 
hedefleyen proje 
ekibine hak vermemek 
mümkün değil. Kim 
bilir daha kaç kadın 
kendisiyle benzer ilgi 
ve yeteneğe sahip 
arkadaşlarıyla başarı 
hikayeleri yazacak…

Mikro Adımlar 2

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
İstihdam
219.700 ¨
Toplamda 218 kentsel ve kırsal bölgelerde 
yaşayan dar gelirli kadının ailelerinin 
ekonomilerine katkı yapmalarını sağlamak.
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• Ben de Bir Çocuğum Diğerleri Gibi 
Elimden Tutsun Büyüklerim

• Ben de Parkımda Oynamak İstiyorum

• Esob ile Sodes Elele Esnaflar Eğitime

• Kadın Mesleki Eğitim Merkezi

• Sodes’le Öğrenmek Daha Eğlenceli

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Ardahan
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Her çocuk elinden tutulmayı hak eder... Her-
kes doğduğunda masumdur, suç gelip onu 
bulana kadar…

Koordinatör Mustafa ÜNAL; “2006 yılından 
bu yana böyle bir proje yapmayı düşünüyor-
dum. Bir gün şahsıma, başlığında ‘Ben de 
bir çocuğum’ yazılı bir mektup geldi. Proje 
adını oradan alıyor. SODES’in desteğiyle 
projeyi hayata geçirmeyi başardım. Proje 
kapsamında, Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Müf-
tülüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube ol-
mak üzere  4 kurumla iş birliği yapıldı.  

Önemli olan suça iten nedenlerden ve or-
tamlardan kurtarıp, sosyalleşmelerini sağ-
lamaktı. Projenin sonuca ulaştığını eskiden 
adliyeye korkarak gelirken şimdi koşa koşa 
geliyor olmalarından anlıyoruz.” Diyor. 

Proje iki bölümden oluşuyor. Birinden her-
kes yararlanabiliyor film izleme ardından 
konferansı içeriyor. Diğeri ise bağlama, gitar, 
futbol, satranç, voleybol eğitimi, kayıt ya-
pılan öğrencilere veriliyor. Spora gelenler 5 
ay; müzik ve satranca gelenler 3 ay süreyle 
eğitim alıyorlar.

Paneller 40 dakika sürüyor. Daha önce il 
müftülüğünden biri konuşma yapmış ardın-
dan 1000 kitap dağıtılmış Yapılan panellerde 
çocuk sağlığı, erdemli insan nasıl olunur, suç 
teşkil edici davranışlar nelerdir nasıl uzak 
durulur gibi konular işlenmiş. Çocuklara il-
ginç mimikleri ve akıcı konuşmaları ile nasıl 
davranmaları nelerden kaçınmaları gerektiği  
anlatılmış. Verilen panel konuları çocukların 
yaş grubuna göre değişiyor. Panele gelen-
lere 3 boyutlu film izletilmiş. 68 öğrenciye 
DVD oynatıcı seti ve eğitim ve belgesel seti 
dağıtılmış. Bağlama, gitar, voleybol,  futbol 
ve satranca gelen çocukların büyük bir ço-
ğunluğu risk grubunda olanlar. O çocuklarla 
özel olarak ilgilenilmiş. 

Bağlamada 12; gitarda 12; satrançta 12; 
voleybolda 14; futbolda 18 çocuk var. Bir 
kısmı sahaya götürülüp eğitim almış bir kıs-
mı da bir okulun spor salonunda. Her ço-
cuğa eğitimini aldığı enstrüman veya yaptığı 
spor dalının forması verilmiş. SODES’ in risk 
grubundan çıkmaları için destek olduğu bu 
çocukların gülüşleri yankılanıyor kulakları-
mızda.

Önemli olan 
suça iten 

nedenlerden ve 
ortamlardan kurtarıp, 
sosyalleşmelerini 
sağlamaktı. Projenin 
sonuca ulaştığını 
eskiden adliyeye 
korkarak gelirken 
şimdi koşa koşa 
geliyor olmalarından 
anlıyoruz.

Ben de Bir Çocuğum 
Diğerleri Gibi Elimden 
Tutsun Büyüklerim

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
200.000 ¨
Suça sürüklenmiş 68 çocuğun 
kültürel, sportif faaliyetler içerisinde 
olmalarını ve önemsendiklerinin 
farkına varmalarını sağlamak.
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Ben de Parkımda 
Oynamak İstiyorum

Tarlalar, ekinler ve toz toprak içerisinde ge-
çen, okuldan arta kalan zamanlar... Çocuktu 
işte,  ağaç dalından yapılmış oyuncağı at bi-
lip sürmek de vardı, bir serçenin kanatlanıp 
uçtuğu gökyüzüne bakmak da... Bir özlem 
duyulmaz mıydı parıltılı ışıklara, renkli salın-
caklara...

Geliştirilen proje ile SODES öncülüğünde 20 
köye park yapıldı. Çocuklar özlem gidersin 
işten ve okuldan arta kalan zamanlarında 
çocukça oynasınlar diye... 

Merkeze bağlı köylerle başlandı işe. Amaç 
daha fazla çocuğun yararlanmasıydı. Okul 
bahçeleri ile ortak kullanım alanları çocukla-
rın en rahat kullanabilecekleri yerlerdi. 

Nüfus oranı göz önüne alınarak seçilen yer-
lerde 23 tanesi SODES sayesinde geçen 
sene bitirildi. Artık buralarda çocuk seslerin-
den bir panayır coşkusu var. 

Parksız köy kalmasın diye çok emek sarf 
edildi. Bu parktan 600 kişi faydalanacak. 
Salıncaklar özenle seçildi. Yerler bordür taş-
larla döşendi. Oyun alanları yumuşak kum-
larla örtüldü. 

Oyundan yorulup dinlenmek isteyen afa-
canlar için İki piknik masası bile yerleştirildi. 
Kaydıraklar, komando platformu ve 2 tahte-
revalli ile 144 metre karelik alan aynı şekilde 
dizayn edildi. 

Bir parkta bulunması gereken ne ise aynı 
titizlikle çocukların hizmetine sunuldu. Bu 
parklarda yaşanan çocuk heyecanları bü-
yükleri bile derinden etkilemiş. Onlar, ço-
cukluk günlerini ve özlemlerini yad etmekten 
geri durmuyorlar. 

SODES uzmanlarından Özlem Hanım: ’23 
yaşında olmama rağmen benim de içimden 
oynamak geçiyor. Hiç oynayamamıştım.’ Di-

yor ve ekliyor; ‘Burada ilk kez parkta oyna-
yanlar var.’ Özlem Hanım da onlardan biri, 
belki de bu çocuklara sunulan küçük bir 
oyun alanı ileride hatırlayacakları çocukluk 
günleri için hayıflanmalarını engelleyecek. 
SODES’in armağanı ile onlar şehirlerdeki  
parkların bir benzerini kendi köylerinde gör-
mekle, yaşıtlarıyla aynı ülkenin yarınları ola-
rak aynı heyecanları yaşamış olacaklar.

SODES’in 
armağanı ile 

onlar şehirlerdeki  
parkların bir benzerini 
kendi köylerinde 
görmekle, yaşıtlarıyla 
aynı ülkenin 
yarınları olarak aynı 
heyecanları yaşamış 
olacaklar.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
148.500 ¨
Köylerimizde zor şartlarda yaşayan 
çocukların oyun oynayabilecekleri ve 
600 kişinin yararlanabileceği bir alan 
oluşturulmasını sağlamak.
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Ardahan’da hayat bu gün bambaşka... 

Bakır tencerelerde aş pişirmiş bu eller daha 
donanımlı mutfaklarda leziz yemekler pişiri-
yorlar. Bu deneyim sofrayı donatıp bilgiyi ve 
tecrübeyi artırırken eve ekmek götürebilme 
umudu yeni bir heyecanın da kapısını aralı-
yor. Üç gruba ayrılan 100 faydalanıcı sabah, 
öğlen ve akşam olmak üzere marifetlerini 
sergileyip, Ardahan Üniversitesi Gıda Tek-
nolojileri bölümünden mezun eğitmenleri 
gözetiminde mutfağı yeniden keşfediyorlar. 
30, 28 ve 12 kişilik 3 grup faydalanıcıların 
12 kişilik grubu sadece kadınlardan, kalan 
kısım ise erkeklerden oluşuyor İlk aldıkları 
ders Kişisel bakım ve hijyen eğitimi... Klasik 
yemekler ve et yemekleri sonraki derslerde 
hanımların ve beylerin hünerli ellerine teslim 
ediliyor. Izgara, mantı, yöresel yemekler, kaz 
yemekleri adeta imkân verilirse sofrada ne-
lerin olabileceğini gösteren görsel bir şölene 
dönüşüyor. Mart 2012 de başlatılan proje 11 
Kasım 2012 de sona erecek. Toplam 720 
saatlik bir eğitimle her bir faydalanıcı önem-
li bir yol kat edecek. Bu eğitimin asıl hedefi 
komilerin yükseltilmesi olsa da işsizliğin dar-
besini derinden hissedenlerin ilgisi de yadır-
ganmıyor. Hafta içi her gün eğitim var. Sa-
bah grubu 08.30-11.30 arası; öğlen grubu 
13.00-16.00 arası; 17.30-20.30 arası eğitim 

görüyor. Kadınlar geç saate kadar kalama-
dıkları için ayrı eğitim görüyorlar. İş bulma 
olanağı bu alanda daha fazla olduğu için hiz-
met sektörü ve üniversite bölümlerinde de 
artış var. Bir umudu besliyor bütün bunlar ve 
SODES hünerli ellere en iyi bildiklerini en iyi 
şekilde sunabilmenin yolunu gösteriyor.

Klasik yemekler 
ve et yemekleri 

sonraki derslerde 
hanımların ve beylerin 
hünerli ellerine teslim 
ediliyor. Izgara, mantı, 
yöresel yemekler, 
kaz yemekleri adeta 
imkân verilirse sofrada 
nelerin olabileceğini 
gösteren görsel bir 
şölene dönüşüyor.

Esob ile 
SODES Elele 
Esnaflar Eğitime

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
121.750 ¨
100 genç kadın ve erkeğe yeni istihdam 
alanları yaratılarak iş sahibi olmalarını 
sağlamak.
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Kadın Mesleki 
Eğitim Merkezi 

Kadın beceriklidir, kadın üretkendir, kadın 
annedir, kadın insandır, kadın güzelliktir. 
Varlığını göstermenin her türlü kabiliyetine 
sahiptir. Buna rağmen belli kültürlerde geri 
plana itilmekten, ezilmekten kurtulamamış-
tır. Aslında eksikliğinden değil naifliğindendir, 
çaresizliğindedir unutulmuş olması. Kadını 
evinden çıkarmayı hedefleyen SODES onla-
ra kabiliyetlerini gösterme fırsatı sunuyor…

Ardahanlı hanımlar artık kendi kıyafetleri-
nin tasarımını yaparken ev ekonomisine de 
önemli bir katkı sunmayı amaçlıyorlar. Pro-
je kapsamında 90 faydalanıcı, düzenlenen 
meslek kursları ile 4 farklı alanda kendilerini 
geliştiriyorlar.

Kadın üst giyimi, makine nakışı, takı-tasarım 
ve halı kurslarının her birinde dört uzman 
öğretmen görev yapıyor. Yine bu kurslara 
katılanlar 15 TL. ücretle teşvik ediliyorlar.

Hafta içi hergün, 09.00-16.00 arası gelen 
kursiyerler yeni bir şey öğrenmenin mutlulu-
ğu ile evlerine dönüyorlar.

Hane çalışmaları ile birbirini takip eden grup 
eğitimleri verimli bir süreci de hızlandırıyor. 
Takı tasarım bitince makine nakışı, makine 
nakışı bitince halı, halı bitince üst giyime 
geçiliyor. Böylece kursiyerler kendilerini ge-
liştirebiliyor ve öğrendiklerini uygulamak için 
gerekli imkânlara da kavuşmuş oluyorlar. 

Kadın üst giyimi ve takı tasarımda 12 kişilik 
gruplar var. Her bir grubun başarılı olması 
için öğretmenler heyecanla bu bilgi paylaşı-
mının ve gelecek planlarının bir parçası ol-
duklarının farkındalar. 

Üç ay boyunca devam eden eğitimler şunu 
göstermiştir ki her birey başarabilir, yeter ki 
ona yol gösterilsin ve imkân sağlansın. Ka-
dın kabiliyetini değerlendirmek Türkiye eko-
nomisine büyük katkı sağlamak demektir. 

Kişilerin kendi gelirlerini teminin dışında üret-
ken bireyleri ülke ekonomisine kazandırmak 
gerekir. Kalkınmak ancak üretimle mümkün-
dür. Bunun bilincinde olan SODES insana, 
onun eğitimine, ona meslek edindirme pro-
jelerine destek veriyor…

Ardahanlı 
hanımlar artık 

kendi kıyafetlerinin 
tasarımını yaparken 
ev ekonomisine 
de önemli bir 
katkı sunmayı 
amaçlıyorlar. 
Proje kapsamında 
90 faydalanıcı, 
düzenlenen meslek 
kursları ile 4 farklı 
alanda kendilerini 
geliştiriyorlar.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
İstihdam
251.600 ¨
Yoksul ve işsiz 90 kadının mesleki 
eğitim yoluyla istihdamını artırmak.
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En iyi öğrenme şekli; oyun… Seviyor işte 
çocuk oyunu, oyun da çocuğu… Eğlene-
rek öğrenmeye basamak olmuş SODES bu 
projeyle. 

Projenin 2 ayağı var. Biri SBS  öğrencileri için 
eğitim vermek, diğeri de geldikleri ortamın 
eğlenceli hale getirmek için zeka oyunlarının 
olduğu büyük bir dinlenme atölyesi oluştur-
mak.

SBS için 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinden 
80 kişi ders alıyor. 20 kişi 6. Sınıf, 25 kişi 
7. Sınıf, 35 kişi 8. Sınıf öğrencisi. Öğrenci-
ler gruplara ayrılmış. Bir grupta en fazla 12 
kişi bulunuyor. Günlük 6 saat ders alıyorlar. 
Türkçe, matematik, sosyal, fen, İngilizce ve 
rehberlik bölümlerinden oluşan 4 sınıf var. 6 
eğitmen giriyor derse.  Çocuklara servis ola-
nağı da sağlanıyor. Hafta sonları gelenlere 
yemek veriliyor. 

Zeka atölyesinde 35 çeşit zeka oyunu var. 
Hafta içi 20.00-22.00 arası, Hafta sonu 
09.00-17.00 arası açık. 12 oyun 0-6 yaş 
arası, 23 oyuncak 6-14 yaş arasına hitap 
ediyor. Çocuklar ders aralarında arta kalan 
zamanlarda burada vakit geçiriyorlar. Man-
gela (Türk satrancı) en sevdikleri oyun. 

Sorumlu personel Hakan Deniz; “Bu oyunlar 
İstanbul’da üstün zeka öğretmenleri ile be-
raber seçildi. Zekada %6 bir büyüme sağlı-
yor.” diyor projeyi bize anlatırken ve ekliyor:

“Bu şehirde eğitim anlayışı farklı. Burada 
öncelik kısa sürede gelir getirecek meslek-
lere yöneltmek çocukları. İlk tepkileri ben 
okutmam oluyor. Onlara cazip hale getirmek 
için koyduk bu oyunları projeye. Çocuklara 
oyun, zeka atölyesi dediğimizde koşa koşa 
geliyorlar. SBS’yi de bunun yanında sunu-
yoruz.” Çocuk oynayarak öğrenmeli ya da 
öğrenerek oynamalı, fayda sağlamalı eğle-

nerek geçirdiği her vakit ona… Geleceği-
ne bir basamak koymalı her oyuncak… Ve 
işte bu şehirde de elit ve eğlenceli bir eğitim 
merkezi var artık SODES ‘le …

Bu şehirde eğitim 
anlayışı farklı. 

Burada öncelik 
kısa sürede gelir 
getirecek mesleklere 
yöneltmek çocukları. 
İlk tepkileri ben 
okutmam oluyor. 
Onlara cazip hale 
getirmek için koyduk 
bu oyunları projeye. 
Çocuklara oyun, zeka 
atölyesi dediğimizde 
koşa koşa geliyorlar. 

SODES’le
Öğrenmek 
Daha Eğlenceli

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
159.500 ¨
Yoksul ve dezavantajlı 80 ilköğretim 
öğrencisine SBS kursu ve etüt imkanı 
sağlamak.
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BATMAN

Meslek Edindirme

Yokluğun başı işsizlik, işsizliğin başı meslek  
sahibi olmamaktır. Ülkemizde ara personel  
eksikliğine rağmen, yüksek işsizlik oranının  
temel nedeni kalifiye eleman yetiştirilmeme-
sidir. SODES bu yaraya parmak basmak 
adına Batman’ da istihdam sorununa bir 
nebze merhem olabilecek, meslek edindir-
me projesi kapsamında, 162 kişiye İngilizce, 
bilgisayar işletmenliği, kuaför, web tasarım, 
bilgisayarlı muhasebe, takı tasarımı ve giri-
şimcilik kursu başlattı.

Projenin hedefi, doğunun bu güzel ilinde ya-
şayan insanlara, yeni bir ekmek kapısı ara-
larken aynı zamanda sosyalleşmelerine de 
yardım etmek.

Hedef kitlesi oldukça geniş olan proje daha 
fazla insana umut ve mutluluk oldu. Toplam-
da 40 saat olmak üzere hafta sonları 09.00-
12.30 arasında verilen girişimcilik eğitimde, 
diksiyon ve cv hazırlama, iş yeri açmada 
dikkat edilecek konular, 5 bin liralık çekile-
bilecek mikro kredinin nasıl büyütüleceği, 

ihtiyacın nasıl belirleneceği, İhtiyacın ne ka-
darkarşılanacağı öğretildi.

Proje kapsamında 5 bin TL ye projesinin 
desteklenebilir niteliği olanlara kredi verildi. 
Oto aksesuarları pazarlamak isteyen birisi 
de kredi verilenler arasındaydı.

2013 itibari ile küçük ve orta ölçekli iş  yeri 
açmak ve kredi almak isteyenler için sertifika 
zorunlu olacak. Bu nedenle buradan alınan 
sertifikalar gelecek için de bir iyi bir yatırım 
demek.

Koordinatör Mehmet Bey: ‘Amacımız her 
kesime ulaşmaktı. Hem kadın hem erkek, 
hem hobi, hem iş isteyenler için farklı bir 
projeydi.’ diyor. Gördüklerimizle projenin he-
define ulaştığını anlıyoruz. 

Bilmek, bir adım önde olmaktır hayat yarı-
şında. Meslek öğrenmek kalifiye eleman açı-
ğına ve işsizliğe tek çare ve SODES çareye 
öncülük ediyor.

Amacımız 
her kesime 

ulaşmaktı. 
Hem kadın 
hem erkek, 
hem hobi, hem 
iş isteyenler 
için farklı bir 
projeydi.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
İstihdam
246.890 ¨
İşsizlik sorunun temelini oluşturan nitelikli 
işgücü eksiğinin 18 yaşını doldurmuş 
163 gence eğitim verilerek giderilmesini 
sağlamak.
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Girişimci Kadınlar

Bazen bir tek adım atarsınız ama birçok yere 
varırsınız. SODES Batman’da bir adım attı 
ve projeden faydalananlara bir meslek, bir 
hobi, yeni bir sosyal hayat kazandırdı. 

Bu projede bağlama, kadın üst giyim, ebru, 
el sanatları (dekoratif ahşap süsleme), bilgi-
sayar işletmenliği kursu veriliyor. Kadın giyim 
birinci grupta 12, 2. grupta 11 faydalanıcı 
olmak üzere iki gruptan oluşuyor. İki gruba 
ayrılma nedenleri makinelerin türlerinin fark-
lı olması. Birinci grup overlok ve düz dikiş 
yapıyor, başlangıç seviyesindeler. İkinci grup 
reçme, çift dikişli makine, kesme gibi atöl-
yeye yönelik yetiştiriliyor. Hafta içi her gün 
13:30-16:00 arası toplamda 450 saate ta-
mamlanacak eğitim alıyorlar. Amaç hazır 
giyimde kalifiye eleman yetiştirmek. Giyim 
bölümü öğretmenleri halk eğitimde usta öğ-
reticiler. 

Eğitmenleri Batman Üniversitesi. Sosyoloji 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Mustafa Hakkı Er-
tan olan, 22 faydalanıcı, 5 Mart’ta başlayan. 
26 Haziran’da sona eren toplamda 160 saat 
Ebru dersi aldılar… 26 Nisan’ da başlayan 
10 Ağustos’ta sona eren, Perşembe-Cuma 
08:00-12:00 arası 13 faydalanıcının yarar-
landığı bilgisayar işletmenliği eğitimi verildi. 
Bilgisayara giriş, Word ve Excell program-
ları öğretildi. Dışarıdan ortaokulu okuyan-
lar var aralarında. 4 Nisan’da başlayan 20 
Temmuz’da sona eren Çarşamba ve Cuma 
günleri 08:30-12:30 arası 12 faydalanıcını 
katıldığı bağlama eğitimi verildi.

Kahramanmaraş el sanatları bölümü mezu-
nu Halime hoca veriyor 12 faydalanıcının ka-
tıldığı el sanatları derslerini. Proje sorumlusu 
Deniz Hanım; “Amacımız insanların hem boş 
vakitlerini değerlendirebileceği, hem mesleki 
eğitime yönelik bir yer olması, hem de psi-
kolojik anlamda rahatlamalarını sağlamaktı. 
300 faydalanıcıyla “Ateşin düştüğü yer” filmi-

ni izlemeye sinemaya gittik. Bu tür faaliyetleri 
genelde toplum merkezlerinde yapıyorduk 
ama malzeme eksiğimiz çok oluyordu o ko-
nuda sıkıntı yaşıyorduk. SODES bu anlamda 
bize çok faydalı oldu.” diyor.

Amacımız 
insanların hem 

boş vakitlerini 
değerlendirebileceği, 
hem mesleki 
eğitime yönelik bir 
yer olması, hem de 
psikolojik anlamda 
rahatlamalarını 
sağlamaktı.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
78,650 ¨
Sosyo-ekonomik durumu 
düşük olan 85 kadına meslek 
edindirerek, istihdama 
katılmalarını sağlamak.
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Kültür Sanat Evi 
Genç Dokunuşlar

Gençlerin enerjisini iyi yöneltmenin en kolay 
yoludur sanat. Sanat hayatın en keyifli alanı-
dır. Gördüğünüz bir güzelliği ya da hissetti-
ğiniz bir acıyı renklerle anlatmak. Ya da çok 
şaşırtıcı bir hikâyeyi film yapmak, hasretinizi 
aşkınızı hüznünüzü şarkı yapıp haykırmak, 
neşenizi notalarla ifade edebilmek, insanı 
insana insanla anlatma sanatı olan tiyatroda 
sahne tozu yutmak. İşte bu sıkıcı hayatı ya-
şanılır hale getirir sanat. Ama herkes bu gü-
zelliğe kolay ulaşamaz. Maddi imkânsızlıklar 
engel olur bazen. Sanatla insan arasında bu 
engeli Batman’da SODES kaldırıyor gençler 
için. 

280 faydalanıcının katıldığı gitar, bağlama, 
resim, fotoğrafçılık, kısa film ve tiyatro kurs-
ları verildi.

Gitarda birinci grup 20 kişi, 160 saat ders 
aldılar. Toplamda 10 gitar var. 2. Grup 18 
faydalanıcıdan oluşuyor. 

Resimde 32 faydalanıcı var. 3 grup halin-
deler. Fotoğrafçılıkta 21 faydalanıcı teorik 
uygulamalı ders yaptılar. Toplamda 58 kişi 
faydalanacak. 

Kısa filmde Grup çalışması yapılıyor. Her 
grup 18 kişiden oluşuyor. Senaryo çalışma-
ları, “İç Anadolu aşıkları”, belgesel çalışma-
ları var… Kamera, tripot ve ışık gibi film çe-
kiminde kullanılan cihazlara sahipler. Dönem 
sonu herkes kendi filmini çekip yarışmaya 
katılacak. Avrupa birliğinin suya sabuna do-
kun yarışmasına 2 yıl önce SODES projesi 
olan “Çocuk Sanat Genç Kültür”de bulunan 
faydalanıcılardan katılanlar 1, 2. ve 3. oldu-
lar. Bu yılda böyle bir yarışmaya projenin kısa 
film branşında eğitim alanlar katılacaklar.

Tiyatro: 2009 yılında faydalanıcıların hazır-
ladığı 2 gösteri yapıldı. Tüm kursiyerler ka-
tıldı.Fotoğraf sergisi, bağlama, gitar konseri 

yapıldı. Tiyatroda bunların içindeydi. 8 kişi-
sahnedeydi. 1.000 kişi izlemişti gösteriyi. 
Eylül’de yine böyle bir gösteri yapılacak.

Sanatla yetişen bir nesil yarınlara verilmiş bir 
hediyedir…

İşte bu sıkıcı hayatı 
yaşanılır hale 

getirir sanat. Ama 
herkes bu güzelliğe 
kolay ulaşamaz. 
Maddi imkânsızlıklar 
engel olur bazen. 
Sanatla insan 
arasında bu engeli 
Batman’da SODES 
kaldırıyor gençler 
için. 

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
70.000 ¨
1600 gencin sosyal, ekonomik ve kültürel 
kısıtlanmalarının kaldırılmasını ve hayata 
daha geniş pencerelerden bakabilmelerini 
sağlamak.
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Sokak Yıldızları

Sokak çocuklarını hayata kazandırmalı, on-
ların yanlış başlayan yaşamlarının böyle git-
meyeceğini, birilerinin onlara sahip çıkacağı-
nı bilmeye ihtiyaçları var. SODES bu ihtiyacı 
karşılamaya gönüllü olmuş Onları içinde bu-
lundukları karanlık dünyadan çıkarıp yeni ve 
aydınlık bir dünya ile tanıştırdı. 

Proje güreş, folklor, el sanatları, tekvando, 
tiyatro, resim, bağlama, hat, ebru, futbol, 
basketbol, tenis, voleybol ve masa tenisinin 
olduğu geniş bir yelpazede düşünülmüş. 
Masa tenisinden 20 kişi faydalanıyor. Gü-
reşte belirli günlerde antrenman yapıyorlar. 
Antrenman bitiminde öğrenciler tokalaşıyor-
lar, böylece dostluğun kazanmaktan daha 
önemli olduğunu öğreniyorlar. 

El sanatlarının içeriğinde cam ahşap ve takı 
tasarım ve seramik kursundan 50 faydalanı-
cı yararlandı. 

Tekvando ve tiyatrodan 15 er çocuk fayda-
lanıyor. Bize Pandomim gösterisi yapıyorlar. 
Keyifle izliyoruz. Bağlama kursuna da 15 
çocuk hafta sonları geliyor. 

Resim, hat ve ebru kursuna gelenler aynı 
atölyede çalışıyorlar. Her gün farklı bir kısım 
gösteriliyor. 

Futbolda 25 çocuk var. SODES’in daha 
önce yaptırdığı sahada çalışma yapılıyor. 
Pazartesi ve çarşamba  günü sabah ge-
liyorlar. Sahada top hâkimiyeti öğretiliyor. 
Kurallar anlatılıyor. Futbol antrenörü; “Amaç 
onlara yardımlaşmayı benimsetmek. Ben-
cilliği bir tarafa bırakarak, takımın çıkarlarını 
düşünmelerini söylüyorum.” diyor.

Basketbolun 45 faydalanıcısı var. Çarşamba 
günü 25 faydalanıcı geliyor. Cuma günü 20 
faydalanıcı geliyor. Top nasıl tutulur, duruşu 
nasıl olur, sektirme taktikleri veriliyor. Resim 
tiyatro ve el sanatına kayıtlı 25 kız çocuğu 
var. Proje kapsamında sosyal hizmet uzma-

nı, psikolog, çocuk gelişim uzmanı, emniyet-
ten bir memur bulunuyor. Mobil ekip sokak 
çocukları ile ilgili araştırma yaptı. Form gön-
derilerek çocuklar davet ediliyor. Her gelen 
çocuk istediği bölüme yerleşebildi. 

Çocukları sokakta bulan ama onları orada 
bırakmayan SODES bu projeyle  masum 
yüzlerde gülümseme oluyor.

Proje kapsamında 
sosyal hizmet 

uzmanı, psikolog, 
çocuk gelişim uzmanı, 
emniyetten bir memur 
bulunuyor. Mobil ekip 
sokak çocukları ile 
ilgili araştırma yaptı. 
Form gönderilerek 
çocuklar davet 
ediliyor. Her gelen 
çocuk istediği bölüme 
yerleşebildi.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
Sosyal İçerme
200.000 ¨
Sokakta çalışan ve risk 
altında bulunan 210 çocuğun 
rehabilite edilerek hayata 
kazandırılmasını sağlamak.
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Sokaklarda Değil 
Eğitim Merkezinde

Sokaklardan toplamak ne zordur çocukları, 
gençleri… Aile ister ki saatlerini, gününü, yıl-
larını iyi değerlendirsin. Çünkü büyükler bilir 
ki gelecek bugünden şekillenir. Vatanına, 
milletine ailesine hayırlı çocuklar yetiştirmek 
ailelerin olduğu kadar sosyal devlet olmanın 
da sorumluluğudur. 

Batman’a eğitim merkezi kurmuş bu defa 
SODES. Ebru, bilgisayar ve gitar eğitimi ve-
riliyor. 10 faydalanıcı bilgisayar eğitimi için, 
25 faydalanıcı ebru yapımını öğrenmek için, 
15 faydalanıcı gitar dersi için geliyorlar. Ayrı-
ca etüt için gelenler de var. 

Etüde gelenler 40 kişi. Hafta içi kaynak ve 
yayın dağıtımı yapılıyor. 3. Sınıf- 8. Sınıf ara-
sı. Türkçe, matematik, sosyal, fen ve İngiliz-
ce dalında 5 eğitmen var. Bu etüt çalışmaları 
çocukların okulunda da onlara büyük fay-
dalar sağlamış. Ayrıca hobi edinerek ders-
lerden sıkıldıklarında hem zararsız hem de 
üretken bir şekilde vakit geçiriyorlar bura-
da… Çocuklar da aileler de gayet memnun-
lar merkezden. 

Bilgisayar nasıl verimli kullanılır öğretiliyor, 
günümüz koşullarında en çok istenen ya-
zılımlardan olan Autocad ve Photoshop 
eğitimi de veriliyor. Bu eğitimlerden aldıkları 
sertifikalar gelecekte çok işlerine yarayacak. 
Yaşıtlarından bir adım önde olacaklar. 

Ulaşım açısından iyi bir konumda bulunan 
merkezin terası var, güzel havalarda ebru 
derslerini burada yapıyorlar. 

Projenin koordinatörü; “Çocuklara enerjileri-
ni verimli bir şekilde kullanabilecekleri, rahat 
bir ortam sunuyoruz. Hem güvenli hem fay-
dalı bir yer burası.” diyor. 

Çocuk emek ister, onunla ilgilenmeli, ona 
sabretmeli, ona sürekli kendine bir şey ka-
tabilmeyi, kendi ayaklarının üzerinde dura-

bilmeyi öğretmek gerek. Çocuk, sokaklar 
büyütsün diye dünyaya getirilmez. Onlar 
ebeveynlerine emanet edilmiş meleklerdir. 
Bu projeyle SODES bu şehrin meleklerine 
sahip çıkıyor…

Çocuklara 
enerjilerini 

verimli bir şekilde 
kullanabilecekleri, 
rahat bir ortam 
sunuyoruz. Hem 
güvenli hem 
faydalı bir yer 
burası.

Çocuklarıyla başa çıkamayan aileler için 
çocukların enerjileri tüketebilecekleri rahat 

bir ortam sunuyoruz. Hem güvenli hem faydalı bir 
yer burası.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
80.950 ¨
Sokakta çalışan 150 çocuğun rehabilite 
edilerek gelecek endişelerinin ortadan 
kaldırılmasını sağlamak.
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• Kalpler Bisikletle Çarpıyor

• Kınalı Eller Sanat Yoğuruyor

• Sağlık Destek Merkezi

• Sinema Günleri

• Tohum Ektik Çiçek Topladık
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BAYBURT

Bisiklet her çocuğun en güzel oyuncağı-
dır ve hangi yaşta sahip olunursa olunsun 
yadırganmayacak tek oyuncaktır. Bayburt 
Emniyet Müdürlüğünü bir proje düşünme-
ye yönlendiren de bu sevimli oyuncağın il-
deki hırsızlık suçlarının ilk gözdesi olması. 
Türkiye’de suç oranı  sıralamasında 56. sıra-
da yer almasına rağmen bisiklet hırsızlığının 
yaygın olduğu ilde olağan şüpheli olarak ilk 
akla gelenlerin suçlu değil çocuk oldukları 
gerçeğinden hareketle hazırlanmış   Kalpler 
Bisikletle Çarpıyor projesi. Maddi imkan-
sızlıklar nedeniyle edinilmesi zor görünen 
bisikleti çocukların istedikleri zaman ula-
şabilecekleri bir formülle sunmuşlar. Proje 
kapsamında SODES’in desteğiyle 50 adet 
bisiklet alınmış. Bisikletlerin 20 tanesi proje 
ortağı   Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile ba-
şarılı ilköğretim öğrencilerine karne hediyesi 
olarak verilmiş. Geriye kalan 30 bisiklet ise 
kurulan bir istasyonda çocukların kullanımı-
na sunulmuş. Bisikletlerin varlığı kitle iletişim 
araçları aracılığıyla duyurulduktan sonra ya-
rarlanmak isteyen çocukların aileleriyle tek 
tek görüşülmüş, projenin amacı ve mantığı 
anlatılmış, velilerden çocuklarının bisiklete 
binmesinde bir sakınca olmadığını belirten 
muvafakatnameler   alınmış. Her çocuk için 
bir kart oluşturulmuş, kartını getiren çocuk 
istediği bisikletin anahtarını alıyor,  iki saat 
süreyle kullandığı bisikleti  iki saatin sonunda 
getirip istasyona teslim ettikten sonra kartını 
geri alıyor. Hafta içi mesai saatleri içinde ge-
çerli olan uygulamadan toplamda 150 ço-
cuk yararlanıyor. Bisiklet kullanan çocukların 
trafikte bir olumsuzlukla karşılaşmamaları 
için de minibüs, taksi ve otobüs şoförlerine 
proje hakkında ve çocuklara yaklaşım konu-
sunda bilgilendirici seminerler  verilmiş. Proje 
koordinatörü emniyet amiri Mehmet Alan’ın 
söyledikleri projenin Bayburt’a kazandırdık-
larını anlatmaya yetiyor. ‘ SODES tarafından 

desteklenen bu projenin en büyük katkısı 
Bayburt ilinde hırsızlığın önüne geçmemiz 
oldu. Çocuklara, halka bisiklet sevgisi aşı-
ladık. Hatta projeye o kadar rağbet oldu ki 
üniversite öğrencileri dahil belli bir yaşın üze-
rindeki insanlar da bu bisikletlere binebilmek 
için bize başvuruda bulundular. Biz de her-
kese açık halde yürütüyoruz artık.’   Pedallar 
döndükçe,çocuk kalpler sevinçle çarpmaya 
devam edecek…

SODES tarafından 
desteklenen bu 

projenin en büyük katkısı 
Bayburt ilinde hırsızlığın 
önüne geçmemiz oldu. 
Çocuklara, halka bisiklet 
sevgisi aşıladık. Hatta 
projeye o kadar rağbet 
oldu ki üniversite 
öğrencileri dahil belli 
bir yaşın üzerindeki 
insanlar da bu bisikletlere 
binebilmek için bize 
başvuruda bulundular.

Kalpler Bisikletle 
Çarpıyor 

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
48.380 ¨
150 çocukve gencin spora teşvik 
edilerek sosyalleşmesini sağlamak.
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BAYBURT

Kınalı Eller 
Sanat Yoğuruyor

Çamuru keşfetmek, ona renk vermek, can 
vermek… Toprağın suyla sevdasına aracı 
olmak ne güzel bir uğraştır. Öğrenmesi za-
man alan ve maliyetli bu sanat dalı Bayburtlu 
hanımlara SODES ‘in hediyesi…

Uzun bir öğrenme süreci alan bu sanat, as-
lında hem iyi bir meslek hem de üretmenin 
hazzını yaşatan keyifli bir hobi. Hanımların 
kendilerini ifade etmekte yardım aldıkları se-
ramik zamanla hayatlarına da mana katmış. 
Özgüvenlerini kazanmışlar başarmanın ne-
şesi işlemiş gözlerine…

40 öğrenci hafta içi her gün sabah 08.30-
15.30 arası toplamda 976 saat ders aldı-
lar. Bir eğitmen var. Kasım 2011 de başla-
dı. Temmuz 2012 de bitiyor. Günlük 15 TL 
harçlık veriliyor. Üretim amaçlı proje.  Buraya 
gelenlere çini ve ham mamul anlatıldı. İlk 
başta el becerisi gelişsin diye kâğıt üzerine 
desenler çalıştılar. Farklı desenlerle şenleni-
yor çamurlar artık. Oldukça meşakkatli bir 
uğraş. Önce desen çıkartılıyor, daha sonra 
çamuru şekillendiriyor ve fırınlıyorsunuz. Bir 
dinlenme süresinden sonra üzerine desenler 
çiziliyor. Ve en son boyaların kurumasından 
sonra cila işlemi var… İlk zamanlar şekilleri 
çok düzgün değilmiş. İlk yaptıkları ürünleri 
gösteriyor eğitmenleri daha sonra en son 
yaptıkları eserlere bakıyoruz ve büyük bir 
fark olduğu hemen anlaşılıyor. Şu an çok ileri 
düzeydeler. Gördüğümüz sanat eserleri bizi 
adeta büyülüyor. Öğreniyoruz ki artık şekil-
leri kendileri çıkarabiliyorlar. Bu dahi büyük 
bir gelişme. 

Evimizde vitrinimizde sergilediğimiz güzel bir 
süs eşyası, ya da yemek yediğimiz bir ta-
bak, kahvemizi yudumladığımız bir fincan bu 
hanımların elinde hayat bulmuş olabilir.

SODES Bayburt’ta hayatı belli bir rutinden 
ibaret olan kadınlara güzel bir hobi edindirdi 

ve güzel bir meslek sahibi olmalarına aracılık 
etti. Şimdi onların da bunu ben yaptım diye-
bilecekleri keyifli bir becerileri var.

Evimizde 
vitrinimizde 

sergilediğimiz 
güzel bir süs 
eşyası, ya da 
yemek yediğimiz 
bir tabak, 
kahvemizi 
yudumladığımız 
bir fincan bu 
hanımların elinde 
hayat bulmuş 
olabilir.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
168.206 ¨
40 genç kız ve kadının üretici konumuna 
getirilerek istihdam edilmelerini ve aile 
ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak.

Sosyal Destek Programı  |  81  



BAYBURT

Sağlık her insanın yaşamda öncelediği ilk 
şeydir, bu önceliğin farkında olmayan her 
birey de bir hastalığa yakalandığında veya 
yolu bir hastaneye düştüğünde asıl önem-
li olanın sağlık olduğunu kavramakta geç 
kalmıyor. Ancak bazı insanlar var ki sağlık 
onlar için hayal, hastalık onların ayrılmaz bir 
parçası. Hastanelerden geçici sürelerle ya-
rarlanabilen bu insanların evlerinde hastane 
hizmeti almaları gerektiğine inanan bir ekip 
var Bayburt’ta. İl Sağlık Müdürlüğü ihtiyaç 
duyduğu bakımı karşılayacak gücü olma-
yan dezavantajlı kesim için kolları sıvamış. 
SODES’in desteğini de arkasına alan ekip; 
25 tekerlekli sandalye, 25 tane hasta karyo-
lası ve havalı yatak almış. Uzun süre yatmak 
zorunda kalan hastalarda yaralar oluşur an-
cak havalı yatak ayarlanabilir özelliğinden 
dolayı vücuda zarar vermiyor. Proje koordi-
natörü Hakan Bey projeyi anlatıyor; ‘Sağlık 
bakanlığı evde sağlık hizmetleri yardımı yü-
rütüyor. Biz de bu hastaların evde yaşam 
kalitelerini artıracak ekipman ve malzemeleri 
verdik. İhtiyacı olanlara tıbbi bakım olanağı 
sunuyoruz. Tekerlekli sandalyeler 65 hasta-
ya hizmet verdi. İhtiyaç hiç bitmiyor.’   Yara 
oluşan hastalara yara bakım kiti uygulanıyor. 
Oldukça pahalı, Almanya veya Amerika’dan 
ithal edilen ilaç kitleri veriliyor. Çok çabuk 
iyileşmeyi sağlayan özel malzemelerden 
oluşuyor kitler. Verilen malzemeler hasta-
nın ölmesi veya şifa bulması halinde başka 
hastaya ulaştırılıyor. Bu yolla sürdürebilir-
lik sağlanıyor. Nisan ayında başlayan proje 
öncesinde muhtarlar ziyaret edilerek ihtiyaç 
sahibi, bakıma muhtaç hasta ve yaşlılar 
tespit edilmiş. Proje ekibi dört yüzden fazla 
hastayı düzenli ziyaret etmiş, iki yüzden fazla 
hastaya bakım kiti uygulamış. İl Sağlık Mü-
dürü Dr. Zülkarni Özbek’in de zaman zaman 
katıldığı hasta ziyaretleri gerçekleştirmişler. 
Bu ziyaretlerden birini Hakan Bey’den din-

liyoruz; ‘Ziyaret edilenlerden biri Emine’ydi. 
Çocuk felci sonrası yatağa bağlı yaşıyor. 
Gözleri görmüyor. Babası ile yaşıyor. 4 ya-
şında bu hale gelmiş. Doğduğundan beri 
aynı evde yaşıyor. Aynı yerde yatıyor. Havalı 
yatak verilmiş. Babası tek tuşla istediği gibi 
yatağı ayarlıyor. Havasını istediği gibi indirip 
yükseltebiliyor.’ 

Ziyaret 
edilenlerden biri 

Emine’ydi. Çocuk 
felci sonrası yatağa 
bağlı yaşıyor. Gözleri 
görmüyor. Babası ile 
yaşıyor. 4 yaşında 
bu hale gelmiş. 
Doğduğundan beri 
aynı evde yaşıyor. 
Aynı yerde yatıyor. 
Havalı yatak 
verilmiş.

Sağlık Destek 
Merkezi

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
89.750 ¨
145 hasta ve yaşlı insanın 
ihtiyaçlarının giderilerek, 
bakımlarının yapılmasını sağlamak.
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BAYBURT

Latince hareket anlamına gelen ‘kinema’ 
sözcüğünden türeyen sinema, icadından bu 
yana hem pek çok sektörü hem de insan-
ların hayallerini, hayatlarını hareketlendirme-
ye devam ediyor. Vizyona girmesi merakla 
beklenen filmler için günler öncesinden 
arkadaşlarla plan yapılır, filme dair kritikler 
okunur, mümkünse gösterime girdiği ilk gün 
sinema salonunun önünde buluşulur, renga-
renk bir dünyayı yansıtan o beyaz perdenin 
karşısında keyifle geçen birkaç saatin ardın-
dan, filmin replikleriyle süslü diyaloglardan 
oluşan sohbetler yapılarak noktalanır bu bu-
luşma. Pek çok insanın düzenli bir alışkanlığı 
olan, pek çoğunun ise işlerin yoğunluğu ne-
deniyle fırsat bulamadığı için özlemini çektiği 
bu etkinlik Bayburt’ta sohbetlerin konusu 
olmaktan çok uzaktı 2010 yılına kadar. Si-
nema Günleri projesi, öncesinde hiç sinema 
salonu olmayan Bayburt’a sinemayı götür-
mek ve beyaz perdenin renkli dünyasıyla 
Bayburtluları tanıştırmak için hayata geçiril-
miş bir proje. On sekiz ay süren projede si-
nema günleri yapılmış. Sinema kültüründen 
uzak otuz bin insan kocaman bir perdede 
film seyretmenin tadına varmış. Şehir halkı-
nın ücretsiz olarak yararlandığı salonda sek-
sen adet vizyon filmi gösterilmiş. Mısır ve ko-
lanın ikram edildiği salonda  tek film günde 
iki seans  halinde seyirciyle buluşmuş. Gü-
nün ilk seansı saat 15:00’da olurken ikinci 
seans 18:00’da başlamış. Salonu, engelliler 
göz önünde bulundurularak dizayn edilmiş. 
Onların da kolayca gelebileceği uygun bir 
ortam hazırlanmış. Seksen koltuklu salonda 
film gösterimi için makara sistemi kullanılıyor  
yani özel sinema salonlarında, Ankara’da, 
İstanbul’da kullanılan sinema makineleri var 
burada. Salonun koltuklarından, film maki-
nelerine;  vizyon filmlerinden, ikram edilen 
mısır ve içeceğe kadar her şey SODES ta-
rafından sağlanmış. Bu güzel proje ile bir-

likte otuz bin insan daha önce yaşamadığı 
bir duyguyu yaşamış, bilmediği bir dünyayla 
tanışmış. 

Sinema 
kültüründen 

uzak otuz bin 
insan kocaman 
bir perdede film 
seyretmenin tadına 
varmış. Şehir 
halkının ücretsiz 
olarak yararlandığı 
salonda seksen 
adet vizyon filmi 
gösterilmiş.

Sinema Günleri

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
69.150 ¨
Sinemayı daha geniş kitlelere ulaştırmak ve 
dezavantajlı 30.000 kişiyi sosyal imkânlarla 
buluşturmak.
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BAYBURT

Doğanın süsü çiçekler; evlerin, işyerlerinin, 
bahçelerin hatta yaşanan şehirlerin de sü-
südür. Bu nazenin canlıları seyretmek kadar 
onlarla ilgilenmek, onları yetiştirmek de insan 
ruhuna nefes üfleyen güzel birer uğraştır. 

Kadın ve çiçek bir birine ne çok yakışır. 
Bayburt’ta seracılık erkeklerin uğraştığı bir 
iş. Fakat kadınlarında rahatlıkla yapabilece-
ğive kendi ayaklarının üzerinde durmasını 
sağlayacak bir meslek olabilir. Buradan yola 
çıkan SODES zor durumdaki kadınlara ken-
di gelirini temin edebilecek bir fırsat sunuyor.

Beyza Hanım böylesi bir güzellikle meşgul 
olan bir kadın, Tohum Ektik Çiçek Topla-
dık projesini hazırlarken, kendisin aldığı tadı 
başka kadınlar da tatsın istemiş. Bayburt’ta 
erkeklerin yaptığı seracılığı kadınlarla tanış-
tırmak isteyen Beyza Hanım projenin çıkış 
noktasını anlatıyor; ‘Kendim de çok seviyor-
dum. Devlet memuru olduğum için yapamı-
yordum. Projeyi hazırlarken bunu kadınlar 
yapsın istiyordum. Kadınların da faydalan-
maları adına yaptık. Seracılığı yapabilecekle-
rini fark ettiler ve çok mutlu oldular.’ 

Herşey düşünülmüş, seracılık için gerekli 
olan eğitimi ziraat mühendisleri teorinin ya-
nında pratik olarak da vermiş. Yirmi yarar-
lanıcının yer aldığı proje kapsamında serada 
çiçeklerin yanında; salatalık, marul, doma-
tes, fasulye, kabak, kavun, karpuz, patlıcan, 
biber de yetiştiriliyor. Çoğu sebze ve mey-
venin Bayburt’ta yetişmeyeceği sözlerine 
aldırmadan denemeye devam eden yararla-
nıcılar ektiklerinin bir kısmının hasadını bile 
yapmışlar. Beyza Hanım’ın şu sözleri pro-
jenin yüreklerdeki heyecanını dile getiriyor; 
“Amaç burada da yetiştirilebileceğini ispatla-
maktı. Önce çiçekler çıkar mı endişesi vardı. 
Filizlenme aşamasında bir umut doğdu. Ho-
camız bile gelip ‘Çıkmış! Çiçeğimiz çıkmış!’ 
diye sevinerek haber verdi.’’ Yararlanıcılar iki 

grup halinde sabah ve öğleden sonra olmak 
üzere geliyorlar seraya. Amaç seradaki bitki-
lerin ihtiyaç duyduğu ilginin tüm güne sağlık 
bir şekilde yayılmasını sağlamak. Gün boyu 
bitkilerin bakımları ile uğraşılıyor. Sabah ge-
lenler gelir gelmez, öğleden sonra grubu ise 
çıkarken sulama yapıyor. Eğitimler sırasında; 
toprağın hazırlanması, işlenmesi, tohumun 
ekilmesi ve üzerinin kapatılması gibi konu-
larda gerekli tüm bilgiyi alan yararlanıcılar iyi 
birer seracı adayı artık. Yıldız, akşam sefası, 
ipek ve karanfilin de aralarında bulunduğu 
15 tür çiçekten 200.000 bin adet olan sera-
da filizlenen çiçekler şehirdeki yeşil alanlara 
ekilmiş. Ekilen fikir tohumlarının çiçeklenme-
sinde en büyük destekçi yine SODES…

Amaç burada da 
yetiştirilebileceğini 

ispatlamaktı. Önce 
çiçekler çıkar mı 
endişesi vardı. 
Filizlenme aşamasında 
bir umut doğdu.

Tohum Ektik 
Çiçek Topladık

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
75.160 ¨
20 kadını tarımsal eğitimler ile kalifiye eleman 
haline getirerek istihdam edilmelerini ve aile 
ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak.
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• 3 Saniye

• Ana Ben Geldim

• Bingöl Kültür Merkezi

• Sanayiciyim Bilinçliyim

• Mesleki Eğitimle Amatörlükten 
Profesyonelliğe Geçiş

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Bingöl
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BİNGÖL

Bingöl’deki kadınların sessiz mücadelelerine 
destek olmanın çabasında bu defa SODES.
Evin geçimini üstlenmiş kadınlar için çareye 
kapı aralamış. Geçim sıkıntısı ülkemizin her 
bölgesinde kanayan bir yara iken, doğu ille-
rimizde bu durum daha vahim. Özellikle do-
ğunun kadınları daha da mağdur. İmkânlar 
sınırlı, kısıtlı ve üstelik yaşam koşulları daha 
ağır. Bu yüzden onların elinden tutmak çok 
daha fazla anlam taşıyor.

Buradaki kadınlara ekmek kapısı olması için 
düşünülmüş bir proje. Galoş yapımı konu-
sunda toplam 300 saatlik ders verilmiş ha-
nımlara.

Bu kursu milli eğitim müdürlüğü yürütmüş. 
Eğitim sırasında kullanılan ekipman ve ge-
rekli olan galoş poşeti dışında hanımlara ev-
lerinde de bu işi yürütebilmeleri için 10 tane 
makine ve 2 kilo galoş poşeti hediye edilmiş.

Faydalanıcılardan kiminin eşi vefat etmiş, 
kimi boşanmış, kiminin eşi hapiste yani evin 
geçimleri onların üzerinde. Faydalanıcılardan 
Medine Hanımın 4’ü kız henüz okul çağında 
5 çocuğu var. Biri üniversiteye hazırlanıyor. 
Bu yüzden kendilerine verilen fırsata sıkı 
sıkıya tutunmuşlar. Ellerinden gelen gayreti 
gösteriyorlar.

Poşet deyip geçmeyin. Tek başına hayat 
mücadelesinde olan bir kadın için büyük 
manalar ifade edebilir. Yaşam içinde birçok 
şeyi düşünmeden tüketiyoruz. Oysa nice 
küçük şeyler kimilerinin yaşama tutundukları 
kazanç kapıları olabiliyor.

Bingöllü kadınlar tarafından 3 saniyede üre-
tilen galoşlar dertlerine merhem olmuş Bir 
yerden başlamak gerek. Bir çözüm üretmek 
gerek. Hz. Ömer’in güzel bir sözü geliyor ak-
lımıza “Sabretmek boyun eğmek değil, mü-
cadele etmektir.” Mücadele eden hanımlara

SODES bir ışık oluyor, fener tutuyor karanlık 
yollarına…

3 Saniye

Geçim sıkıntısı 
ülkemizin her 

bölgesinde kanayan 
bir yara iken, doğu 
illerimizde bu durum 
daha vahim. Özellikle 
doğunun kadınları daha 
da mağdur. İmkânlar 
sınırlı, kısıtlı ve üstelik 
yaşam koşulları daha 
ağır. Bu yüzden onların 
elinden tutmak çok 
daha fazla anlam 
taşıyor.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
İstihdam
28.175 ¨
Kadınların üretime katılmaları ve 
yapmış oldukları galoşları satarak 
aile ekonomilerine katkıda 
bulunmalarını sağlamak.
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BİNGÖL

Ana Ben Geldim

“Sağlıklı olsun da...” sözü bebek bekleyen 
her kadının dokuz ay boyunca bir dua gibi 
dilinden düşürmediği bir cümledir. Bir anne 
için en büyük mutluluktur sağlıklı bir çocuk 
dünyaya getirmek. Ancak bebeğin sağlıklı 
doğmuş olması yetmiyor, her türlü ihtiyacını 
ağlayarak gidermeye çalışan o minik canlıya 
nasıl davranılması gerektiği de oldukça bü-
yük bir önem taşıyor. Bu hayati bilginin far-
kında olan Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sema Tufan ilçeye bağlı dört köyde 700 ka-
dına ulaşan güzel bir proje başlatılmış.

Konunun öneminden yola çıkarak yürütücü 
ekibin de uzman bir kadrodan oluşmasına 
dikkat edilmiş. Bir aile hekimi ile aile hekim 
yardımcısı ve konuşmaları Kürtçeye tercü-
me eden bir mütercim. Hacılar, Kantarkaya, 
Yoncalık ve Mollaşakir köylerinde önceden 
tahsis edilen bir alanda 100-150 kişilik pa-
neller düzenleniyor. Panelde uzman konuş-
macı; doğum sonrası anne ve bebeğin sağ-
lığı için gerekli tüm bilgileri veriyor. Gelişim 
süreçleri, çocuk hastalıklarının önlenmesi, 
aşının önemi bebeğin bulunduğu, odada 
sigara içilmemesi gerektiği, çocuğun yeterli-
dengeli beslenmesi, İlk andan itibaren em-
zirmenin bebek için ne kadar önemli olduğu 
gibi bir çok bilgi annelere ve anne adaylarına 
detaylı bir şekilde anlatılıyor. Bu panellerde 
bilgi edinmenin yanında başka hizmetler 
de alındığını proje koordinatörü Sema Ha-
nım şu sözlerle anlatıyor: ‘‘Ev ziyaretleri de 
yapılarak ulaşılabilirlik artırıldı. Doktora soru 
sorabiliyorlar kendileri için özelse konuşma 
sonrası özel de görüşebiliyorlar. Çocuklarını 
muayene ettirenler oluyor.” 

Yararlanıcılar için hediyeler de unutulmamış, 
panele katılan her kadına konuşma sonra-
sında bebek bezi ve maması veriliyor. Her 
panel sonrasında kura ile belirlenen bir an-
neye de beşik hediye ediliyor. 

Bu proje ile SODES sağlıklı çocuklar mutlu 
anneler için üzerine düşen görevi yerine ge-
tirmiş oldu..

Doktora soru 
sorabiliyorlar 

kendileri için 
özelse konuşma 
sonrası özel de 
görüşebiliyorlar. 
Çocuklarını 
muayene ettirenler 
oluyor.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
69.810 ¨
700 anne ve anne adayına çocuk 
eğitimi konusunda eğitim verilerek 
sağlıklı bireyler yetiştirilmesini 
sağlamak.
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Genç nesil, mahalle kahvelerinde hem gün-
lerini hem de geleceklerini öldürüyor. Oysa 
en verimli zamanı insanoğlunun. Öğrenme 
ve başarma açısından en güzel zamanlarını 
boş yere heba ediyor gençlerimiz. SODES, 
düşünmeden hayatını israf eden gençlere 
yol gösterdi. Onlara ileride manasını çok 
daha iyi anlayacakları bir hediye verdi aslın-
da. Projenin amacı gençleri sanatla tanıştır-
mak ve kimini meslek sahibi yapmak kimine 
hobi kazandırmaktı. Projeden sonra da 3 
yıl süreyle kullanılabilecek bir yer araştırıldı. 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü kapalı spor sa-
lonu bu proje kapsamında onarıldı. Kamu 
kurumu olduğu için uzun yıllar herkesin 
kullanabilecek olması yapılan tadilatın boşa 
gitmemiş olmasını da sağladı. 31 kişi 7 eğit-
men tarafından eğitildi.

Halk oyunları, el sanatları nakış, ahşap bo-
yama ve resim kursu verildi. Ayrıca çeşitli 
okullardan usta öğreticilik dersine gelerek 
hepsi ustaöğretici olmuşlar. Halk oyunları 
hakemi Ahmet Durmuş “Folklor halk oyun-
larıdır diye yanlış bir yargı var. Folklor halkın 

güncel yapısıdır, hayatıdır, kavgasıdır, halkın 
örgüsüdür, yemeğidir. Biz halk oyunları eğit-
menliği yapıyoruz” diyor.

Küçük bir doğu şehri olan Bingöl’de gençleri 
sanatla buluşturdu SODES. Onlara üretken 
olabilme fırsatı sundu. Belki ileride onlar da 
kendileri gibi boşlukta olan gençlerin sanatla 
tanışmalarında ön ayak olacaklar…

Küçük bir doğu 
şehri olan 

Bingöl’de gençleri 
sanatla buluşturdu 
SODES. Onlara 
üretken olabilme 
fırsatı sundu. 
Belki ileride onlar 
da kendileri gibi 
boşlukta olan 
gençlerin sanatla 
tanışmalarında ön 
ayak olacaklar…

Bingöl 
Kültür Merkezi

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
147.228 ¨
Kültür Merkezi aracılığı ile 31 devantajlı 
genç ve kadının sosyalleşmesini 
sağlamak.
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Çalışmak, çalışmak, çalışmak… Makine gibi 
durmadan, usanmadan çalışmak… Oysa 
kendine bir şeyler eklemeli insan… Sosyal 
varlık olmanın bilincinde hareket edebilme-
li… Okumalı, sohbet etmeli, tanımalı çevre-
sini, tanışmalı kendi dışındakilerle… Anla-
malı, anlaşılmalı insan…

Bu defa hedef kitle Bingöl sanayi bölgesin-
de sosyal hayattan uzak kalanlardı. Onlar 
için bir kültür evi düşündü SODES… Kitap 
okuyabilecekleri, satranç ve masa tenisi oy-
nayabilecekleri, sohbet edip yeni insanlar 
tanıyabilecekleri, sakin ve sıcak bir ortam 
hazırladı sanayi bölgesinde.

Önceleri onları bu mekâna getirmekte zor-
lanmışlar… Kahvaltı programı yapmışlar, tek 
tek iş yerlerine gidip davet etmişler. Hedefle-
nen faydalanıcı sayısı 900 kişi iken şimdiler-
de bu sayı 1860 olmuş. 

Kış boyunca Pazartesi ve Salı günleri kah-
valtı vermişler. Kurulan bu kültür evi sana-
yinin tam ortasında olduğu için kolay ulaşa-
biliyorlar. Öğle tatillerinde molalarda buraya 
geliyorlar.

“Pazar günü hariç sabah 07.00 -20.00 arası 
esnafla açıp esnafla kapatıyoruz” diyor proje 
sorumlusu ve ekliyor “Kanepelerde dinle-
niyorlar fakat bazen yaptıkları işten dolayı 
üzerleri kirli olanlar oluyor onlar için de, uta-

nıp gelmekten vazgeçmesinler diye ayrıca 
kılıf geçirdik iki tane kanepeye.”

1500 tane kitap var. Romanlar, hikâyeler, kla-
sikler… Gelip gideni doğru tespit edebilmek 
için çizelge oluşturulmuş. Neler yaptıklarını 
faaliyetlerini yazıyorlar, çay kahve içiyorlar… 
“13 yaşında haftalığı 50 lira olan bir çocuk 
işçiyi soğuktan tir titrerken görünce aklıma 
geldi bu proje. Buraya gelip rahat etsinler is-
tedim” diyor proje sorumlusu Aydın bey.

Kitap okuma seanslarına katılma durumla-
rına bakarak 100 kişi 8 Eylül de dört gün-
lüğüne Çanakkale’ye gidecekler. Vatanı 
kurtaran ecdadımızı tanıyacaklar, toprakları 
kanla sulanmış o şehrin ruhunu hissedecek-
ler… Birlikte ve cesurca hareket edildiğinde, 
hiçbir maddi güçsüzlüğün başarmaya engel 
olmadığını anlayacaklar.  

İnsanın insana, insanın öğrenemeye, bilme-
ye ihtiyacını biliyor SODES ve onlara sıcacık 
bir ev kuruyor. Kendi şehirlerinden kilomet-
relerce uzakta bir şehirde onlar için, vatan 
için, Allah için şehit düşenlerin diyarına gö-
türüyor onları. Önceleri onları 

bu mekâna 
getirmekte 
zorlanmışlar… 
Kahvaltı programı 
yapmışlar, tek tek 
iş yerlerine gidip 
davet etmişler. 
Hedeflenen 
faydalanıcı sayısı 
900 kişi iken 
şimdilerde bu sayı 
1860 olmuş. 

Sanayiciyim 
Bilinçliyim

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
162.940 ¨
Genç yaşta ağır iş yükü altında ezilen 1860 
gencin biraz da olsa kendi gelişimlerine 
katkıda bulunmalarını sağlamak.
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Yoksul insanımız iş istiyor aslında ayni yar-
dımdan çok. Bir fırsat verilse çalışarak ka-
zanacak ekmeğini. SODES Bingöl’deki 
başlattığı bu projeyle, amatörlük çekenlere 
profesyonel bir el uzatıyor ki yaptıkları işin 
uzmanı ve ihtiyaç duyulan elemanı olsunlar 
diye.   

İşini ustasından öğreniyor çoğu işçi. Genel-
de izleyerek, düşerek kalkarak deneyip yanı-
larak bir şeyler yapıyor. Hatta öyle meslekler 
var ki bir hata insanın hayatına mal olabiliyor.
Oysa meslek okulları bu deneyimleri yaşa-
madan öğrensinler diye kurulmuş. SODES 
Bingöl’deki teknik personelin, hali hazırda 
üniversitede bölümü olan branşların hocala-
rından eğitim alsınlar istemiş.

Projenin hedefi; amatörlükten profesyonel-
leşmeye geçiş sağlamak. Sertifikalı ve ka-
lifiye olsun işçiler. İşveren de işçi de daha 
güvenli daha verimli çalışabilsinler diye bü-
tün çaba. Bu kapsamda altı ayrı kurs açıl-
mış. Her birinin eğitmeni üniversitenin kendi 
branşında öğretim görevlisi. En yetkin kişi-
den almışlar dersleri. Bölümlerin kendi atöl-
yelerinden faydalanılmış uygulamalı eğitim 
kısmında. 

CNC operatörlüğü, iş makinesi operatör-
lüğü, düz makineci, dikiş, arıcılık kursu ve-
rilmiş. Haftanın 4 gün de uygulamalı eğitim 
görmüşler. Bingöl de teknik ve kalifiye ele-
man açığına çözüm olmuş proje. İşsizliğe 
çare olmuş.

Taştan çıkarıyor bu zamanda insan ekme-
ğini. Hal böyleyken en uzmanından eğitim 
almak sertifikalı olmak büyük önem taşıyor 
çalışanlar için. Ayrıca işveren de en doğru 
personeli çalıştırma imkanı buluyor. Böylece 
verimlilik artıyor. Yaşam ve iş kalitesi artıyor.

SODES 
Bingöl’deki 

başlattığı bu 
projeyle, amatörlük 
çekenlere 
profesyonel bir 
el uzatıyor ki 
yaptıkları işin 
uzmanı ve ihtiyaç 
duyulan elemanı 
olsunlar diye. 

Mesleki Eğitimle 
Amatörlükten 
Profesyonelliğe Geçiş

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
126.200 ¨
Ellerinde mesleği olmayan 
gençlere 240 saat uygulamalı 
eğitim verilerek meslek 
kazandırılmasını sağlamak.
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• Beyder Gençlik Merkezi

• Bir Şans Verin Bin Hayat Kurtulsun

• Doğuyorum Korosu

• İstihdam Odaklı Kent Atölyesi

• Tarihi Ahlat Çini ve Seramikleri Yeniden 
Hayat Buluyor

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Bitlis
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Gençler bir toplumun en değerli varlıklarıdır. 
Onların toplumda sağlıklı birer birey olarak 
yetişmelerini sağlamak büyük önem taşı-
maktır. Bu nedenle SODES Bitlis’te bu pro-
jeye her türlü desteği verdi. 

Projenin yürütücüsü, Bitlis Eğitim Kültür ve 
Sosyal Yardımlaşma Derneği. 

2010 yılında başlayan proje 2012 Ocak 
ayında tamamlanmıştır. Ancak  proje kap-
samında oluşturulan Gençlik Merkezi ve 
bölümlerinden, daha da zenginleştirilmiş bir 
şekilde faydalanılmaya devam edilmektedir.

Proje koordinatörü Edip Bey projenin amacı-
nı şöyle anlatıyor; “Bu projeyle gençlerimize, 
enerjilerini doğru ve onlara fayda sağlayacak 
alanlarda  harcama imkanı tanıyarak şehri-
mizin toplumsal yapısına katkıda bulunmayı 
amaçladık. Ayrıca bu proje ile gençlerimizin 
maddi manevi ihtiyaçlarına cevap vererek, 
kendini gerçekleştirmiş, milli ve manevi de-
ğerlerini bilen, toplumunu her alanda en ileri-
ye taşımayı kendine ilke edinmiş bireyler ye-
tiştirmeyi hedefledik. Dışlanan gençlerimizin 
de gönlünü kazanıp onları ait oldukları yere 
‘toplumun merkezine’ getirmeyi amaçladık.” 

Proje kapsamında içinde kafeterya, internet 
salonu, fitnes salonu ve kütüphanesi bulu-
nan ve katılımcılar ile ziyaretçiler tarafından 
son derece nezih bir ortam olduğu düşünü-
len bir mekan yapılmış. Gençlik merkezi ile 
gençlerin ve çocukların bir yıl boyunca fay-
dalandıkları ve bitiminden sonra da faaliyet-
lerini sürdürdükleri masa tenisi, satranç ve 
fitnes kursları düzenlenmiş. 

Projede başlangıç itibariyle kurslardan 100 
kişinin faydalanması amaçlanmış. Ancak 
kurslar başladıktan sonra bu sayının tama-
mının erkeklerden oluştuğu görüldüğünden, 
proje binasında bulunan bir yerin tadilatı ile 

genç kızlara ve kadınlara ayrı bir yer yapıl-
mış. 

Kurslardan 90 erkek ve 20 kız olmak üzere 
110 kişi faydalanmış. Sürdürülebilir bir proje 
olması sebebiyle Gençlik Merkezinden haf-
tanın her günü 7’den 70’e bütün yaş grup-
larından insan faydalanmaya devam ediyor.

Bu projeyle 
gençlerimize, 

enerjilerini doğru 
ve onlara fayda 
sağlayacak 
alanlarda  harcama 
imkanı tanıyarak 
şehrimizin 
toplumsal yapısına 
katkıda bulunmayı 
amaçladık.

Beyder Gençlik 
Merkezi

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
Kültür, Sanat ve Spor
265.799,2 ¨
110 dezavantajlı gencin sosyal 
faaliyetlerde bulunabilecekleri 
bir alan oluşturmak.
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İyiliğin bıraktığı boşluğu kötülük doldurur. 
Zamanını verimli bir şekilde değerlendirme-
yen insan art niyetlilerin hedefi haline gelir. Ki 
bir de bu kişi henüz en deli çağında ise du-
rum daha da vahim olur. SODES, bu projey-
le doğunun incilerine, maddi imkansızlıklar 
içindeki risklerle dolu karanlık yollarına ışık 
oluyor. Zorluklarla yıpranmış gözler sanatla 
ışıldıyor. 

Bitlis’te yürütülen bu projeyle, 161 faydala-
nıcı, 4 eğitmenin görev aldığı satranç, tiyatro 
bağlama ve gitar eğitimleri aldı. Tiyatroda 38, 
bağlamada 43, gitarda 79, satrançta 21 fay-
dalanıcı eğitiliyor. Öngörülen her branş için 
20’şer kişiydi fakat talep yoğun olunca kim-
seyi geri çevirmemişler, bunun yerine eğitim 
saatleri artırılıp, katılımcılar gruplara ayrılmış. 
Yaşadıkları şehri dahi görememiş 30 ço-
cuk, tiyatro faaliyetleri nedeniyle Antalya’da 
Kaş’ın Seğirlik köyündeki festivale katılmış.

Eğitmenlerinin yazdığı “Bizim köyün halleri” 
adlı eserle katıldıkları festivalde 2. Olmuşlar.

Tiyatronun tozunu yutmuşlar, bağlamanın 
tellerinde gözyaşlarını kurutmuşlar, zihinleri-
nin kıvrımlarında şahları mat etmişler. 

Yeni bir hayat gibidir sanatla tanışmak, sa-
natta başarmak… Umudun kollarına tutun-
muş çocukların projesi bu, tam da uçuruma 
düşmek üzereyken. Kimselerin görmediği 
kaybolmuş çocuklardı Bitlis’in çocukları. 
Onları buldu SODES ve onlara sanatla iyi-
leşme fırsatı verdi.

Tiyatronun tozunu 
yutmuşlar, 

bağlamanın 
tellerinde 
gözyaşlarını 
kurutmuşlar, 
zihinlerinin 
kıvrımlarında şahları 
mat etmişler. 

Bir Şans Verin 
Bin Hayat Kurtulsun

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
Kültür, Sanat ve Spor
53.906 ¨
161 dezavantajlı genç için 
kurslar ve sosyal faaliyetler 
düzenlemek.
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Çocuklar şarkı söyleyince tüm düşmanlık-
lar ölür. Notalar en çok masum sesleri se-
ver. Kelimelere giydirilmiş notalardır şarkılar. 
Medeniyetlerin doğurdukları vardır içlerinde. 
Her dil kendi medeniyetinin hüznünü anlatır, 
yaşatır karşısındakine. Kimi zaman dili bil-
mediğimiz manasını anlamadığımız şarkıyla 
hüzünlenir coşar ya da seviniriz. 

Evrensel bir dil kullanıyor çocuklar bu pro-
jede. Medeniyetlere köprü oluyor şarkıları… 
İmkansızlıkların kucağında büyümüş minik-
ler onlar. Dezavantajlılar, yoksunlar hayatın 
bir çok güzelliğinden. Belki de yoksullarının 
hüznü yansıdığı için sesleri bu kadar güzel 
ve içli… SODES sayesinde, başka bir şe-
kilde görmeleri mümkün olmayan, birçok 
güzel şeye tanık olmuşlar. 18 dilde şarkıyı 
öğrenmek için 60 öğrenci her gün eğitim 
almışlar. Söylerken manadaki ruhu yansıta-
bilsinler diye uygun bulunan şarkıların çeviri-
leri yapıldıktan sonra anlamları da öğretilmiş. 
Lazca, Kürtçe İngilizce, Hintçe, Fransızca, 
İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Arnavutca, 
Romence, Türkçe, Bosna, Romen dili, Za-
zaca, Yunanca gibi diller de şarkılar öğren-
mişler. 

Bitlis’te konser verdiklerinde 400 kişi izlemiş 
onları. Her dilden söylemişler… Muş valiliği 
Doğuyorum Korosundan özel konser ve-
rilmelerini  İstemiş. O konserlerine 300 kişi 
gelmiş. Bütün konser TRT Anadolu’da ve 

Bitlisin yerel kanalında canlı yayınlanmış. İs-
tanbul’ da konser vermişler. Ulusal TV ka-
nallarında yayınlanmış verdikleri bu konser. 
Çocuklar konservatuarda okumak istiyor. 
Çoğu müzik öğretmeni olma idealindeler. 
Beste de bunlardan biri. Henüz 18 yaşında 
Van’da sınava girip konservatuar okumak 
istiyor. Her biri eğitmenleri tarafından kulak-
larının iyi olup olunmadığına bakılarak se-
çilmiş. Eğitmenleri hemen hemen her ens-
trümanı çalmayı biliyor. Çocuklara da biraz 
biraz öğretmişler… 18 dilde 20 karma şarkı 
söylüyorlar. Çocuklar şarkıları seviyor, şarkı-
lar da çocukları… Hangi dilde olursa olsun 
etkiliyor insanı hele de çocuk kadar masum 
ve sevimliyse söyleyen. Büyük bir medeni-
yet projesi şarkılarda doğmak…

Bitlis’te konser 
verdiklerinde 400 

kişi izlemiş onları. Her 
dilden söylemişler… 
Muş valiliği Doğuyorum 
Korosundan özel konser 
verilmelerini  İstemiş. 
O konserlerine 300 kişi 
gelmiş. Bütün konser 
TRT Anadolu’da ve 
Bitlisin yerel kanalında 
canlı yayınlanmış.

Doğuyorum 
Korosu

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
Kültür, Sanat ve Spor
83.124,4 ¨
Dezavantajlı 60 öğrencinin müzik 
yoluyla sosyalleşmesini sağlamak
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İşsizlik Türkiye genelinde halen büyük bir 
sorunken doğu illerindeki yatırım eksikliği 
problemin daha derinleşmesine sebep olu-
yor. SODES bu manada Bitlis Belediyesi ile 
ortaklaşa yürütülen projeyle çözüm odaklı 
bir çaba göstermiş.

TUİK verilerine bakıldığı zaman kentin genel 
işsizlik oranı %14 ile Türkiye ortalamasının 
üstünde, Sosyo-ekonomik gelişmişlik sırala-
masında 79. Sırada. Yani sondan 3. sırada 
yer almaktadır. Özellikle genç nüfusun işsiz-
lik oranın yüksek olması istihdama yönelik 
projeye duyulan ihtiyacı arttırmıştır.

Projenin amacı; Bitlis merkezinde başlaya-
cak olan yenileme ve restorasyon çalışma-
ları için nitelikli eleman yetiştirmek. İşsizlik 
oranının yüksek olduğu ilde çeşitli meslek 
gruplarında 3-4 ay süreyle eğitimler verip 
meslek edinmelerinde kolaylık sağlamak.

Proje 3 farklı meslek grubundan oluşmakta-
dır. Bu meslekler taş işlemeciliği, marangoz-
luk (ağaç işleme ve oymacılık) ve demircilik 
mesleki eğitimleri. 

Proje sonunda eğitimi başarıyla tamamlaya-
bilen 103 gence milli eğitim onaylı mesleki 
eğitim sertifikaları verilmiştir. 9 genç ve bir 
eğitmen Bitlis Belediyesi tarafından istih-
dam edilip halen atölyelerde aktif bir şekilde 

çalışmaktadır. Geri kalan gençler ise çeşit-
li tölyelerde ve inşaat sektöründe iş imkânı 
bulmuştur.

SODES bu projeyle, gençlerin istihdam edil-
mesine ve onlara geleceklerine güvenle ba-
kabilecekleri bir meslek öğretilmesine katkı 
sağladı. 

SODES bu 
projeyle, 

gençlerin istihdam 
edilmesine 
ve onlara 
geleceklerine 
güvenle 
bakabilecekleri 
bir meslek 
öğretilmesine katkı 
sağladı. 

İstihdam Odaklı 
Kent Atölyesi

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
İstihdam
340.922 ¨
210 yoksul ve vasıfsız gence 
nitelik kazandırılarak, istihdam 
edilmelerini sağlamak.
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BİTLİS

Van Gölünün kıyısında şirin bir ilçe Ahlat. 
Nemrut gibi sayılı volkanik dağlardan birisi-
ne sahip. Yöresel bir el sanatının işlenerek 
yapıldığı Oksidyen taşı Nemrut’un hediyesi 
ilçeye. 

Yaşadığımız kentin güzelliklerini, tarihi mi-
rasını, kaybedilmiş ve unutulmuş sanatsal 
değerlerini yaşatmalı, onları gelecek nesil-
lere aktarmalıyız. SODES bu defa Ahlat’ın 
unutulmaya yüz tutmuş çini ve seramiklerine 
yeniden hayat veriyor. Üstelik ilçenin işe ihti-
yacı olanlarına meslek kazandırarak ve şeh-
rin ekonomisine de katkıda bulunarak. Proje 
kapsamında 10’ar kişilik gruplar halinde eği-
tim alan 30 kadın faydalanıcı var... 

Katılımcılara günlük 15 TL ödeniyor. Sera-
mik altıngümüş ayrı taş ayrı gruplardan olu-
şuyor. Üç eğitmen eşliğinde kültür merke-
zinde eğitim görüyorlar. Nemrut Dağından 
çıkarılan Oksidyen taşı ham halde geliyor 
burada gümüşle karıştırılarak işleniyor. Yü-
zük küpe kolye gibi takılara, faklı Orta Asya 
figürleri işleniyor. İlçede daha önce yaşayan 
medeniyetlerin izlerini taşıyan arkeolojik ka-
zılarda çıkarılan seramik ve çiniler model alı-
narak yeniden hayat buluyor Ahlat’lı kadın-
ların elinden. 

Osmanlı, Selçuklu gibi büyük devletlerle bir-
likte irili ufaklı 35 devletin izlerine rastlanıyor 

ilçede. Zengin tarihi ve kültürel mirasını işli-
yor hanımlar taşlara. Sanki geçmişin izlerini 
nakışlıyorlar çinilere.

Ahlat tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkar-
ken bir yandan da bugünün insanına ekmek 
kapısı açıyor. Geçmişi bu gününe destek 
oluyor, omuz veriyor adeta ilçenin… Kadın-
ların ellerinden, gözlerinin nurundan hayat 
buluyor tarih yeniden. SODES tutuyor elle-
rinden onlar ayağa kalkıyor, geçmiş değerle-
rini de kaldırıyorlar beraberlerinde…

Osmanlı, 
Selçuklu gibi 

büyük devletlerle 
birlikte irili ufaklı 
35 devletin izlerine 
rastlanıyor ilçede. 
Zengin tarihi ve 
kültürel mirasını 
işliyor hanımlar 
taşlara. Sanki 
geçmişin izlerini 
nakışlıyorlar 
çinilere. 

Tarihi Ahlat Çini ve 
Seramikleri Yeniden 
Hayat Buluyor

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
138.033 ¨
Atölyelerde unutulmaya yüz tutmuş bir 
zanaatın 30 dezavantajlı kadına öğretilerek 
yaşamasını ve bu zanaat ile kadınların, aile 
ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak.
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• Hasta Yakınlarına Şefkat Evi

• Hazır Giyim Sektörüne Ara Eleman Yetiştirme

• İpekten Dokunuşlar

• Mobil Ekip Güçlendirme

• Nasırlı Ellerimle Ekmeğimi Kazanıyorum 

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Diyarbakır
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DİYARBAKIR

Hastanede yatan her hasta ile birlikte has-
tanın durumunu takip edecek, gerektiğinde 
ihtiyaçlarını karşılayacak, çoğunlukla da iyi-
leşme sürecine önemli katkısı olan psikolojik 
desteği verecek bir refakatçiye gereksinim 
duyulur. Tedavi süreci uzadıkça hastaya 
destek olmaya çalışan bireyin de hastasıy-
la ilgilenecek gücü toparlayacağı bir ortama 
olan ihtiyacı artıyor. Hastane verilerine göre 
yıllık 360.000 kişinin hizmet aldığı ve hasta-
ların önemli bir kısmının GAP ve DAP il ve 
ilçelerinden gelen yeşil kartlı insanlardan 
oluştuğu şehir merkezine uzak bir hastane 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi.

Genel olarak sosyo-ekonomik düzeyi düşük 
olan hastaların yakınları da aynı maddi im-
kansızlık nedeni ile barınma, yemek ve ban-
yo gibi temel ihtiyaçlarını gidermede sıkıntı 
yaşıyor. 

Hasta yakınlarının çoğu hava şartlarına göre 
açık alanda veya araç içerisinde sağlıksız ve 
olumsuz koşullarda konaklamak zorunda 
kalıyor ve büyük bir kısmı hastane önünde 
geceliyor. Çoğu hasta yakını, gerek hasta-
larının genel durumu sebebiyle, gerekse de 
olumsuz koşullarda kalmış olmanın sonucu 
yaşadığı travmalarla sağlık personeli ile is-
tenmeyen sorunlar yaşayabiliyor. Bu durum, 
hasta yakınlarının ciddi bir rehabilitasyon ge-
reksinimleri olduğunu ve temel ihtiyaçlarını 
karşılayacakları, hastane yakınında bir mer-
kezin gerekliliğini düşündürmüş “Hasta Ya-
kınlarına Şefkat Evi” proje ekibine. Kadınlar 
ve erkekler için ayrı ayrı oluşturulan iki reha-
bilitasyon merkezinde hasta yakınları yatma, 
yemek ve banyo gibi temel ihtiyaçlarını gide-
rebiliyorlar. Günlük ortalama yirmi kadın ile 
seksen erkek olmak üzere yüz hasta yakı-
nının yararlandığı merkezlerde, bilgilendirme 
ve bilinçlendirme seminerleri gibi rehberlik 
hizmetleri de veriliyor.

Bu eğitimler sayesinde hasta yakınlarının 
yaşadığı travmaları azaltmanın yanı sıra yurt-
taşlık bilincinin geliştirilmesine de katkı sağ-
lanıyor. 

Haftanın yedi gün yirmi dört saat hizmet 
veren merkezlerin en aktif olduğu vakit ise 
akşam 17:00 ila sabah 08:00 saatleri arası. 
Sorunları büyütmeyip, çözümlerle küçült-
meye devam ediyor SODES…

Hasta yakınlarının 
çoğu hava 

şartlarına göre 
açık alanda veya 
araç içerisinde 
sağlıksız ve 
olumsuz koşullarda 
konaklamak 
zorunda kalıyor 
ve büyük bir kısmı 
hastane önünde 
geceliyor.

Hasta Yakınlarına 
Şefkat Evi

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
303.550 ¨
Yılda 360.000 yoksul hasta 
yakınının barınma ve temel 
ihtiyaçlarının giderilmesini 
sağlamak.
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DİYARBAKIR

Yapılan araştırmalar Türk hazır giyim sek-
törünün dünyanın 6. büyük ihracatçısı ko-
numunda olduğunu, istihdam ve ihracat 
açısından  ise ülkenin en önemli sektörlerin-
den biri olduğunu göstermektedir. Bu kadar 
önemli bir sektörde diğer alanlarda olduğu 
gibi kalifiye ara elemana  olan ihtiyaç ise her 
zaman listenin ilk sırasında yerini almaya de-
vam ediyor. Diyarbakır’da, sektörün ihtiyacı 
ile maddi sıkıntı çeken ailelerin ihtiyacını bir-
leştirerek her iki tarafa da kazanç sağlayan 
bir proje başlatılmış. Hazır Giyimde Ara Ele-
man Yetiştirme adlı projeden toplamda 60 
kişinin yararlanması hedefleniyor. Üç dönem 
halinde yirmişerli üç grubun aldığı eğitimde 
bir konfeksiyon fabrikasında gerekli olan 
kalıp çıkarma, kesme, ilik açma, ütü yapma 
gibi tüm aşamalar öğretiliyor. Her bir gru-
bun eğitimi altmış iş günü  sürüyor, yarar-
lanıcılar hafta içi  her gün sabahtan geliyor, 
duruma göre saat 18:00’a kadar çalıştıkları 
oluyor. Birinci grubun eğitimi biter bitmez 
ikinci  grubu başlatmışlar. Eğitim için Diyar-
bakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine 
ait atölye kullanılıyor. Eğitim sırasında ihtiyaç 
duyulacak 25 makine ise proje kapsamında 
SODES tarafından karşılanmış. Yararlanıcı 
grubunu belirlerken 18 ila 29 yaş aralığına 
sahip, işsiz ve maddi imkanları sınırlı genç 
kadınlar olmasına dikkat edilmiş. Aldıkla-
rı eğitim sayesinde bir kartona çıkardıkları 
kalıbı kumaşa aktarıp, o kalıbı kullanarak da 
en az yüz kumaşı üst üste koyup kesebiliyor 
kursiyerler.  Eğitimi biraz daha renkli ve keyif-
li bir şekilde sonlandırmak adına  son hafta  
yararlanıcıların ellerindeki kumaşla kendileri 
için, istedikleri bir şeyi, istedikleri şekilde dik-
melerine izin veriliyor. 14 Ekim 2011’de baş-
layan proje bir yıl sürerek 13 Ekim 2012’de 
tamamlanacak. Proje koordinatörü Murat 
Bey’den aldığımız bilgiye göre eğitimi ta-
mamlayan bir yararlanıcı gömlekten eşof-

mana pek çok şeyin kalıbını çıkarıp dikebi-
liyor. Ayrıca bu eğitim sonrasında yedi kadın 
istihdam edilmiş bile. SODES bir yolculuğun 
daha başarılı kaptanıydı; işsizlik ve yoksulluk 
mücadelesinden üreten bireylere…

Eğitimi 
tamamlayan 

bir yararlanıcı 
gömlekten 
eşofmana pek 
çok şeyin kalıbını 
çıkarıp dikebiliyor.  
Ayrıca bu eğitim 
sonrasında yedi 
kadın istihdam 
edilmiş bile.

Hazır Giyim Sektörüne
Ara Eleman Yetiştirme

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
134.880 ¨
60 vasıfsız genci kalifiye bir eleman 
olarak yetiştirerek, nitelikli eleman 
sıkıntısı yaşayan hazır giyim sektörüne 
kazandırılmalarını sağlamak.
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DİYARBAKIR

Diyarbakır kültürünün en bilinen sanat uğraş-
larından birisi olan ipek dokumacılığı, bölge 
kadınları tarafından tekrar gün yüzüne çıka-
rılmaya başlandı. Yaşları 15 ve 45 arasında 
değişen sosyo-ekonomik durumu zayıf olan 
kadınlara “İpekten Dokunuşlar 2” projesi ile 
iş sahibi olmanın yolu açılırken, aynı zaman-
da sosyalleşme imkanı da sunuldu.

Proje yöneticileri İpekten Dokunuşlar proje-
sinin oluşma nedenini açıklarken önceliğin 
kadınlar olduğunu özellikle söyleyerek, ilçe 
bazında kadınların sosyo-ekonomik bakım-
dan zayıf olduklarını işaret ediyorlar.

Kadınların kendi ayakları üzerinde dura-
bilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan 
projenin bölgede belli sayıda kadını iş sahibi 
yapmanın ötesinde, bu düşünceyi yaygın-
laştıracağına da inanıyorlar.

Bir sene sürecek proje kapsamında 150 
kursiyer bu eğitimden faydalanma imkânı 
buluyor. Hafta içi yapılacak olan dersler 2 
ayrı grupta ve 4’er saat olarak belirlendi. 
Hummalı bir çalışma var, katılımcılar heye-
canla yeni bilgileri hünerlerine arkadaş kı-
larken eğitimciler de onlarla aynı heyecanın 
yolcusu oluveriyorlar.

Gerek aile bütçelerine katkı gerekse meslek 
edinme imkânı bulan kadınlar kendi emek-
leriyle kendi tezgâhlarından ortaya çıkan 
ürünlere baktıkça gururları gözlerinden oku-
nuyor. Kursiyerlerin en büyük beklentileri ise 
ürettiklerinin hak ettiği değeri almaları.

Ekonomik nedenlerden ziyade, sosyal 
alanda da kadınları geliştirmek projenin en 
önemli detaylarından birisi. Sadece kurs 
saatleri içerisinde değil, yapılan farklı etkin-
liklerle de kursiyerleri, günlük hayatla ilgili 
sıkıntılarından biraz daha uzaklaşma fırsatı 
da veriyor. Kursiyer kadınlar katıldıkları kur-

sa, her gün mutlu ve yüzleri gülen bir şekilde 
geliyorlar.

Bu gülen yüzler, projenin amacına ulaştığını 
gösteriyor. Bir iz, sonra başka bir iz...

İlk yürüyenler için yol çetin oluyor bazen ve 
sonrasında çoğaldıkça çoğalıyor, kolaylaşı-
yor işler... İpeği dokuyan elleri bir tezgâhta 
beyaz bir güvercin işlerken buluyoruz. Umu-
dun rengi budur diyoruz.

Bu gülen yüzler,  
projenin 

amacına ulaştığını 
gösteriyor. Bir iz, 
sonra başka bir 
iz... İlk yürüyenler 
için yol çetin 
oluyor bazen 
ve sonrasında 
çoğaldıkça 
çoğalıyor, 
kolaylaşıyor işler...

İpekten Dokunuşlar

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
İstihdam
202.867,38 ¨
40 kursiyere ipek dokumacılığının 
öğretilerek istihdam edilmelerini 
sağlamak.

106  |  Sosyal Destek Programı



DİYARBAKIR

Çocuklar sokağa yakışmaz. Onlar naif yü-
reklerini ısıtacak evlerde büyümeliler. 

Onlar korunmalı, onlar hazırlanmalı gele-
cek savaşına, onlar eğitilmeli… Yoksa kayıp 
olur çocuk… Yoksa yazık olur geleceğe… 
Bilinmez olur çocuk sokaklarda, görünmez 
olur…

Diyarbakır’da onları gördü SODES. Tek tek 
aradı buldu onları. Sahip çıktı. Onlara bir 
şans verdi…

Projenin amacı; sokakta çalışan ve risk altın-
da bulunan çocukları mobil ekip aracılığıyla 
iletişime geçirerek çocuk gençlik merkezle-
rine yönlendirip burada rehabilitasyon prog-
ramına dahil etmek.

Mendil satan, madde bağımlısı olan ço-
cuklar, okullarda olmaları gerekirken çalı-
şan, evin gelirini üstlenen bu çocuklar için 
bir şeyler yapmak gerekiyordu. Bunun için 
mobil bir ekip kuruldu. Kurulan bu ekip bu 
çocukları sokakta gördüğünde hemen ileti-
şime geçip onları tedavi merkezlerine gitme-
ye ikna etmeye çalışıyor. 

Bu merkezde kimi türkü söylüyor, kimi re-
sim yapıyor, kimi bir spor dalıyla meşgul olu-
yor… Umudu kestikleri hayata tutunacak bir 
dal oluyor bu faaliyetler… Gerektiğinde eğer 
varsa çocukların aileleriyle de irtibata geçi-
liyor. Yıl içinde 500 çocuğa ulaşılmış. 2008 
yılında başlayan proje 2010 yılına kadar de-
vam etmiş.  

Bir gün kumsalda yürüyen bir gazeteci kıyıya 
vurmuş denizyıldızlarını tek tek denize atan 
bir adam görmüş. Sayıları o kadar fazlaymış 
ki adamın yaptığı gazeteciye mantıksız gel-
miş. Yanına gitmiş “Neden onları denize atı-
yorsun” demiş adam da “Hala yaşıyorlar kur-
tulsunlar diye atıyorum” diye cevap vermiş.

Gazeteci omuz silkerek “O kadar çoklar ki 
ne fark edecek, onların hepsini kurtarmana 
imkân yok” demiş. Adamın cevabı ise hay-
li ilginçmiş. Önce bir denizi yıldızı daha alıp 
yerden denize atmış ve “bak, onun için fark 
etti.”

Bu proje bir tek çocuk dahi kurtarsa, o ço-
cuk için çok şey fark edecek…

Mendil satan, 
madde 

bağımlısı olan 
çocuklar, okullarda 
olmaları gerekirken 
çalışan, evin 
gelirini üstlenen 
bu çocuklar için 
bir şeyler yapmak 
gerekiyordu.

Mobil Ekip 
Güçlendirme

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
Sosyal İçerme
100.000 ¨
500 sokak çocuğunun 
rehabilite edilerek hayata 
kazandırılmalarını sağlamak.
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DİYARBAKIR

Kadınların istihdam edilmeleri, aile bütçele-
rine katkı sağlamaları yanında, ülke ekono-
misi için de büyük önem taşıyor. Tüketici 
konumdan sıyrılan kadın, üretici sınıfına ge-
çiyor çalışma hayatına katıldığında. 

Kendine yetebilen kadın demek daha az 
şiddet, daha az töre cinayeti, daha az yok-
sulluk ve daha az yoksunluk demek... 

Daha iyi yetişmiş çocuklar ve daha gelişmiş 
toplum demek …

Özgüveni artmış sosyalleşmiş daha bilinçli 
birey demek…

Diyarbakır genelinde kadınların çalışabile-
cekleri atölyeler yoktu. Onların eğitilmesine, 
meslek ve sanat edinmelerine katkıda bu-
lunmak gerekiyordu. Çünkü bu bölgedeki 
kadın dar gelirli, çaresiz ve mağdurdu. Eşle-
rinden ayrılmış veya kaybetmiş, evin geçimi-
ni temin etmek zorunda olan kadınlar vardı 
bu kentte.  

Meslekleri yok, el sanatları yok, eğitimleri 
yok, bir omuz verenleri yoktu. SODES onla-
rın yokluklarına çare olabilmek için bu atöl-
yeleri kurdu. Atölyelerde gerekli olabilecek 
tüm ekipmanı ve hammaddeyi temin etti. 
Onlar da emeklerini ve zamanlarını verdiler.

100 kadın faydalandı projeden. Dikiş nakış 
ve takı tasarımı konusunda eğitilen hanımlar 
üretmenin verdiği keyifle öğrendiler takı ta-
sarlamayı, dikiş dikmenin inceliklerini, ipliğin 
nakışa dönüşme serüvenini… Bir hobi ve 
gelir getirecek istihdam kapısıydı öğrendik-
leri. Kendileri üretecek, kendileri kazanacak 
ve yine kendileri tüketecekler emeklerinin 
karşılığını.  

Nakış nakış işlediler hayatlarını bakıra… Si-
neye yarenlik edecek kolyeler ürettiler. Kü-
çücük, sessiz ve ışıksız atölyelerinde. Tel tel 

kumaşa hayatlarını verdiler… Nasırlı elleri 
toprağın bereketiydi bir zamanlar,  şimdi süs 
oldular evlere gönüllere, ellere…. SODES 
onları sanatla tanıştırdı. Onlara takmayı sev-
diklerini yapmayı da sevdirdi, meslek öğretti, 
gelir kapısı araladı.

Nakış nakış 
işlediler 

hayatlarını bakıra… 
Sineye yarenlik 
edecek kolyeler 
ürettiler. Küçücük, 
sessiz ve ışıksız 
atölyelerinde. Tel tel 
kumaşa hayatlarını 
verdiler… Nasırlı 
elleri toprağın 
bereketiydi bir 
zamanlar,  şimdi süs 
oldular evlere...

Nasırlı Ellerimle 
Ekmeğimi Kazanıyorum

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
161.500 ¨
Düzenlenecek kurslar ile el 
sanatları becerisi kazanan 100 
kadının istihdam edilmesine 
katkıda bulunulmasını sağlamak.
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• Anneler ve Kızları

• Hazır Giyimde Biz De Varız

• İşle Taşı Kazan Aşı

• Teknik Eleman Yetişiyor

• Yeni Bir Hayata İlk Adım

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Elazığ
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ELAZIĞ

Elazığ’da yürütülen “Anneler ve Kızları” 
projesinde amaç, özellikle kenar mahal-
lelerde yaşayan, terör mağduru, köyden 
kente göç etmek zorunda kalmış yoksul 
ve yardıma muhtaç ailelerin kız çocuklarına 
yönelik sportif çalışmaların yapılmasını sağ-
lamak. Bunun yanında bu projeyle kültürel 
faaliyetlerle geleceğin anneleri olan kızların 
özgüvenlerini artırmalarına, hayata umutla 
bakmalarına ve sosyal yaşama daha aktif bir 
şekilde katılmalarına destek olmak amaçlan-
mıştır. Bununla beraber projenin ikinci hedefi 
ise projenden yararlanan kızların annelerine 
yönelik, çocuk eğitimi ve sağlık kursları ile 
annelerin daha bilinçli hale getirilmelerine, 
topluma yararlı insanlar olmalarına katkıda 
bulunmak. 

Özelikle geleceğimizin anneleri olan kızları-
mızın ailelerinin maddi sıkıntısından dolayı 
eğitimlerde zorlandığını gören proje yürü-
tücüleri, proje kapsamında SBS ye yöne-
lik açılan Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, 
Sosyal Bilimleri ve Yabancı dil kursları ile fay-
dalanıcılara eğitimde fırsat eşitliği de sağla-
mayı amaçlamışlar. Başlatılan proje ile genç-
lerin eğitimlerinde ve spor faaliyetlerinde 
başarılı olabilmeleri için gerekli tüm imkânlar 
sunulmuş. 

Toplamda 60 faydalanıcının bulunduğu pro-
jede atletizm grubundaki gençler önce ken-
di yeteneklerini keşfetmeye çalıştırmışlar, 
antrenmanlar sonrası nasıl ilerlediklerinin ve 
başarıyı yakalamak için neler yapılması ge-
rektiğinin farkına varmışlar. 

6 eğitmenin yer aldığı bu projede, Elazığlı 
gençlerin hem SBS için yapılan çalışmalar-
da, hem atletizm, hem de hentbol grubun-
daki faaliyetlerinde tüm ayrıntılar düşünül-
müş. Onlar için servis araçları temin edilerek 
faaliyetlerine ve spor aktivitelerine güvenle 
ulaşmaları sağlanmış.

Hentbol grubundaki gençler, proje için ge-
rekli spor malzemeleri alındığında ise ol-
dukça heyecanlanmışlar. Yeni spor ayak-
kabılarından, formalara kadar yenilenen 
malzemeler gençler için motive edici bir 
unsur olmuş. Proje kapsamında 20 faydala-
nıcı da SBS sınavlarına hazırlanmış. Sınavlar 
için kaynak ve yardımcı kitaplar temin edil-
miş. Etütlerle öğrenilen bilgiler pekiştirilirken 
deneme sınavlarıyla başarıya giden yolda 
öğrencinin durumunu görmesi ve ona göre 
çalışma planını düzenlemesi sağlanmış.

SBS sonuçları açıklandığında hem gençlerin 
hem de proje uygulayıcılarının yüzleri gül-
müş.

İmkân sağlanmış, onlarda ellerinden geleni 
yapmış ve başarmışlar. 

Özelikle geleceğimizin 
anneleri olan 

kızlarımızın ailelerinin 
maddi sıkıntısından dolayı 
eğitimlerde zorlandığını 
gören proje yürütücüleri, 
proje kapsamında 
SBS’ye yönelik açılan 
Matematik, Türkçe, Fen 
Bilimleri, Sosyal Bilimleri 
ve Yabancı dil kursları ile 
faydalanıcılara eğitimde 
fırsat eşitliği de sağlamayı 
amaçlamışlar. 

Anneler ve Kızları

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
174.463 ¨
60 geleceğin annesi ve kızlarının 
özgüvenlerinin artırılması ve aile içi 
iletişimin güçlendirilerek sağlıklı nesiller 
yetiştirilmesini sağlamak.
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ELAZIĞ

Çaresizlik, umutsuzluk ve yoksulluk en çok 
kadınları bulur ve en çok onları vurur… Evla-
dına süt alamayan anne, hep başkasının eli-
ne bakan kadın olmak aslında onların kaderi 
değil. Sadece biraz yönlendirilmeye biraz 
eğitilmeye ihtiyaçları var. Hepsi bu…

SODES “Hazır Giyimde Biz de Varız” projesi 
ile Elazığ’a göç ile gelerek kenar mahalle-
lerde maddi sıkıntı içinde yaşayan işsiz ka-
dınlara, hazır giyim alanında mesleki eğitim 
kursu vererek onları, üretimin bir parçası ha-
line getirirken çaresizlikten ve yoksulluktan 
kurtarmayı amaçlamış. Ayrıca bu proje hem 
ilde hem de ülke genelinde kadın istihdam 
edilme oranının artırılmasına bir nebze olsun 
katkıda bulunmuş olacaktır. 

Geçim sıkıntısı yaşayan ve sosyal yardımlaş-
ma vakfından aldığı yeşil kart tek güvencesi 
olan, devletin sosyal kurumlarından aldığı 
yardımlarla yaşamaya çalışan 40 kadın se-
çilmiş proje için. Faydalanıcılar 2 grup ha-
linde eğitim almış. 20 kadın 80 iş gününü 
tamamladığında diğer 20 kadın başlamış 
çalışmaya. Ayrıca, SODES tarafından öde-
nen günlük 15 TL onların geçimine az da 
olsa katkı sağlamış. 

Faydalanıcılara, hazır giyimde çalışırken 
gerekli olabilecek tüm bilgiler, konusunda 
uzman eğitimciler tarafından verilip,  beceri 
kazanmaları sağlanmış. Kalıp çıkarmadan, 
kesme aşamasına, ütülemeden paketleme-
ye kadar her şeyi öğrenmişler eğitim boyun-
ca…

Hiçbir şey boş yere harcanmamış, eğitim 
sırasında kullanılan malzemeleri değerlen-
dirmek amacıyla, yapılan ürünler sosyal yar-
dımlaşma vakfından yararlanarak okuyan 
çocuklara okul önlüğü olarak verilmiş. 

Kadınlar, 480 saatlik halk eğitim kursunu 

bitirdikten sonra kısa bir süreliğine de olsa 
proje yürütücülerinin anlaştıkları iş yerlerin-
de staj yapma imkanı bulmuşlar. Bu stajlar,  
ticari kurumlarda işleyişin nasıl olduğunu ve 
eğitimler sonrasında onları nasıl bir işin bek-
lediğini görmeleri açısından etkili olmuş.

Proje bittikten sonra sosyal yardımlaşma 
vakfının kendi bütçesi ile alınacak temrinlik 
malzemeyle, işleyişi devam ettirmek istiyorlar.

Kendine yetebilmek, hiçbir insana mecbur 
olmadan yaşayabilmek isteyen kadınlardı 
onlar ve SODES bu isteklerinin gerçekleş-
mesi için yol gösterdi onlara… 

Kendine 
yetebilmek, 

hiçbir insana 
mecbur olmadan 
yaşayabilmek 
isteyen kadınlardı 
onlar ve SODES 
bu isteklerinin 
gerçekleşmesi 
için yol gösterdi 
onlara…

Hazır Giyimde 
Biz De Varız

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
257.628 ¨
40 genç kadının üretimin bir 
parçası haline getirilmesi ve 
istihdam edilmelerine katkıda 
bulunulmasını sağlamak.
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ELAZIĞ

Taş deyip geçmeyin usta ellerde şekillendi-
ğinde sanata dönüşür. Mermer, Türkiye’nin 
ihracat kalemlerinden biridir. İnşaattan ev 
dekorasyonuna kadar çok geniş bir yelpaze 
de kullanılan mermer, halen ülkemizde bir-
çok kişiye iş kapısı olmaktadır.

Elazığ’da var olan mermer işleme atölyesine 
maddi destek veren SODES geçim sıkıntı 
çeken, bir meslek sahibi olmayan,  işsizlik 
sorunu yaşayanlara ekmeğini taştan çıkar-
ma imkanı tanıyan bir proje sundu.

Proje merkezi iki bölümden oluşuyor. Eğitim 
verilen merkez SODES’ in destek vermesin-
den önce de mevcuttu. SODES faydalanı-
cıların, harçlıklarını, iş güvenliği için gerekli 
olanları, gözlük maske, eldiven iş elbiseleri 
ve eğitici ücretlerini karşıladı. Bu proje sa-
yede bu atölyede insanlar yeni bir meslek 
sahibi olabildiler. 

Eğitim alanı, biri torna, diğeri kesim bölümü 
olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Her bö-
lüm için bir eğitmenleri var. 20 faydalanıcı 
haftada bir dönüşümlü olarak kullanıyorlar 
bölümleri. Bu iki bölümü de en verimli şekil-
de kullanmayı öğrenmeleri gerekiyor. İlk haf-
ta teori dersi olmak üzere öğrenciler hafta içi 
her gün 08.00-17.00 saatleri eğitim aldılar. 

Bordo, siyah ya da beyaz renk mermerle-
ri kesip şekil veriyorlar. Perdahlama denen 
aşamadan geçiyor şekil verilen mermer. O 
aşamada da pürüzler yok ediliyor. Cilalaya-
rak bitim aşamasına geçiliyor. Vazo, şeker-
lik, şamdan, banyo takımı, maket uçak yap-
mayı öğrenmişler. Ürettiklerini eğitim aldıkları 
binada bir vitrinde sergiliyorlar.

Evlerimizde baş köşeyi ayırdığımız eşyaların, 
usta ellerde işlenen taşlardan yapıldığını bil-
mek onlara bir kat değer katıyor. Emek her 
zaman değerlidir. Yıllar hatta yüz yıllar dahi 
geçse mermere işlenmiş güzellikler değer 
kaybetmez.

SODES tarihe yatırım yaptı…Emeğe yatırım 
yaptı ve taş gibi sağlam değerler kazandırdı.

SODES 
faydalanıcıların, 

harçlıklarını, iş 
güvenliğini, gözlük 
maske, eldiven 
iş elbiseleri ve 
eğitici ücretlerini 
karşıladı. Bu 
sayede bu atölyede 
yeni bir meslek 
sahibi insanlar 
faydalanabildi.

İşle Taşı Kazan Aşı

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
71.665 ¨
20 işsiz gencin kalifiye mermer işçileri 
olarak yetiştirilmesini ve istihdam 
edilmelerine katkıda bulunulmasını 
sağlamak.
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Çoğu ilde karşılaştığımız sorun burada da 
karşımıza çıkıyor. İşsizlik sorunu halen ildeki 
en büyük sorunken bazı meslek gruplarında 
kalifiye eleman eksiğinin olması sorunun çö-
zümü için ara eleman eğitimini zorunlu kılı-
yor. Mesleki anlamda eğitilmiş gençlik, işsiz-
lik sorununa çözüm olurken aynı zamandan 
yetişmiş eleman açığının da kapanmasını 
sağlayacak. 

Sosyal devlet olmanın gereği sorunlara çö-
zümsel yaklaşımlar üretmektir. Elazığ kalifi-
ye ara eleman eksiği her sektörde olduğu 
gibi teknik çalışan mimarlar ve mühendisleri 
içinde en çok önemli bir sorun. Mühendis 
ve mimarların en çok ihtiyaç duyduğu ele-
manlar iki ve 3 boyutlu çizim programlarını 
kullanan personel. Elazığ’da bu konuda ol-
dukça fazla eleman eksiği var. Projede bu 
açığı avantaja dönüştürerek işsiz gençlere 
bir meslek ve iş sağlamayı hedefliyor.

TÜTEV, Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı, 
önayak olduğu projeye maddi destek SO-
DES tarafından sağlanmış. Teknik desteği 
TÜTEV‘in sağladığı projede Autocad ve di-
ğer çizim programları öğretilmiş. 40 kişinin 
faydalandığı projede iki eğitmen görev alıyor, 
makine mühendisleri her ikisi de, biri Fırat 
Üniversitesinde öğretim görevlisi bir diğeri 
ise aynı üniversitede araştırma görevlisi.

Kurslarda haftada 12 saat Solid, 10 saatte 
Autocad eğitimi almışlar. 20’si Autocad öğ-
rencisi, bu öğrencilerin 10’u kadın. 

Ayrıca 8 aylık ders programının 2 aylık kıs-
mında girişimcilik eğitimi de almış faydala-
nıcılar. Bu program sonunda iki ayrı sertifika 
sahibi olmuşlar. Bu sertifikalar onların iş bu-
labilmelerinde büyük bir avantaj sağlayacak. 

TÜTEV, Türkiye 
Teknik Elemanlar 

Vakfı, önayak 
olduğu projeye 
maddi destek 
SODES tarafından 
sağlanmış. Teknik 
desteği TÜTEV‘in 
sağladığı projede 
Autocad ve diğer 
çizim programları 
öğretilmiş.

Teknik Eleman 
Yetişiyor

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
130.486 ¨
40 meslek lisesi mezunu gence 
düzenlenen kurslar ile iş imkânı 
fırsatı sunulmasını sağlamak.

Sosyal Destek Programı  |  115  



ELAZIĞ

Her insanın zaafları ve zayıflıkları vardır as-
lında. Her doğan masumdur fakat yaşam 
içinde kimse masum kalamamıştır. Hayatın 
getirdiği şartlar insanın doğasında var olan 
bu zayıflıkların zararlı bir takım davranışla-
ra dönüşmesine neden olabilir. Bunlar kimi 
zaman madde bağımlılığı olarak karşımıza 
çıkarken kimi zamanda bir hata bir suç ola-
rak hayatımızda yerini alır. Fakat her şey bir 
gün değişebilir ve herkes ikinci bir şansı hak 
eder.  

SODES’in destek verdiği Elazığ’da başlatı-
lan “Yeni Bir Hayata İlk Adım” projesi hayata 
dair riskler taşıyan, yanlış çevrelerin kurbanı 
olmuş gençlere uzatılmış bir zeytin dalı, tu-
tabilecekleri bir dost eli, belki de hatalarını 
telefi edebilecekleri bir özür olarak düşünül-
müş. Bu proje, topluma kazandırılmaları ve 
hayattan tamamen kopmalarını engellemek 
maksadıyla hazırlanmış kişisel gelişim proje-
sidir. 

Bu projeyle, faydalanıcıların bilimsel ve tek-
nik gelişmelerden yararlanması ve aile içi ile-
tişimlerin güçlendirilmesi sağlanarak, madde 
kullanımının önlenmesi, bedensel ve zihinsel 
gelişimlerinin hızlandırılması, boş zamanların 
faydalı etkinliklerle değerlendirilmesi ve teh-
likeli çevrelere karışmalarının engellenmesi 
hedeflenmiş. 

Çocuk, genç ve yetişkinlerin özellikle risk 
grubundaki kişilerin bilimsel ve teknik ge-
lişmeleri takip etmesi ve sınavlara hazırlık 
kaynaklarına kolayca ulaşması, boş zaman-
larını değerlendirmeleri  amacıyla kütüphane 
oluşturulmuş. Beraberinde kenar mahal-
lelerde yaşayan çocuklarda kitap okuma 
bilincinin geliştirilmesi hedefiyle 210 kişinin 
katılım sağlandığı 3 adet kitap okuma kam-
panyası düzenlenmiş... 

Ayrıca faydalanıcıların çağın gerisinde kal-

mamaları ve iş arayışında avantaj sağlama-
ları açısından 10’ar kursiyerden oluşan 8 
adet bilgisayar kursu düzenlenmiş.

Risk grubundaki çocuk genç ve yetişkinler 
ile etkinlikleri başarıyla tamamlamış kişilere 
yönelik olarak 30’arlı gruplar halinde 2 gezi 
düzenlenmiş.

Bütün bu çabaların nedeni, gençleri layık 
oldukları ortamlara taşımak ve onlara yeni 
bir hayata adım atabilmeleri için yardım ede-
bilmek. SODES onlara ikinci bir şansı verdi 
onlarda en iyi şekilde değerlendirdi…

Yeni bir hayata 
ilk adım projesi 

ile çocuk, genç ve 
yetişkinlerin özellikler 
risk grubunda bulunan 
kişilerin bilimsel ve 
teknik gelişmelerden 
faydalanması aile 
içi iletişimlerin 
güçlendirilmesi 
hedeflendi.

Yeni Bir Hayata 
İlk Adım

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
169.488 ¨
Madde kullanan 350 gencin 
rehabilite edilerek hayata 
kazandırılmalarını sağlamak.
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• Engelli Sanat Yapıyor Aileler Bilinçleniyor

• Nitelikli Eleman Nitelikli İstihdam

• Folklorumuzda Bir Gelişim Öyküsü

• Engelli Terapi Merkezi

• Yalnız Değilsiniz

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Erzincan
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ERZİNCAN

Rengarenk boyalar, tualler, fırçalar, çamur-
lar… Sanat iyileştirir… Ruhu dinginleştirir… 
SODES, kendine dönük yaşayan, engellile-
re sanatla dostluk kurmalarını, üretmelerini, 
üretirken keyifli vakit geçirmelerini hedefle-
yen bir proje sundu. 

Projenin amacı; zihinsel engellilere sanatla 
destek vermek, gelişimlerine katkıda bu-
lunmak. Üretken birey olmalarını, sıkıntı ve 
streslerinden kurtulmalarını sağlamak. Ayrı-
ca, en az onlar kadar sorun yaşayan engelli 
ailelerine de destek olmak, onların yükünü 
bir nebze de olsa azaltmak. 

Rehabilitasyon merkezinde bulunan zihinsel 
engellilerin engel seviyelerine göre eleme ya-
pıldı. Uygulamaya katılacak derecede olan-
lar seçildi. 4 atölye kuruldu. Resim atölyesi, 
fotoğrafçılık, seramik, el sanatları, ebru ve 
ahşap… 100 faydalanıcısı var. 25’er kişilik 
gruplarla 4 branş yer alıyor. Fotoğrafçılık, re-
sim, ebru, seramik olmak üzere kendi istek-
leri doğrultusunda gruplara ayrıldılar. 

El sanatları, güzel sanatlar branşında 4 eğit-
men var. Resim ve ebru kursunda renklerle 
kendilerini ifade etmeyi, seramik kursunda 
ince çizgilerle lale yapmayı, el sanatlarında 
ipek böceği kozasından nasıl çiçek yapıla-
cağını, fotoğrafçılıkta anlık pozlar yakalama 
sırlarını öğrendiler. Sergi stantlarını dahi ken-
dileri hazırladılar.

Çamura şekil verdiler stres attılar, ürettiler, 
takdir edildiler, özgüven kazandılar. Proje 
engelleri aşarak bir kez daha amacına ulaştı.

Psikolog eşliğinde 20 gün boyunca ailelerle 
toplantılar yapıldı. Aileler bilinçlendirilmeye 
çalışıldı.

Engellilere nasıl davranılması gerektiği ya da 
bu tür faaliyetlerin onlara neler kazandıraca-
ğı konusunda bilgiler verildi. Okula gelme-

yenlerin evine gidildi. Aile sorunları bire bir 
görüşülerek çözülmeye çalışıldı. 125 engelli-
nin ailesine ulaşıldı. Proje sonunda hem aile-
lerin hem de engellilerin hoş vakit geçirdikleri 
bir yemek düzenlendi.

Mutlu bireyler başarılı toplumların temelidir. 
Özgüven kazandırılmış, üretken olmanın yol-
ları öğretilmiş, kendine sosyal bir varlık ola-
rak çevresinde bir yer edinmiş engelli, mutlu 
bir bireydir artık. SODES mutlu bireyler için 
proje üretmeye devam ediyor.

Resim ve ebru 
kursunda 

renklerle kendilerini 
ifade etmeyi, 
seramik kursunda 
ince çizgilerle 
lale yapmayı, 
el sanatlarında 
ipek böceği 
kozasından nasıl 
çiçek yapılacağını, 
fotoğrafçılıkta anlık 
pozlar yakalama 
sırları öğrendiler.

Engelli Sanat Yapıyor 
Aileler Bilinçleniyor

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
53.246 ¨
100 engelli çocuğun aileleri ile 
iletişimlerinin daha iyi hale getirilmesi ve 
engellilerin sosyalleşmesini sağlamak.
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ERZİNCAN

Türkiye’nin komşularıyla özellikle de Türki 
cumhuriyetlerle geliştirdiği başarılı ilişkiler 
sağladığı yeni olanaklarla ülke ekonomisine 
katkı sağlarken birçok insanın da iş umudu 
oluyor. Azerbaycan doğalgazının Türkiye 
üzerinden yurt dışına akacak olması ve bu 
boru hattının Erzincan’dan geçecek olması 
parlak bir proje fikrine dönüşmüş. Nitelikli 
Eleman Nitelikli İstihdam adını taşıyan proje 
Erzincanlı gençler için önemli bir fırsat olmuş. 
Her alanda nitelikli elemana ihtiyacın olduğu 
günümüzde uluslar arası bir enerji aktarımı 
projesinde yer alacak bireylerin de işin yapı-
sına uygun bir kalitede donanıma sahip ol-
ması gerekir. Bu önemli gerçeğin bilincinde 
olan proje ekibi üç alan üzerinden yürütmüş 
eğitimleri; bilgisayarlı çizim-tasarım, doğal-
gaz kaynakçılığı ve kaynakçılık. Yirmi  öğren-
ci doğalgaz kaynakçılığı dersi alıyor, onların 
ardından otuz kişi kaynakçılık bölümünden 
faydalanacak. Bilgisayarlı çizim kursunu 
ise yirmi yararlanıcı başarı ile tamamlamış. 
İş güvenliğine aşırı önem verilen eğitimler 
sırasında yararlanıcılar özel kasklar kullanı-
yorlar. SODES tarafından sağlanan  kaynak 
cihazları, gaz altı kaynak makinesi ve put 
ağzı açma makinesi  merkezde eğitim için 
kullanılan materyallerden. Çevredeki hiçbir 
okulda ya da atölyede bulunmayan tekno-
lojik donanıma sahip makinelerin özel olarak 
getirtildiğini yine proje yürütücüsünden öğ-
reniyoruz. Normal kaynakçılıktan çok daha 
zor olan doğalgaz kaynakçılığında boruların 
kaynakçılığı öğretiliyor. Doğalgaz kaynakçılı-
ğının bölüme dahil edilme nedenini yürütücü  
Özkan Bey şöyle anlatıyor; ‘Doğalgaz boru 
hatları Erzincan üzerinden geçiyor. Azer-
baycan İran’a bağlı kalmamak için Türkiye 
üzerinden yurt dışına akacak. İşçilerin %80’i 
kaynakçılıkta çalışacak. Bu yüzden de bu-
rada çalışması gereken kaynakçı lazım. Yani 
işinin ehli adamlar lazım. Buradaki öğrenciler 

uluslar arası akredite kuruluşlarından belge 
alabilecek seviyedeler. Bu işe girenler 5 bin 
lira maaş alacak.’ Kalifiye elemanlarla yapı-
lan kaliteli işlerin hizmet alan için de veren 
için de sağladığı ruhsal doyum tartışılmaz 
kuşkusuz. SODES kaliteye yatırım yapmaya 
devam ediyor…

Burada çalışması 
gereken  

kaynakçı lazım. Yani 
işinin ehli adamlar 
lazım. Buradaki 
öğrenciler uluslar 
arası akredite 
kuruluşlarından 
belge alabilecek 
seviyedeler. Bu işe 
girenler 5 bin lira 
maaş alacak.

Nitelikli Eleman 
Nitelikli İstihdam

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
140.000 ¨
İlköğretim mezunu, genç ve yetişkinlerin 3 ayrı 
başlıkta meslek kazandırma eğitimleri almalarını 
ve meslek sahibi olmalarını sağlamak.
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Halay; Yaşamın enerjisini, döngüsünü, da-
yanışmayı, hareketi, durup devam etmeyi ve 
ritmi içerir. Halay (Hal) ateşle yani yaşamsal 
enerjiyle bağlı olması bu oyuna verilen öne-
mi göstermektedir. 

Çukurova’da (Güney) halayları Adana ile 
Antep arasında dillenir. Doğu halayları ve 
Bozkır halayları ile birbirine bağlanan birin-
den diğerine duyguyu aynı figürlerle kardeş 
kılan bir bağda neşelenir. Küçük parmakla-
rıyla birbirlerine tutunanlar birde yürekleriyle 
el ele tutuşurlar. 

Dezavantajlı çocuklara el ele tutuştukları, 
birlik ve beraberlik içinde sosyalleştikleri, 
kültürlerinin bir figürüne hep birlikte sahip 
çıktıları sosyal bir proje “Folklorumuzda Bir 
Gelişim Öyküsü”. 

Halay, davul ve zurna ile çalınan müzikler 
eşliğinde oynanır. 60 öğrenci 2 grup halinde 
halay için bir araya getirildi. Erzincan,  yöre-
si oyunları için tertip edilen mekânlarda bar 
oyunları erkeklerden soruluyor.

Ayrı salonlarda iki grup halinde alınan ders-
lerle her geçen gün kendilerini kültürümü-
zün bu ritimlerinde bulan çocukların sevinci 
yüzlerinden okunuyor. Kurslar Cumartesi ve 
Pazar günleri gruplar için ayrılmış salonlar-
da sabah 10.00 dan 13.00 e kadar devam 
ediyor. 14 yaş altı öğrencilerin bu ilgisi ve 
9-11 yaş arası öğrencilerin kültürümüze ait 
bu değerleri benimsemesi projenin amacına 
ulaştığını gösteriyor.

Halay yan yana 
durmadan aynı 

adımı atmadan 
oynanamaz. Küçük 
parmaklarıyla 
birbirlerine 
tutunanlar birde 
yürekleriyle el 
ele tutuşurlar. Bu 
proje ile halay 
gençlere sevdirildi 
ve gençlerin 
gündemine getirildi.

Folklorumuzda 
Bir Gelişim Öyküsü

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
45.000 ¨
60 gencin folklor kültürü 
ile kötü alışkanlıklardan 
korunmasını sağlamak.
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Bu projede; zihinsel ve bedensel engellilerin 
özgüven gelişimini ve fiziksel yetersizlikleri-
nin minimum düzeye inmesini sağlamak, bu 
sayede de sosyalleşmelerine de katkıda bu-
lunmak hedeflenmiş. 

Uzay Terapi sistemiyle engelli çocukların ha-
reket kabiliyetini artırmaya yönelik 13 farklı 
ekipman ve aparat alındı. 200 zihinsel ve 23 
fiziksel engelli öğrenci yararlandı.

Çocuğun normal gelişimini sağlayacak tüm 
hareketler egzersiz olarak yapılıyor. İnce 
motor yetenekleri, parça bütün ilişkisi için iyi 
durumda olanlara uygulanıyor. Uzay Terapi 
sisteminde Plates topu ile egzersiz yapılıyor. 
Bu egzersizler baş ve kasları geliştiriyor.

Ekipmanlar SODES’ten… Yürüyebilenler 
boş vakitlerini Tırmanma ve Trambolinde 
değerlendiriyor.

Genel, orta ve ağır seviyede engelli parkı 
yapıldı. 7 tane açık havada spor aleti var. 
Adım hızı, adım genişliği ve yürüme koor-
dinasyonu geliştirme çalışmaları yapıldı. 
Bisikletle bacak kaslarının güçlenmesi, kas 
kasılmalarının azaltılması hedeflendi. Mat ve 
bar sistemi ile yatalak durumdaki çocukların 
baş ve boyun kontrollerini sağlama, dönme 
ve emekleme, diz üstü faaliyetlerini güçlen-
dirme hareketleri yapılıyor. El ve göz koor-
dinasyonunu artırmak amaçlı bir masa var.

Ahmet; Down sendromlu, 11 yaşında bir 
engelli. Bu aletle oynayarak koordinasyon 
hareketleri yapıyor. Çocuğun her şeyden 
önce bir faaliyette bulunduğu için öz güve-
ni artıyor. El göz koordinasyonu yükseliyor. 
Sosyal becerileri artıyor. Zihinsel parça bü-
tün ilişkilerini kuruyor. 

Aileler de çocukların gelişimi için bilinçlendi-
rildi… Paylaşımı öğreniyorlar. Zihinsel engelli 
diğerleri ile bir ortama girdiğinde dışlanıyor. 

İşe yaramaz hissediyor. Bu merkezde bu 
duygudan kurtuluyor.

Raşit 6 yaşında. Gen bozukluğunun sebep 
olduğu yaşlılık hastalığı var. Babası kabul et-
mek istemiyor. Uyuma sorunu çekiyor Raşit. 
Bu merkezde uzay bedeni sisteminden ya-
rarlanıyor. Denge duyumu oluşuyor ve daha 
rahat esniyor.

Komplike bir fizyoterapi sistemi kurmuş SO-
DES. Bir çok engelli çocuğun elde edeme-
yeceği fırsat verilmiş. Onlar da bu fırsatı en 
iyi şekilde değerlendirmişler.

Çocuğun her 
şeyden önce 

bir faaliyette 
bulunduğu için öz 
güveni artıyor. El 
göz koordinasyonu 
yükseliyor. Sosyal 
becerileri artıyor. 
Zihinsel parça bütün 
ilişkilerini kuruyor. 

Engelli Terapi 
Merkezi

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
Sosyal İçerme
64.051 ¨
223 engelli çocuğun fiziksel 
yetersizliklerinin minimum düzeye 
indirilmesini sağlamak.
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Hayat iki tarafı keskin bıçak gibidir. Neresine 
dokunsanız canınız yanar…

Nice insan var kimsesiz, çaresiz ve yalnız... 
Kimi bakıma muhtaç, kiminin işe ihtiyacı 
var… SODES bu projeyle sorunlara doğru 
çözümler üretmenin gayretinde birbirine ihti-
yaç duyan kişileri bir araya getirdi.

İki yönlü bir proje Yalnız Değilsiniz. Hedef; 
Erzincan’da bakıma muhtaç, yaşlı, hasta 
kadınlara evde bakım hizmeti verilirken, işe 
ihtiyacı olan kadınları da bu konuda eğiterek 
onlara iş imkanı sağlamak.

Projeden faydalananlar da proje sorumluları 
da kadınlardan oluşuyor.

Bu projenin birinci grubunu bakıma muhtaç 
faydalanıcılar oluşturuyor. Daha fazla kişiye 
hizmet verebilmek için 10’ ar kişilik gruplar 
halinde hizmet götürülmüş. 29-65 yaş arası 
engelli, 65 yaş üzeri 10 yaşlı, 10 tane bakıma 
muhtaç olmak üzere 30 tane kadın haftanın 
belli günleri düzenli olarak ziyaret edilmiş.

Her iki kesim için de çok önemli bir proje. 
Hasta ve yaşlı bakımını sağlayan faydala-
nıcılar hem sertifika sahibi oldular hem de 
bir süre iş sahibi. Diğer faydalanıcı grubunu 
proje daha fazla mutlu etmiş. 91 yaşında bir 
faydalanıcının sözleri bunu ifade etmeye ye-
tiyor: “Hiçbir şey istemiyorum! Kapımı açıp 
nasıl olduğumu sorun yeter, 10 yıldır nere-
deydiniz? Her bayram gözlerim yollarda kal-
dı ne gelen ne giden” diyor ağıtlar yakarak…

Bir yürüme engelli faydalanıcı hasta bakıcı-
ları görünce inanılmaz bir sevgi gösterisin-
de bulunarak: “Gelmenize o kadar sevindim 
ki” ve bize dönüp “Ben diyor yıllardır evden 
çıkmadım. Onlar sayesinde dışarı çıkıyorum, 
geziyorum, hava alıyorum, alışveriş yapıyo-
rum.” diyor.

Unutmayalım bir gün biz de yaşlanacağız ve 
hastalıklar bizim de kapımızı çalabilir. Onları 
şimdiden anlamak ve destek olmak gerek-
tiğini düşünen SODES, bu projeyle yalnız 
bırakılmış, bir kenara itilmiş, çaresiz insanlar 
için büyük bir hizmet vermiş. Üstelik işe ihti-
yacı olan kadınları da unutmadan…

Her iki kesim 
içinde çok 

önemli bir proje. 
Hasta ve yaşlı 
bakımını sağlayan 
faydalanıcılar hem 
sertifika sahibi 
oldular hem de bir 
süre iş sahibi. Diğer 
faydalanıcı grubunu 
proje daha fazla 
mutlu etmiş.

Yalnız Değilsiniz

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
177.800 ¨
Fakir ve yardıma muhtaç 50 yoksul 
vatandaşın evde bakım hizmetlerinin 
yapılmasını sağlamak.
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• Daphan Ovası Su Tarımına Başlıyor

• Gezici Kütüphane

• Engellilere Yönelik Çağrı Merkezi 
Operatörlüğü

• Kar Çiçekleri Geleceğe Umutla Bakıyor

• Kadın İstihdamına Destek İçin Eğitim, 
Üretim, Satış ve Pazarlama

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Erzurum

Sosyal Destek Programı  |  127  



ERZURUM

İşsizlikle mücadele etmeye çalışan, maddi 
imkansızlıklar yüzünden sıkıntıda olan kişile-
re farklı bir yol göstermeyi, denenmemiş bir 
yöntemle yeni iş imkanları sağlamayı amaç-
lıyor bu proje. SODES, dünyada bir örneği 
olmayan projeye maddi olarak destek verdi. 
Sulama kanalında balık yetiştirilip yetiştiri-
lemeyeceği araştırıldı. Kanala yakın olması 
ulaşımı kolaylaştıracaktı. Bu nedenle 34 kur-
siyer, kanal üzerinde bulunan dezavantajlı 
çevre köylerden seçildi. 

Çalışmanın yürütüldüğü kanal 53 km uzun-
luğunda. Burada balıkçılığın dönemlik yapılıp 
yapılamayacağına bakıldı. Sulama kanalına 
gelen baraj ve dere suyu rusubat içeriyordu. 
(bitkisel materyal çer-çöp). Burada yapılan 
deney sonuç verdi ve balıklar yetişti. Üste-
lik daha kaliteliydi. Uygulaması daha önce 
hiç yapılamamıştı. Dünyada bir örneği daha 
yok. Türkiye barajlar ülkesi ve sadece sula-
ma amaçlı kullanılıyor. Bu proje, GAP kanal 
üzerinde 10’ar tonluk, 100 aileye geçindire-
bilir kanallar var düşüncesi ile başladı. 1000 
ton balık demek 300 ton gübre demek ve 
böylece tarıma da dolaylı bir katkı sağlanmış 
oldu. Hem balık yetişip, hem sulama yapı-
labiliyor.

Eğitmenleri ve proje sorumlusu Atatürk Üni-
versitesi Su Ürünleri Fakültesi Bölüm Başka-
nı Doç. Dr. Halil İbrahim Haliloğlu eşliğinde 
faydalanıcılara bu kanallarda balıkçılık ve ba-
lığın nasıl yetiştirilebileceği öğretildi. Bu proje 
kapsamında, ayrıca 10 TL de günlük harçlık 
verildi. 

Alabalık türü incelendi. 10 kafesini SODES’ 
in yaptırdığı 13 kafes suya yerleştirilip, bü-
yüklüklerine göre balıklar bırakıldı. 2 gramlık 
balık 4 ayda 347 grama çıktı. 150 gramlık 3 
ayda 1 kiloyu aşanlar oldu. 

Yem, kafesler, gelenler için 2 prefabrik yapı, 

balık ve 100.000 yavrunun maliyeti SODES 
tarafından karşılandı...

GAP’ta 30 metre genişliğinde kanallar var. 
Bu proje GAP’ta uygulanırsa 10.000 ton 
üzeri üretim sağlanacağı öngörülüyor. Üre-
timle 1 milyar dolar elde edilebilir. 165 bin 
ton kültür yoluyla balık üretimi yapılıyor. Bu 
rakamı avcılığa kıyaslayıcınca 700 bin ton-
lara ulaşıyor. 

Proje verimlilik üzerine bina edilmiş. Bir çok 
kişiye iş imkanı sağlaması ile örnek bir proje 
olma özelliği taşıyor. 

Dünyada örneği 
yok. Türkiye 

barajlar ülkesi ve 
sadece sulama 
amaçlı kullanılıyor. 
GAP kanal 
üzerinde 10’ar 
tonluk 100 aileye 
geçindirebilir 
kanallar var 
düşüncesi ile 
başladı.

Daphan Ovası
Su Tarımına Başlıyor

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
133.115 ¨
Dezavantajlı ve yoksul 34 
köylünün balıkçılık konusunda 
eğitilerek istihdamlarını sağlamak.
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Kocaman bir tır içi kitapla dolu… Ve bilgi-
sayarlar… Ve sinema… İşte çocukların cen-
neti…

Mahalle mahalle geziyor… Köylere uğruyor, 
binlerce hayat, binlerce hikâye, bir sürü bilgi, 
masal, oyun taşıyor bu tır… SODES; kütüp-
hanesi olmayan, bilgisayarı TV’de görmüş 
köy kokan bu güzel yüzlere kitap götürdü, 
bilgisayar götürdü..

Bedensel engeli olan bir çocuğu koltuk değ-
neğiyle, kitaplara koşmaya çalışırken görü-
yoruz…

Ve anlıyoruz ki bu tır onlar için sanılan-
dan daha önemli. Sürdürülebilir bir proje 
Erzurum’daki gezici kütüphane projesi. Kü-
tüphanesinde 2273 kitap var. Masal kitapla-
rı, hikâye kitapları ders kitapları, resimli an-
siklopediler daha çeşit çeşit kitap… İnternet 
bağlantılı 8 bilgisayar var. İster sörf yapıyor-
lar ister oyun oynuyorlar bilgisayarlarda… 
09.00-17.00 arası merkeze bağlı köylerde 
ve mahalle aralarında duraklıyor. Kitaplar is-
teyenlere veriliyor. 15 gün sonra tekrar aynı 
yere gidilip verilen kitaplar teslim alınıyor. 
Çocuklar bu konuda oldukça hassaslar. Ki-
taplarına iyi bakıyorlar.

Ne çok film izlediler, çeşit çeşit çizgi filmler 
varmış meğer onlar için. 100’e yakın film 
izleme seti var. 3.000 kişiye film izletildi bu 
araçta. Miniklerin oturup okuyabileceği, sat-
ranç oynayabileceği, arkadaşlarıyla gelip va-
kit geçirebileceği bir yer. Onlar kütüphaneye 
gidemiyorsa kütüphane onlara geliyor…

Ne çok anlamı vardır çocuklar için bu tırın. 
Günümüzün tüm imkânlarını bir tırın içinde 
tanıyorlar. Zihinleri için satrancı tanıyorlar. 
Hayalleri için filmleri izliyorlar. Öğrenmek için 
okuyorlar. Eğlenmek ve teknolojiyle tanış-
mak için bilgisayarla vakit geçiriyorlar…

Onlar da çocuk, onları da bekleyen bir ge-
lecek var… Ne kadar donanımlı olurlarsa o 
kadar iyi savaşırlar hayatla. Ne kadar çok 
bilirlerse o kadar çok şey başarırlar, ne ka-
dar önemsenirlerse o kadar sevmeyi öğre-
nirler… SODES ne çok şey sunmuş meğer 
onlara…

Miniklerin 
oturup 

okuyabileceği, 
satranç  
oynayabileceği, 
arkadaşlarıyla 
gelip vakit 
geçirebileceği 
bir yer. Onlar 
kütüphaneye 
gidemiyorsa 
kütüphane onlara 
geliyor…

Gezici Kütüphane

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
Kültür, Sanat ve Spor
553.709 ¨
Dezavantajlı çocuk, genç, yetişkin 
ve yaşlı vatandaşlara kütüphane 
hizmetini ulaştırmak.
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Sağlıklı bireylerin dahi işsizlik problemi ya-
şadığı günümüzde engelli olarak istihdam 
edilmek daha da güç oluyor. Bunu önlemek 
adına engellilere pozitif ayrımcılık içeren ka-
nunlar yapılmış. 

Fakat istihdam edilebilecek engelli ile işvere-
ni bir araya getirmek sanıldığı kadar kolay ol-
muyor. Erzurum’da bu soruna çözüm olarak 
üretilmiş bir proje Engellilere Yönelik Çağrı 
Merkezi Operatörlüğü. Amaç açık olan alan-
larda engellileri de ekonomiye kazandırmak 
ve onları kendilerine yetebilecek bir iş sahi-
bi yapmak. Çağrı operatörlüğü günümüzün 
tercih edilen mesleklerinden. Üstelik hem 
kadınlar hem de engelliler için rahat çalışabi-
lecekleri meslek gruplarından.

Eğitmen Yelda Hanım; “Engelliler için en ra-
hat meslek olduğu için seçildi. Şirketlerde 
engelli açığı var. Bunu doldurmak istiyoruz.” 
diyor.

Yararlanıcılar 2 grup halinde 14 kursiyerle 
başlayan proje, bir GSM operatörüyle ortak-
laşa yürütüldü. Projeye destek veren GSM 
operatörü 7 faydalanıcıyı istihdam ede-
cek. Sonucunda iş garantili olması büyük 
bir avantajdı. Faydalanıcılara günlük 15 TL 
harçlık verildi. Projeye %40 ve üzeri görme 
engeli olan raporlu tüm engelliler geldi. Sa-
dece görme değil bedensel engelliler de ya-
rarlandı projeden. Toplam 544 saatlik eğitim 
aldılar. İletişim fakültesi mezunu bir eğitmen-
leri vardı.

İletişim teknikleri, diksiyon, bilgisayar kullanı-
mı öğretildi. Yararlanıcılar eğitimler sonunda 
seri bilgisayar kullanabilecek hale geldiler. 
Kursiyerlerin tamamı lise mezunu ve üzeriydi.

Ufak adımlar büyük sonuçlar doğurabi-
lir yeter ki hedef doğru seçilsin. SODES 
Erzurum’da doğru insanları doğru şartlarda 

doğru zamanda bir araya getirdi. Belki de 
kendini yalnız hisseden bir kitleye aslında 
yalnız olmadıklarını, onları da düşünen, onla-
ra da yardım elini uzatan birilerinin olduğunu 
gösterdi bu projeyle SODES.

İletişim teknikleri, 
diksiyon, 

bilgisayar 
kullanımı öğretildi. 
Eğitimler sonunda  
seri bilgisayar 
kullanabilecek 
hale geldiler. 
Kursiyerlerin 
tamamı lise 
mezunu ve 
üzeriydi.

Engellilere Yönelik Çağrı 
Merkezi Operatörlüğü

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
89.600 ¨
30 lise mezunu görme 
engellinin düzenlenen kurslar ve 
verilen eğitimler ile istihdama 
katılmalarını sağlamak.
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Ellerinden tutulacak çocuklar vardı. Minik 
elleri oyuncaklara dokunmalı, ışıltılı gözleri, 
yeni mekânlara bakmalıydı. SODES saye-
sinde bu çocukların ellerinden tutuldu. Men-
dil satan, ayakkabı boyayan ellerinden... 
Sporla, gezilerle, eğitimle sokaktan uzak tu-
tulan bu çocukların hayalleri de değişti.

Artık onların masa tenisi oynayabilecekleri 
bir sınıfları var. Projeyle 350 faydalanıcı sekiz 
derslikte yeni şeyler öğreniyor, bildiklerine 
yenilerini ekliyor. Bilgisayar ve cep sineması 
sınıfları, onlar için hem eğlence hem de bilgi 
demek. 280 öğrenciyle 4 gün 3 gece süren 
Çanakkale gezisi onların tarih ile buluşması-
nı sağladı. Bu gezide ders de ihmal edilme-
di. Soru bankası ve konu anlatımlı kitaplar 
yol arkadaşları oldu.

Projenin koordinatörü Memduh Bey; “Biz 
faaliyetlerle 12 ay boyunca onlarla ilgileniyor 
eğitimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 
Projenin temelinde onların iyi bir lise kazan-
malarını sağlamak ve iyi bir geleceğin teme-
lini atabilmek var. Burada faaliyetlerin yanın-
da veliler de devamlı bilgilendiriliyor.” diyor.

Matematik, Türkçe, Sosyal, Fen, İngilizce ve 
rehberlik olmak üzere altı eğitmen var. Hafta 
sonları 09.00 – 12.30 arası SBS birinci grup; 
13.30 – 16.00 arası ise 2. grup derse geli-
yor. Bu derslerden yararlanan 8 sınıf var. Sı-
nıflar 18 – 16 kişilik. Hafta içi etütlerle dersler 
destekleniyor. Etütler 15.00-18.00 saatleri 
arası herkese açık.

Proje kapsamında 250’ye yakın öğrenci si-
nemaya götürüldü. Velilere yönelik Diyarba-
kır, Mardin, Urfa gezisi düzenlendi. Bu gezi-
den 15 kişi yararlandı. Piknikler yapıldı. Halı 
saha maçları düzenlendi. Hem veliler hem 
öğrenciler SODES sayesinde çok şey pay-
laştı. Çok şey öğrendi.

Sokaktan çaldı, hayata hediye etti çocukları 
SODES… Öğrenmeyi öğrenmemiş bir ço-
cuk, topluma yük olacaktır yetişkinliğinde…

Proje kapsamında 
250’ye yakın 

öğrenci sinemaya 
götürüldü. Velilere 
yönelik Diyarbakır, 
Mardin, Urfa gezisi 
düzenlendi. Piknikler 
yapıldı. Halı saha 
maçları düzenlendi. Hem 
veliler hem öğrenciler 
SODES sayesinde çok 
şey paylaştı. Çok şey 
öğrendi.

Kar Çiçekleri 
Geleceğe Umutla 

Bakıyor

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
Sosyal İçerme
253.172 ¨
Risk altındaki çocukların yaşadığı 
mahallerde düzenlenecek sosyal, kültürel 
ve eğitsel kurslar ile 350 çocuğun topluma 
kazandırılmasını sağlamak.
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ERZURUM

İstihdama destek olmak için yürütülen iki 
proje aynı zamanda sosyal bir etkinliğin de 
adresi oluyor. Erzurum’da geliri olmayan, 
maddi imkansızlıklarla mücadele eden, ken-
dini geliştirmeye ve meslek sahibi olmaya ih-
tiyaç duyan kadınlar için düşünülmüş bu iki 
proje.  Yemek ve mefruşat olmak üzere ikiye 
ayrılan gruptaki katılımcılar, belli aşamalar-
dan  geçerek projeye katılıyorlar.

Mefruşat için hanımlar evde yaptıkları el iş-
lerini, yemek için ise el hünerlerini ortaya 
koyuyorlar. Artık sofralar bu hanımlardan 
sorulacak. Çünkü İstanbul’dan gelen mas-
ter cheff eğitmenleri işin bütün inceliklerini 
onlarla paylaşıyor. 

Katılımcılar beş yıldızlı otellerin mutfaklarını 
geziyorlar. Bir uygulama alanı gibi değerlen-
dirmelerde bulunuyorlar. Açık büfe yemekler 
ve kermesler organize ederek öğrendiklerini 
sergilemiş oluyorlar. 

İl genelinde bir yarışma olacak. Bu yarışma-
ya faydalanıcılar da katılacak. 5 kategoriden 
oluşan yarışmada en az 2 kategoride kur-
siyerler de yarışacak. Jüride kimler yok ki... 
Beş yıldızlı otel baş şefleri, Yalova Üniversi-
tesi yiyecek içecek bölümü başkanı, Arbella 
Makarna Halkla ilişkiler Müdürü ve  Food in 
Life Gastronomi Dergisi sahibi de jüride  yer 
alıyor.

Yarışmada dereceye girenlerden birinciye 
gümüş, 2. ve 3.ye de bronz madalya veri-
lecek. Yine jüri özel ödülleri de sahiplerini 
bekliyor olacak.

Hanımlar yemek kısmında İtalya, Meksika, 
Çin, Fransa, Osmanlı, Uzakdoğu yemekle-
rinden yöresel yemeklere kadar birçok şey 
öğrendiler. Pişirme teknikleri, hijyen gibi farklı 
konular üzerinde söyleşildi. Bir ay teorik eği-
timler verildi. Bu derslerde gıda zehirlenme-

leri için alınacak önlemler, hastalık yapıcı 
bakterilerin özellikleri gibi değişik konular da 
yer aldı.

Haftaiçi her gün 09:00-15:00 arası eğitime 
gelen hanımlar toplamda 360 saat ders al-
mış olacaklar. 15 kişi aşçılık için 15 kişi de 
mefruşat için geliyor. İlk 1 ay gençlik mer-
kezinde teori k dersler alındıktan sonra ka-
tılımcılar, uygulama imkanı da bulacaklar. 9 
Nisan 2012’de başlayan kurs,  3 temmuzda 
bitecek. Her kişi için Günlük 10 lira harçlık 
ödeniyor.  Birkaç kişi birleşip yer açmayı bile 
düşünüyor. 

18-50 yaş arası katılımcılar İş kur verileri-
ne bakıldığında isabetli bir tercih yapıldığını 
gösteriyor.  Hem belli bir kapasite, hem  po-
tansiyel, hem de ihtiyaç var. 

Tülay hanım ‘Erzurumun görüp görebilece-
ği en güzel mutfağı oluşturmak istiyorum.’ 
Derken, Neslihan hanım; ‘Baharatlarla dans 
ediyoruz. Önceden ana dört  baharat kul-
lanırdık. Şimdi 200’e yakın baharat tanıdık.’ 
diyor.

Master cheff Süleyman Engin TRT’de ye-
mek programı sunmuş, milli takımda yer al-
mış ve ülkemize 4 madalya kazandırmış, iki 
dünya ikinciliği olan bir aşçı. Mefruşatta  ise 
hanımlara ev tekstili üzerine eğitim veriliyor. 
İki eğitmen var. Kursiyerler ise Pazartesi-
Salı-çarşamba 09:00 – 15:00; Perşembe-
Cuma 14:00-18:00 arası geliyorlar. 400 
saat düz nakış, 200 saat basit iğne teknik-
leri görüyorlar. Pike, nevresim, banyo sepet-
leri takımı ve çanta yapımı ile uğraşıyorlar. 
İSMEK’ten farklı tasarımları da ögretmek için 
eğitmenlerle görüşülmüş bile... Bir yandan 
sofralarda lezzet çeşnileri damak tadına göz 
kırparken diğer yanda mefruşatta el emeği 
desenler gelecek için bir yol örüyor, yolcu-
larına..

Tülay Hanım 
“Erzurum’un 

görüp görebileceği 
en güzel mutfağı 
oluşturmak 
istiyorum” derken, 
Neslihan Hanım; 
“Baharatlarla dans 
ediyoruz. Önceden 
ana dört  baharat 
kullanırdık. Şimdi 
200’e yakın baharat 
tanıdık.” diyor.

Kadın İstihdamına 
Destek İçin Eğitim, Üretim, 
Satış ve Pazarlama

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
209,650 ¨
100 Kadına verilecek 
eğitimler ile istihdamlarına 
ve aile ekonomilerine katkıda 
bulunulmasını sağlamak.
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ERZURUM
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• Asırlık Zanaatı Yaşatıyoruz

• Berk-Der Sodes Eğitim Merkezi

• Beydilli’de Çiçekler Açıyor

• Endüstriyel Otomasyon

• Tohum (Toplumsal Huzur Merkezi)

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Gaziantep
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GAZİANTEP

Asırlık Zanaatı 
Yaşatıyoruz

“İş arıyordum. Müdürümüzle karşılaştım, 
bana bu kursu teklif etti. Ben de kabul edip 
başladım. Sonra bu işe karşı ilgimin oluş-
tuğunu fark ettim ve yetenekli olduğumu 
gördüm. Son olarak da istihdam edildim. 
Belirli bir süre böyle çalıştıktan sonra şu 
anda sedef kakma kursuna gelen kadınla-
rın hocasıyım.” Sedef kakmacılığına kursiyer 
olarak başlayıp sektörün tek kadın eğitme-
ni olan Nilgün Horoz’un bireysel öyküsü, 
Gaziantep’te yürütülen bir projenin de büyük 
başarı hikâyesi aslında. Gaziantep Bakırcılar 
Odası tarafından planlanan proje ‘Asırlık Sa-
natı Yaşatıyoruz’ adını taşıyor. İsmiyle mü-
semma olan projenin iki ayağı var aslında; 
sedef kakmacılığı ve bakır işlemeciliği. Her 
iki zanaat de Gaziantep’in dolayısıyla da 
ülkemizin kültürel mirasının bir parçası. Ga-
ziantep bakırcılığını diğerlerinden ayıran en 
önemli özellik ise bütün ürünlerin tek parça-
dan oluşması; birleştirme için lehim kullanıl-
mamasıdır. Bu ürünlerin bir diğer özelliği de 
desenleridir; bakır mamullerinin işlenmesin-
de çakma ve çizme diye bilinen basit işleme 
yönteminin dışında, sadece Gaziantep’te bir 
çekiç ve bir çelik kalemle yapılıyor işleme-
ler. Proje bakır işlemeciliği kadar değerli olan 
sedef kakmacılığını yaşatırken iş arayan pek 
çok insana da ekmek kapısı olmuş. Koor-
dinatör Mehmet Ali Bey’den projenin yola 
çıkış öyküsünü dinliyoruz; “Mesleğimizde 
bulunan kalifiye eleman açığını gidermek ve 
ülke ekonomisine istihdam sağlamak için 
meslek edindirme projesini başlattık.” Bakır-
cılar Odasının %30 istihdam garantisi vaa-
dinde bulunduğu kurslara, 15’i sedef, 15’i 
bakır için olmak üzere toplam 30 yararlanıcı 
geliyor. Yararlanıcılar göçle Gaziantep’e ge-
len, tarım dışında bir zanaatı olmayan yoksul 
ailelerden seçilmiş. Hafta içi beş gün eğitim 
alan yararlanıcılara kursun bitiminde sertifi-
ka veriliyor. Teorik olarak çizimlerle başlayan 

sedef kakmacılığı eğitimin sonunda; kanal 
açma, tel yerleştirme, oyma, sedef şekillen-
mesi ve yuvasına yerleştirilmesi aşamalarını 
başarı ile geçen kursiyerler sertifika alıp is-
tihdam edilirken, bakırda; dövme, nakış, bo-
yama, tesviye ve kalay işlemlerinden geçen 
kursiyerlere sertifika verilerek bunlar istih-
dam ediliyor.

İş arıyordum. 
Müdürümüzle 

karşılaştım, bana 
bu kursu teklif etti. 
Ben de kabul edip 
başladım.. Belirli 
bir süre böyle 
çalıştıktan sonra 
şu anda sedef 
kakma kursuna 
gelen kadınların 
hocasıyım.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
144.200 ¨
30 gencin becerilerini artırarak unutulmaya 
yüz tutmuş bir mesleğe kalifiye eleman olarak 
yetiştirilmesini ve istihdam edilmelerine 
katkıda bulunmalarını sağlamak.
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GAZİANTEP

Berk-Der 
Sodes Eğitim Merkezi

Güzel yapılan bir işin altından o işin gönüllü-
lerinin çıkması kimseyi şaşırtmaz. Gönülleri-
nin yaptığı bir eğitim faaliyetinde ise sadece 
hakkıyla verilen bir eğitim değil bir öğrenci-
nin sosyo-psikolojik ihtiyaçlarını da karşıla-
yan etkinlikler görmek beklenir. Gaziantep’te 
bulunan Berk-Der (Berk Eğitim Gönüllüleri 
Derneği) de böylesi bir proje yürütüyor. Proje 
için Gaziantep şehir merkezine 15 kilometre 
mesafede bulunan Aktoprak beldesi proje 
merkezi olarak seçilmiş. Çünkü yakın çev-
resinde yirmi beş köyün yer aldığı beldede 
sınavlara hazırlık anlamında herhangi bir eği-
tim kurumu bulunmuyor. 

Berk-Der yöneticileri hizmeti, öğrencilerin 
ayağına götürmeye karar vermişler. Kasım 
2011’de başlayan SODES Eğitim Merkezi 
adlı proje Ekim 2012’de sona erecek. 1500 
başvuru arasından adil bir seçim yapmak 
adına bir sınav yapılmış. Ancak tek kriter sı-
nav puanı olmamış; çocuğun okul başarısı 
ile birlikte ailenin maddi durumu ve sosyal 
imkanları da göz önünde bulundurularak en 
çok ihtiyacı olan 180 SBS grubu yararlanı-
cısı, 180 tane de etüt yararlanıcısı seçilmiş. 
5,6 ve 7. sınıf öğrencileri etüt yararlanıcıları 
sırasıyla salı, çarşamba ve perşembe günleri 
geliyor merkeze. SBS grubunda yer alan 8. 
sınıf öğrencileri ise cuma günü ile hafta sonu 
faydalanıyor eğitimden. Branş öğretmenleri-
nin ders verdiği merkezde öğrencilere konu 
anlatımlı kitaplar, soru bankaları ve deneme-
ler SODES tarafından sağlanıyor. Her ay de-
neme sınavı yapılan merkezde öğretmenler 
öğrencilere rehberlik hizmeti vermekten de 
geri durmuyorlar. Belde için bir ilk olan aile 
ziyaretleri ve veli toplantıları da gönüllü eği-
timcilerin takdire şayan uygulamaları arasın-
da. Merkezde verilen kaliteli eğitimin yanın-
da, öğrencilerin ihtiyaç duyacağı verimli ders 
çalışma teknikleri ve motivasyonla ilgili bilgi-
lendirmeler yapılırken; iyi birer birey olarak 

yetişmelerine katkı sağlayacak aile kavramı, 
anne-baba sevgisi ve kötü alışkanlıklardan 
korunma gibi konularda da seminerler ve-
riliyor. Hafta içi etüt bitiminde meyve suyu 
ikramı eşliğinde uygulanan sinema saatiyle 
öğrenciler motive ediliyor. Proje yürütücü-
sü Mesut Bey’in söyledikleri başka söze 
hacet bırakmıyor ‘Daha önce dershanecilik 
de yaptım. Piyasadaki dershanelerin başarı 
ortalaması %55’i geçmez ve biz %40 başarı 
bekliyoruz.’

Daha önce 
dershanecilik 

de yaptım. 
Piyasadaki 
dershanelerin 
başarı ortalaması 
% 55’i geçmez ve  
biz % 40 başarı 
bekliyoruz.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
246.050 ¨
Sosyal imkânlara ulaşmada sıkıntı 
çeken, yoksul 360 çocuk, genç 
ve yetişkinin bu imkânlardan 
faydalanmasını sağlamak.
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GAZİANTEP

Beydilli’de 
Çiçekler Açıyor

İsmiyle müsemma bu projede çiçek olup 
açacak çocuklar. Eğitimle serpilecekler, ye-
şerecekler, onlar büyüyecek Türkiye büyü-
yecek…

Yokluk yüzünden okumayan çocuklar onlar. 
Dershaneye gitmeyi bırakın çoğu okula de-
vam edemiyor. SODES Gaziantep’te deza-
vantajlı çocukları, yoksunluk ve yoksulluğun 
verdiği çaresizlikten ve boşluktan kurtarıyor 
bu projeyle. Hedef; Maddi imkansızlıklar 
içinde okutulmayan çocukları okul koridor-
larında görmek. Yarınlarımız olan bu çocuk-
ların eğitimden uzak kalmalarını engellemek. 

Proje Aralık 2011-Ekim 2012 arasında de-
vam edecek. Hedef kitle sokakta yaşayan 
çocuklar. Burası göç bölgesi, ailelerinin on-
ları okula da dershaneye de göndermeye 
hem niyeti hem de imkânı yok. Bu hizmetin 
ücretsiz sağlanması ailelerin de zihniyetini 
değiştirmiş. Ayrıca sosyal ve sportif etkinlik-
lerle çocuklarında merkeze gelmeye özendi-
rilmesi amaçlanmış.

1440 faydalanıcı var. Uzak Doğu Sporları, 
Tiyatro, Müzik, Halk Oyunları, El Sanatları, 
Bilgisayar, Masa Tenisi, SBS Kursları, Üni-
versiteye Hazırlık, Okul Öncesi eğitim veri-
len hizmetler. 13-16 yaş arası çocuklardan 
oluşan 60 karate, 60 kick box öğrencisi var. 
Uzakdoğu sporlarında Malatya’da düzenle-
nen 7. iller arası yarışmasına katılan ekibin 
kick box’ta madalya ile dönmesi aldıkları 
eğitimlerin ne derece başarılı olduğunun 
göstergesi. 300 öğrenci SBS’ye hazırlıktan 
yararlanıyor. Açık lise okuyanlar da var içle-
rinde. Hepsi 8. Sınıf öğrencisi. Okul öncesi 
eğitimde herkes buraya gelmek istiyor. Ka-
ğıt masrafı dahi aldırmıyoruz diyor yürütücü. 
Mezun olanlar ve ardından gelenler olarak 
da iki grup var. 

Her Cuma çocuklara sinema gösterimi ya-

pılıyor ki bu tip faaliyetler onların motivasyo-
nunu artırıyor.

Eğitimciler, kurs materyalleri, ulaşım, çocuk-
ların iaşeleri SODES’ ten.

Ve şimdi çiçeklenecek BeydiIi…

Burası göç 
bölgesi. Ne 

kursa ne sınava 
göndermeye 
ailelerin niyeti 
yok. Amaç bu 
hizmeti ücretsiz 
sunarak hem 
ailenin zihniyetini 
değiştirmek hem 
de çocukları okul 
bölgesine çekmek.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
250.000 ¨
Göçle gelen 1440 kişinin sosyal 
hayata adapte edilmelerini 
sağlamak.
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GAZİANTEP

Endüstriyel Otomasyon 
PLC Programlama ve Sürücü Teknolojileri 

Alanında Personel Yetiştirme
Lezzetli mutfağı kadar gelişmiş sanayisi ile 
de bölgede önemli bir konuma sahip olan 
Gaziantep’te, sanayiye dolayısıyla da kalkın-
maya ve istihdama katkı sağlayan bir proje 
karşılıyor bizi; Endüstriyel Otomasyon, PLC 
ve Sürücü Teknolojileri Alanında Personel 
Yetiştirme.

Elektrik–elektronik mühendisi olan proje 
koordinatörü Nuh Eroğlu projenin amacını 
açıklarken Gaziantep’e sağlayacağı katkı-
yı da ifade ediyor: “Endüstriyel otomasyon 
Gaziantep’te aranan ve eleman açığı olan 
bir sektör. Teknikerler ya da meslek yükse-
kokulundan mezun olanlar okullarda gerekli 
bilgiyi alamıyorlar. Bunlar fabrikada çalışma-
ları gerektiği için gerekli bilgiyi almaları za-
man alıyor. Bu proje ile gençlere iş imkanı 
sağlarken kalifiye eleman sıkıntısını da çöze-
ceğiz. Bu alanla ilgili olanlara ve işi öğren-
mek isteyenlere eğitim verdik.”

Yararlanıcı olmayı talep eden 50 başvurudan 
İŞKUR’a kayıtlı olanlar seçilerek projeden 36 
kişinin yararlanıcı olması sağlanmış. Yarar-
lanıcıların yaş aralığı 18 ila 45. Dersler sıra-
sında kursiyerlerle birebir ilgilenebilmek ve 
dolayısıyla eğitimden verim alabilmek adına 
yararlanıcılar iki gruba ayrılmış. 

Dört ay süren ve toplamda 256 saatten olu-
şan eğitimi ilk grubun tamamlamasının ar-
dından ikinci gruba geçilmiş. Eğitimde robo-
tun veya makinenin hızından işlevine kadar 
her şeyi kodlamayı öğrenmişler. Elektronik 
ile ilgili diot, direnç, kapasitör, temel elekt-
ronik gibi alan için gerekli dersler verilmiş. 
Derslerde otomatik kumanda ile eğitim ve-
rilmeye dikkat edilmiş ki yararlanıcılar işe 
başladıklarında alanla ilgili her türlü teknolo-
jiye aşina olsunlar. Bilgilerin kalıcı olması için 
teorik derslerde bile getirilen aletlerle uygu-
lamalı anlatım tercih edilmiş. Öğrenilen bilgi-
lerin pekişmesi ve sektörü yerinde tanımak 

amaçlı tekstil fabrikalarına geziler düzen-
lenmiş. Eğitim alan ilk grupta dört tane de 
kadın yararlanıcı varmış, üretim ve enerji için 
gerekli bu  sektörde kadınların da yer almak 
istemesi memnuniyetle karşılanmış. Yarar-
lanıcılar sadece eğitim almakla kalmamışlar 
aynı zamanda dört aylık eğitim süresince 
günlük 15 lira ücret alarak aile ekonomisi-
ne katkı sağlamanın mutluluğunu da yaşa-
mışlar. Sektördeki ihtiyacı işsiz insanlar için 
istihdama dönüştürmeye çalışan projenin 
altında yine SODES imzası var…

Bu proje ile 
gençlere iş 

imkanı sağlarken 
kalifiye eleman 
sıkıntısını da 
çözeceğiz. Bu 
alanla ilgili 
olanlara ve 
işi öğrenmek 
isteyenlere eğitim 
verdik

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
100.000 ¨
80 adet vasıfsız ya da teknik bilgisi ve 
tecrübesi yetersiz teknisyenin ve tekniker 
kursiyerin meslek sahibi olmalarına 
katkıda bulunulmasını sağlamak.
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GAZİANTEP

Tohum 
(Toplumsal Huzur Merkezi)

Gelişen sanayisi ve ekonomisi ile çevre il-
lerden en çok göç alan illerden biri olan 
Gaziantep’in Şahinbey ilçesi de memle-
ketlerini terk edip, iş bulmak ümidiyle ge-
len insanların mesken olarak seçtiği bir 
yer. Ümitle gelen her insan iş bulamadığı 
gibi göçün verdiği zorlukla, yeni bir kültüre 
adapte olmakta da zorluklar yaşıyor. İlçenin 
yerlisi olmasa bile bir şekilde Şahinbey’i ter-
cih etmiş olan ailelerin sorunlarına duyarsız 
kalmayan kaymakamlık TOHUM (Toplum-
sal Huzur Merkezi) adı altında kuşatıcı bir 
proje geliştirmiş. Proje koordinatörü Lütfiye 
Hanım projenin amacını açıklıyor; ‘Amacı-
mız göç ile gelen muhtaç aileleri gerek birey 
gerek aile olarak faydalı olacak bir biçimde 
topluma yeniden kazandırmak. Bu ailelere 
saygı ve sevgiyle yaklaşarak, mesleki eği-
tim verip edinecekleri işlerle sokakta çalış-
maktan kurtarmaktı amacımız.’ Bu amaca 
uygun bir merkez açmışlar ve okul çağın-
daki öğrencilerin özelliklerine uygun olarak 
okula devamlılık süreçlerini  de göz önünde 
bulundurarak her türlü sosyal ve kültürel et-
kinliğe katılmalarını sağlamışlar. Proje iki ayrı 
zaman diliminde yararlanıcıların hizmetine 
sunulmuş. On iki eğitmenin görevli olduğu 
merkezden sabah 125, öğleden sonra 210 
olmak üzere toplamda 335 yararlanıcı hiz-
met alıyor. Yararlanıcılardan biri olan Türkan 
Şimşek’in anlattıkları projenin amacına ulaş-
tığının somut bir göstergesi. ‘Projeyi komşu-
larım aracılığıyla buldum. Proje servis aracını 
mahallede görünce merak edip başvurmak 
istedim. Proje merkezine gittim, orada yet-
kililerle ve kurs hocalarıyla fikir alışverişinde 
bulundum ve şu anda halı dokumacılığında 
eğitim alıyorum. Aynı zamanda okuma ve 
yazma eğitimi de alıyorum. Buraya 6 ço-
cuğumla geliyorum. Çocuklarım öncesinde 
başı boşken burada onları çeşitli aktivitele-
re yönlendirdim. Buradaki faaliyetlerin hem 

bana hem de çocuklarıma faydalı olduğunu 
gördüm. Bu etkinliklerin devamının olmasını 
istiyorum.’ İşsizlik nedeniyle yerini yurdunu 
terk eden göç mağduru insanların geldikleri 
yeri yeni yurtları edinmelerine yardım eden 
bu güzel projenin de altında SODES imzası 
var… 

Buraya 6 çocuğumla 
geliyorum. 

Çocuklarım 
öncesinde başı 
boşken burada onları 
çeşitli aktivitelere 
yönlendirdim. 
Buradaki faaliyetlerin 
hem bana hem de 
çocuklarıma faydalı 
olduğunu gördüm. Bu 
etkinliklerin devamının 
olmasını istiyorum.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
300.200 ¨
Göçle gelen risk altındaki 335 ailenin 
verilen eğitimler, düzenlenen kurslar 
ile sosyal hayata adapte edilmelerini 
sağlamak.
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• Gençlik Merkezi

• Kültüre Bir Ev Yapmak

• Mesleki Eğitim Kazandırma

• Üreten Kadınlar

• Zeki, Çevik ve Ahlaklı

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Gümüşhane
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GÜMÜŞHANE

Onlarca türkünün doğduğu bir yer Gümüş-
hane. Türküleri bağlamadan ayrı düşünmek 
ise neredeyse imkansız, sazını eline alıp da 
bir türkü söylemeden bırakan bağlama sev-
dalısı yoktur. 

Dezavantajlı, risk grubunda ve boş vaktini 
verimli değerlendirme imkanı olmayan genç-
lerin sosyalleşmesini sağlamanın hedeflen-
diği “Gençlik Merkezi Projesi” koordinatörü 
Selman Bey de bizimle aynı fikirde. “Telli 
sazlara vurma kültürü sona ermemeli. Birileri 
taşın altına elini koymalı bu düşünceyle yola 
çıkarak, hem ilimizdeki gençlerimize hem de 
türkülerimize sahip çıkmayı istedik. SODES 
sayesinde de başardık.” diyerek projenin çı-
kış noktasını özetlemiş oluyor. Selman Bey. 
Bağlama eğitimi gören 30 yararlanıcının, 
sosyalleştiği, zararlı alışkanlıklardan uzak 
durduğu gençlik merkezinde satranç ve halk 
oyunları kursları da başlamış. Halk oyunları-
na kursuna gelen 30 genç Gümüşhane yö-
resi ile ilgili altı ay boyunca toplamda 192 sa-
atte tamamlanacak bir eğitim almışlar. Onlar 
da bağlama yararlanıcıları ile birlikte gençlik 
merkezinde eğitim almışlar. 

Projesinin yararlanıcı üçüncü grubunu ise 
satranç severler oluşturuyor. Planlı hareket 
etmenin önemini kavratmakla birlikte süratli 
ve doğru düşünme becerisini geliştirmeye 

yardımcı olan bu sporun da otuz müdavi-
mi var; salı, çarşamba, perşembe ve Cuma 
günleri eğitim alıyorlar. 

Memleketin her köşesine ulaşmaya çalışan 
SODES, bu kez de Gümüşhane’nin bamte-
line dokunmuş…

“Telli sazlara 
vurma kültürü 

sona ermemeli. 
Birileri taşın altına 
elini koymalıydı. Biz 
de SODES sayesinde 
güvenle koyduk.” 
diyerek projenin 
amacını  anlatmış 
oluyor Selman Bey.

Gençlik Merkezi

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2012
Sosyal İçerme
60.650 ¨
Sosyal imkanlardan yoksun 30 
gence yönelik bir gençlik merkezi 
oluşturmak.
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GÜMÜŞHANE

Kadının dilinden en iyi yine kadın anlar… Ya-
radılışında var kadının güzel olmak,  güzel-
leşmek,  güzelleştirmek… 

Saçlarının dili vardır kadının… İç dünyasının 
dışa vurumudur saçının rengi, şekli taktığı 
takıştırdığı…

“Bir elimde cımbız bir elimde ayna umu-
rumda mı dünya” demiş şair… Fakat kadın 
aynaya bakarken de cımbız tutarken de as-
lında yine umursuyordur dünyayı, kendini ve 
sevdiklerini…

Kuaför kadının en rahat ettiği, en keyif aldığı, 
en mutlu olduğu yerlerden biridir… Öyle ki 
saatlerce beklediği ve acı çektiği bir yerde 
bu kadar neşeli olması başka nasıl açıklana 
bilir ki? 

Doğu Karadeniz’in güzel ili Gümüşhane’de 
SODES, kadınlara yönelik istihdam soru-
nunu, ilde en çok eksikliği çekilen kuaför-
lük eğitimini vererek çözmeyi hedeflemiş. 
Toplamda 7 adet kuaför salonu var kentte. 
Gümüşhane nüfusuna göre, bu sayı olduk-
ça düşüktü. SODES bu nedenle bu projeyi 
hayata geçirmenin iyi olacağına karar verdi. 
İl genelinde bu mesleği yapmaya en uygun 
adaylar seçildi.

18-35 yaş arası 15 faydalanıcı hafta içi 
09.00-13.30 arası toplamda 300 saat ol-
mak üzere bir eğitmen eşliğinde saç bakımı,  
boya,  kesim, kaş ve bıyık almak, boya ka-
rışımları, kullanılan malzemelerle ilgili eğitimi 
aldılar. Ayrıca günlük olarak 15 TL harçlık da 
verildi. 

Bu eğitimler sonunda hanımlar sevdikleri 
konuda ve en çok vakit geçirdiği yerlerden 
biri olan mekanda meslek sahibi oldular. Hali 
hazırda bir kuaför salonunda çalışabilecek-
leri gibi kendilerine ait bir iş yeri de açabile-
cekler. 

Güzelleştirecek kadınlar dünyayı önce ken-
dilerinden başlayarak… Saçlarına takacak-
lar renkleri, bir güzel boyayacaklar hayatı… 
Kadın zarafetiyle kazanacaklar ekmeklerini, 
saçlarına tutunacaklar yaşamın ve onlar da 
başaracaklar… SODES bir fırça, bir boya 
verdi. Artık onların da bir işi ve aşı var… 

Doğu 
Karadeniz’in 

güzel ili 
Gümüşhane’de 
SODES, kadınlara 
yönelik istihdam 
sorununu, ilde 
en çok eksikliği 
çekilen kuaförlük 
eğitimini 
vererek çözmeyi 
hedeflemiş.

Üreten Kadınlar

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
76.860 ¨
15 kadının düzenlenen ve verilen eğitimler ile 
istihdam edilmelerini ve aile ekonomilerine 
katkıda bulunmalarını sağlamak.
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GÜMÜŞHANE

Gümüşhaneli gençlerin işe, umuda, doğ-
dukları yerde yaşamaya, yaşadıkları yerde 
kök salmaya ihtiyaçları var. Onlar memle-
ketlerini seviyorlar. Ekmek derdiyle yollara 
düşüp yabanda kendilerini, özleri kaybet-
mek istemiyorlar. İşte bu yürek çırpıntılarını 
duyanlar onlara çare ürettiler.

Çarenin adı Mesleki Eğitim Kazandırma Pro-
jesi… Gümüşhane Genç İşadamları Derne-
ği, Gümüşhane valiliği ve SODES’in işbirliği 
ile hayata geçirilen bu projeyle kentte yaşa-
yan ve iş bulmakta zorluk çeken gençlere 
gerekli mesleki eğitimi vererek, iş olanağına 
dönüşecek bir fırsat sunuldu.

Gerek doğalgaz boru hattının Türkiye üze-
rinden geçecek olması gerekse de doğal-
gazın tüm ülke çapında her ile ulaşmasının 
sağlanması için yapılan çalışmalar yeni bir 
iş sahasını da beraberinde getirdi; doğalgaz 
tesisatçılığı. Doğalgazın hayatı kolaylaştır-
ması yanında, bir takım risklerinin olması 
sebebiyle bu alanda çalışacak elemanların 
mesleki donanımlarının önemini artırıyor. Sa-
dece ısınma için değil mutfaklarda kullanılan 
bir enerji olduğu için de her mevsim çalışana 
ihtiyaç duyulan bir alan. Ve üstelik sektör-
de de eğitimli teknik personel açığı var. İşte 
buda Gümüşhaneli gençlere yeni bir iş sa-
hası demek.  

Öncelikle eğitimin verileceği atölyeler ha-
zırlandı. Atölyeler, teorik derslerle birlikte 
uygulamalar için de uygun olacak şekilde 
oluşturuldu. Bu atölyede kombi, ocak, fırın, 
radyatör gibi doğalgazın kullanıldığı bir yer-
de olması muhtemel her türlü aracın bakım, 
montaj, tamir gibi gerekli tüm eğitimleri uy-
gulamalı bir şekilde alınmasını sağlıyor. 

Yararlanıcıların tamamını erkek kursiyerler 
oluşturuyor; yaş aralığı ise 21 ila 30 arası. 
Eğitimlerin verimli olabilmesi için, her kur-

siyerin her aracı yeterince görüp, öğrene-
bilmesi için kalabalık bir gruba tek seferde 
eğitim vermektense grubu ikiye ayrıldı ve ilk 
grubun eğitimi tamamlandıktan sonra ikinci 
grup başladı. 

Projeden yararlananlar da her zaman ele-
man ihtiyacı olan bir alanın mesleki eğitimini 
aldıkları için artık herhangi bir iş değil de na-
sıl yapılacağını çok iyi bildikleri bir iş araya-
caklarından dolayı mutlular. SODES, gelişen 
şartlarla birlikte gelişen Türkiye’nin gençleri-
ne ihtiyaç duydukları  desteği vermeye de-
vam ediyor…

Teori atölyesinde 
alınan derslerden 

sonra kursiyerler 
uygulama atölyesine 
geçiyorlar. Bu atölyede 
kombi, ocak, fırın, 
radyatör gibi doğalgazın 
kullanıldığı bir yerde 
olması muhtemel her 
türlü aracın bakım, 
montaj, tamir gibi 
gerekli tüm eğitimlerini 
uygulamalı bir şekilde 
alınmasını sağlıyor.

Mesleki Eğitim 
Kazandırma

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
96.115 ¨
İş bulmakta zorluk çeken 
gençlere doğalgaz tesisatçılığı 
eğitimi vererek istihdamlarını 
sağlamak.
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GÜMÜŞHANE

SODES Kültüre Ev Yapmak projesiyle,  şeh-
rin hüzünlü yüzlerini gülümsetmeyi ve onlara 
notalara tutunarak acılarını nasıl hafiflete-
cekleri öğretmeyi amaçlıyor.  

Artık bu şehirde gençlerin duyguları müziğin 
ritmi ile hayat buluyor. Gitarla konuşuyor bir 
genç, özlem, hüzün, sevinç birlik olup anlam 
buluyor başka kulaklarda... Müziğin ahengi 
ile saracaklar yaralarını…

Eksik kalmışlıklarını notalarda tamamlıyor-
lar…

Belediyenin daha önce kullandığı bina tadilat 
yapılarak kültür merkezi olarak donatıldı. İki 
eğitmen gözetiminde 32 faydalanıcı müzik 
dersi aldı. Nota kitaplarının yanında 10 gitar, 
2 bağlama ile kursiyerlere eğitim verildi. Pro-
je koordinatörü Nusret Bey; “SODES 2011 
kapsamında Harşit Havzası Çevre Koruma 
Kültür ve Sanat Derneğinin ‘Kültüre Bir Ev 
Yapmak’ adı altında yürütülmekte olan proje 
çerçevesinde 22 bağlama ve 10 gitar öğren-
cimiz olmak üzere toplamda 32 öğrenciye 
kurs verilmektedir. Proje ile eğitimler için gö-
revlendirilen 2 eğitimci ile 5 ay boyunca kurs 
devam etmektedir. Toplamda 8 ay olan pro-
je sonunda eğitimlerin bitirilmesinin ardından 
eğitim alan kursiyerler tarafından ilimizde şiir 
ve müzik dinletisi gerçekleştirilecektir.” şek-
linde konuştu. 

Müziğin ritmine bırakıyorlar kendilerini...14 
ile 40 yaş arasında değişen kursiyerlerden, 
babaları vefat etmiş kardeşler öyle heyecan-
lılar ki... Müziği çok seviyorlar ve birlikte bir 
şeyler yapabildikleri için de sevinçlerini giz-
lemiyorlar. Özellikle bir enstrüman çalmak 
onları epey gururlandırıyor. Özgüvenleri artı-
yor bu net bir şekilde yüzlerinden okunuyor. 
Gülüşleri değişiyor çalarken gitarı…

Yalnızlığın ilacı paylaşmaktır. En güzel pay-
laşım ve kendini ifade şeklidir müzik. Hayat 
onlara çok da şans tanımamıştı belki mutlu 
olabilmeleri için. Fakat SODES bu projeyle 
onlara ruhlarını müzikle rahatlatabilecekleri 
bir hayat sundu.

Belediyenin 
daha önce 

kullandığı bina 
tadilat yapılarak 
gençlik merkezi 
olarak donatıldı. 
İki eğitmen 
gözetiminde 32 
faydalanıcı müzik 
dersi aldı. Nota 
kitaplarının yanında 
10 gitar, 2 bağlama 
ile kursiyerlere 
eğitim verildi.

Kültüre Bir Ev 
Yapmak

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
70.970 ¨
Gümüşhane kültürüne ve kültürel 
etkinliklere erişemeyen dezavantajlı 
32 genci sosyal imkanlarla 
buluşturmak.
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GÜMÜŞHANE

Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve 
aynı zamanda ahlaklısını severim.’ sözünün 
işaret ettiği gençleri yetiştirmek üzere bir 
adımın atıldığı bir proje Zeki, Çevik ve Ahlak-
lı. Gümüşhane’de  535’i  doğrudan, 500’ü 
ise dolaylı olmak üzere bini aşkın yararlanı-
cısı olan bir proje. Proje üç modül üzerinden 
ilerliyor. Her bir modül için farklı bir faaliyet 
yapılıyor. Çevik modülü kapsamında; okçu-
luk, basketbol, hentbol, satranç derslerinin 
yanı sıra Ertuğrul Sağlam ve Ziya Doğan ge-
lip tecrübelerini paylaşmışlar. Sporda başarı 
nasıl yakalanır, insan başarıyı nasıl elde eder 
gibi konularda konuşmuşlar. Ahlaklı modülü 
çerçevesinde ise Gümüşhaneli örnek isim-
leri çocuklarla buluşturmak öncelikli hedef-
leri. Müzisyen, mimar, mühendis, sporcu, 
iş adamı gibi mesleklerden başarılı olanları 
çocuklarla tanıştırıp, bu kısıtlı ortamda da 
başarılı olunabileceğini göstermeyi hedefli-
yorlar. Zeki modülü için ise bir zeka evi oluş-
turulmuş. Zeka evinde oynanan oyunlardan 
jengayı anlatırken proje koordinatörü İsmail 
Çebi ilginç bilgiler veriyor; ‘Bir şey yapma-
nın, bir şeyi tamamen bozmanın ya da bir 
şeyi kısmen bozmanın farkına bilinçli ya da 
bilinçsiz burada varıyorlar. Bu oyunla ileride 
kendi hayatlarını örtüştürecekler. Düşünü-
yorlar bu en alttaki taşı alırsam hepsi yıkılır 
diye, ortadan aldıklarında kısmen bozulaca-
ğını biliyorlar. Maria Montessori eğitim siste-
mi ile oluşturulan zeka oyunları ile büyüyen 
pek çok ünlü isim var Bill Gates gibi.’ 110 
çocuğa sporcu lisansı çıkartılan projenin 
ekibinde üç eğitmen bir de sosyolog görev 
alıyor.Ocak 2012’de başlayıp bir yıl sürecek 
olan projenin yararlanıcıları  önemli başarılar 
elde etmeye başlamışlar bile. Basketbol ve 
hentbolda il birincileri projenin yararlanıcıları 
olurken, 35 lisanslı okçunun yetişmesi he-
deflenen projenin okçuları Erzurum’da ulus-
lar arası okçuluk turnuvasına katılacaklar.  

Proje sorumlusu İsmail Bey projenin önemli 
başka bir yönüne de vurgu yapıyor; “Suça 
götüren ortam ve unsurlardan çocuklar spor 
ile uzak tutuluyor.”

Odağında insan olan bir projenin başarılı ol-
ması kadar doğal bir şey olamaz…

Bu oyunla ileride 
kendi hayatlarını 

örtüştürecekler. 
Düşünüyorlar bu en 
alttaki taşı alırsam 
hepsi yıkılır diye, 
ortadan aldıklarında 
kısmen bozulacağını 
biliyorlar. Zeka 
oyunları ile büyüyen 
pek çok ünlü isim 
var Bill Gates gibi.

Zeki, Çevik ve Ahlaklı

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
108.080 ¨
18 yaş altı 110 gencin, verilecek 
kurslar ile olumsuz davranışlardan 
ve kötü ortamlardan uzak 
tutulmasını sağlamak.
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• Bestelenen Umutlar

• Hakkari Gençlik Eğitim Kültür Merkezi

• Hakkari Kültüründe Kadın Yenilendi

• Kadınlar Toprağa Hayat Veriyor

• Şefkat Kahramanı Kadınlar İş Başında

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Hakkari
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HAKKARİ

Bir enstrüman çalmak için ciddi bir eğitim ve 
zaman gerekir. Bu ciddi zamanı ve emeği bir 
enstrüman için kullanan bir insanın kötü alış-
kanlıklar edinmeye pek de vakti kalmaz. Bir 
enstrümanla meşgul olmak sadece zararlı 
alışkanlıklardan uzak tutmakla kalmaz, ge-
liştirdiği müzik kulağı ve becerisi ile de bire-
yin öz güvenine katkı sağlar. Hakkari’de Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, özellikle 
kente göç yoluyla gelen insanları hedef ala-
rak, müzik eksenli bir proje geliştirmiş. Ço-
cuklar, gençler, orta yaşlılar arasından müzik 
becerisine sahip veya müziğe ilgi duyan bi-
reyler tespit ederek  gitar, bağlama, keman 
ve ney enstrümanlarının kullanımına yönelik 
eğitimlerin verildiği proje hayat geçirilmiş. 
Özellikle çocukların zihinsel, ruhsal, sanatsal 
ve kültürel açıdan gelişimlerinin artırılması, 
eğitimler sonunda  yeteneklerinin keşfedi-
lerek konservatuarlara veya güzel sanatlar 
liselerine girmelerinin sağlanması amaçlan-
mış. O yüzden müzik eğitimi verecek olan 
eğitmenlerin alanlarında uzman olmalarına 
dikkat edilmiş;  dördü de konservatuar me-
zunu. Böylece kursiyerlerin konservatuara 
dair merak ettikleri her şeyin cevabı bizzat 
ortamı bilenler tarafından verildiği için yön-
lendirilmeleri de kolay olmuş. 

Eğitim süresinde ihtiyaç duyulan her türlü 
ekipman ise enstrümanlarla birlikte SODES 
tarafından karşılanmış. Müziğe ilgi duyanla-
rın tespitinden sonra ney, keman, gitar ve 
bağlamadan oluşan kurslar başlamış. Her 
bir enstrümanın 15 sabah, 15 de öğleden 
sonra olmak üzere toplam 30 kursiyeri ol-
muş. Bir günde ayrı ayrı odalarda 60 öğren-
ci ders almış atölyede. Yararlanıcıların büyük 
çoğunluğunu lise öğrencileri oluşturmakla 
beraber ilköğretim öğrencileri de var. Pro-
je koordinatörü Selahattin Bey hedeflerine 
ulaştıklarını şu sözlerle dile getiriyor; ‘Mü-
zik eğitim atölyesi oluşturuldu. 120 kursiyer 

gitar, bağlama, keman, ney branşlarında 
eğitim aldı. İlgili enstrümanları profesyonel 
düzeyde çalabilecek seviyeye geldiler. İlde 
müzikal altyapının oluşmasına olanak sağ-
landı.’ Bir melodiyle başlayan proje, 120 yü-
reğin her birinin bam teline dokunup, unutul-
maz bir besteye dönüşmüş, kimileri  için en 
güzel şarkıya…

Eğitim süresinde 
ihtiyaç duyulan 

her türlü ekipman 
ise enstrümanlarla 
birlikte SODES 
tarafından 
karşılanmış. Müziğe 
ilgi duyanların 
tespitinden sonra 
ney, keman, gitar ve 
bağlamadan oluşan 
kurslar başlamış.

Bestelenen Umutlar

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
Kültür, Sanat ve Spor
90.000 ¨
Müziğe yeteneği olan dezavantajlı 
30 gencin düzenlenen müzik 
kursları ile hayata daha farklı 
açılardan bakmasını sağlamak.
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HAKKARİ

Hakkâri İlim, Sağlık, Kültür ve Araştırma 
Vakfı ve SODES’in ortak projesinde genç-
lerin doğru hedeflere yönelmesi, kültürlü ve 
bilinçli bireyler olarak hayata kazandırılmaları 
amaçlandı. Bu gençler maddi imkânsızlar 
nedeniyle, zekâlarını ve yeteneklerini göster-
mekte zorlanıyorlardı.

Bilgisayarlı çizim ve animasyon, İngilizce, 
Ebru, Web tasarım, bilgisayar, satranç iş-
letmenliği, SBS ve ÖSS hazırlık eğitimi ve-
rildi. Geneli ticaret meslek lisesi öğrencileri 
olmakla birlikte Hakkâri de üniversitede bil-
gisayar programcılığı okuyan öğrencilerden 
de gelenler vardı. Projeksiyonla anlatılan 
derslere, ticaret meslek lisesi öğretmenleri 
girdi. Dersi okulda görenler burada rahatlıkla 
tekrar ediyorlardı…

Toplamda 128 saat aldıkları ders ile Photos-
hop öğrendiler. 2 ayrı grup vardı. 22 kişiden 
oluşan İlk grup hafta sonları 13.00- 15.00 
arası, 24 kişiden oluşan ikinci grup ise 
15.00-17.00 arası geliyordu. Öğretmenleri 
onlarla gurur duyuyor ve kabiliyetlerini büyük 
bir keyifle anlatıyor. “Cihan çok başarılı bir 
öğrencimizdi. Ev ziyaretinde bilgisayarının 
olmadığını gördüğümde, tekrar etme imkânı 
olmamasına rağmen başarılı olabilmesi beni 
epey şaşırtmıştı.” diyor.  22 ve 23 kişiden 
oluşan iki grup hafta sonu ebru eğitimi al-
dılar. Öyle ki aralarında ebru sanatını TV de 
dahi görmeyenler vardı. 

Zamanın en geçerli mesleklerinden olan 
Web tasarımcılığı eğitimlerinden 28 öğrenci 
faydalandı. Toplamda 192 saat ders gör-
düler. Bilgisayar işletmenliğinde 25 kişilik 2 
grup vardı faydalanan. Satrançsa herkese 
açıktı ve isteyen yararlanabildi.

SBS ve ÖSS hazırlık; ÖSS’de 2 tarih, 2 ede-
biyat, 2 matematik, 1 coğrafya, 1 felsefe ve 
1 rehberlik öğretmeni mevcut. 11. Ve 12. 

Sınıflardan, 60 öğrenci 8. Sınıflardan da 8 
öğrencisi derslere katıldı. Her türlü sınava 
hazırlık dokümanında faydalanabildiler. De-
neme sınavları konu anlatımları ve soru ban-
kaları ile onların her türlü ihtiyaçları sağlandı.

İçerisinden 1500 kitabın bulunduğu bir kü-
tüphaneleri var. Ayrıca etüt sınıfları belli gün 
ve saatlerde açık… İstediklerinde bu etüt sı-
nıflarında da faydalanabildiler. 

Onlar doğru zamanda doğru yerde olmalıy-
dılar çünkü onlar geleceğin teminatıydı. Bu 
projeyle SODES, iyi yetişmelerine ve gele-
ceğe en iyi şekilde hazırlanmalarına yardımcı 
oldu.

Onlar doğru 
zamanda 

doğru yerde 
olmalıydılar çünkü 
onlar geleceğin 
teminatıydı. Bu 
projeyle SODES, 
iyi yetişmelerine 
ve geleceğe 
en iyi şekilde 
hazırlanmalarına 
yardımcı oldu.

Hakkari Gençlik 
Eğitim Kültür Merkezi

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
197.390 ¨
Çeşitli nedenlerden dolayı 
mağdur edilmiş 151 gencin 
kurslardan faydalanarak hayata 
kazandırılmasını sağlamak.
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HAKKARİ

Doğuda kadının sosyal alanı oldukça kısıtlı, 
ev işi, çocuk hepsi bu kadar. Onların ken-
dilerini ifade edecekleri, üretebilecekleri, 
paylaşabilecekleri spor yapabilecekleri bir 
merkez yaptı SODES Hakkârili hanımlara…

Proje koordinatörü; ‘Hakkâri’de kadın mer-
kezine ilk örnek burası. Biz sosyal faaliyet 
alanı oluşturmak istedik. Burası kadınların 
ihtiyacına göre şekilleniyor. Saatler genelde 
öğleden sonra. Onların o saatlerde boş va-
kitleri olduğunu araştırmalar sonucu öğren-
diğimiz için o saate aldık.’

Proje içeriğinde fitness, satranç, el sanatla-
rı, geleneksel kıyafet tasarımı, tiyatro, kitap 
okuma kampanyası var.

Fitnesstan 15 kişi faydalanıyor. Pazartesii-
Çarşamba-Perşembe günleri… Pazartesi 
günü 13.30-15.00 arası; Çarşamba günü 
14.30-17.00 arası; Perşembe günü 14.30-
17.00 arası.

Satranç: beyin gelişim açısından oldukça 
önemli olduğunu düşünüyorlar. 15 fayda-
lanıcı var. Cumartesi 13.00-14.00 Pazar 
14.00-15.00 arası geliyorlar.

El sanatları 15 faydalanıcı var. Hafta içi her 
gün kurdele nakışı ve ahşap öğreniyorlar. 
15.00-17.00 arası.

Geleneksel kıyafet tasarımı: 15 faydalanıcı 
var. Kalıp üzerine tasarım yapıyorlar. Kendi-
lerini geliştiriyorlar. Günde iki saat, haftanın 3 
günü geliyor. Kursun süresi 4 ay.

Tiyatro: 15 faydalanıcı var. Hafta içi her gün 
15:00-16:00 arası sahne çalışması yapıyorlar.

Gitar ve bağlama kursu eylülde açılacak. 
Hafta sonları 14.00-18.00 arası 2 eğitmenin 
vereceği kurslar olacak. Her grupta 15 kişi 
olacak.

Kitap okuma kampanyası: üniversite öğren-
cileri burada yatılı kalıyorlar. 15 gün kalarak 
gidiyorlar. 15’er kişilerdi. Merkez birkaç kat-
tan oluşan bir ev gibi. 

Kitap okuyorlar, spor yapıyorlar, tiyatro ya-
pıyorlar, kıyafet tasarlıyor….Hayal edeme-
yecekleri bir imkan sundu SODES onlara… 
Hep aynı hat üzerinde giden hayatlarına 
renk geldi, hedefleri var, varlıkları.

Hakkâri’de kadın 
merkezine ilk 

örnek burası. Biz 
sosyal faaliyet alanı 
oluşturmak istedik. 
Burası kadınların 
ihtiyacına göre 
şekilleniyor. Saatler 
genelde öğleden sonra. 
Onların o saatlerde 
boş vakitleri olduğunu 
araştırmalar sonucu 
öğrendiğimiz için o 
saate aldık.

Hakkari Kültüründe 
Kadın Yenilendi

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
114.000 ¨
Dezavantajlı 105 kadına sosyal 
destek verilerek düzenlenen 
kurslar ile sosyalleşmelerini 
sağlamak.
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HAKKARİ

Yaşam her zaman yeni başlangıçlara değer. 
Öğrenmenin bu yüzden yaşı yoktur… Ka-
dınsanız, örselenmişseniz, atıl bırakılmışsa-
nız, kurban edilmişseniz cehalete yine de bir 
umut vardır. Bir gün biri kapınızı çalar ve size 
yeni bir hayat sunar… SODES çalmış unu-
tulmuş kadınların kapılarını.

Kadınlara yeni bir iş imkân sunmak, kendi 
ayaklarını üzerinde durabilmelerini sağla-
mak, bir gelir kapısı açmak amacı dışında 
seramik üzerine, yöresel ve yerel sembolle-
rin, motiflerin, işlenebileceğini göstermekti.

20 faydalanıcı var. 1 Aralık 2011-1 Eylül 2012 
tarihleri arası gerçekleşen bir proje. 3.000 
kadınla yüz yüze görüşmeler yapıldı… Çoğu 
okula hiç gitmemiş olan kadınlar, kalem dahi 
tutmayı bilmeyenler vardı. Yapamayacak-
larını söyleyenler olmuş. 2 ay teorik eğitim 
aldılar. Seramik nedir, çizim ve kompozis-
yon nasıl yapılır öğretildi… Önce hazır form 
(hazır bisküvi) üzerine çalışıldı. Daha sonra 
granür çamurundan hazır kalıplara döküldü, 
kurutup, pişirildi. Üzerlerine motifler yapıldı. 
Hafta içi her gün 09. 00-15.30 arası 1 saat 
öğle arası ile günde 5 saat çalıştılar. 12 lira 
harçlık, 3,5 lira da iaşe için verildi.

Kalıba dökülen çamur kalıp içinde bir gün 
kalmakta, çıkarıldığında ise 7-8 gün kuru-
ması sürüyor. Parlak olması için sırlamak 
denilen işlemden geçiyor. Ellerinde sünger-
ler ile pürüzleri düzeltiyorlar. Yakında kalıpları 
da kendileri hazırlayacaklar. 

Projenin koordinatörü: ‘Heykeltıraş gibi ça-
lışıyorlar.’

Hepsi ayrı ayrı bölümde çalışıyor. 4 kişi de-
senleme yapıyor. 4 kişi granür çamurdan 
hamur hazırlıyor. 4 kişi rötuş yapıyor. 3 kişi 
sırlama yapıyor. 5 kişi anfora yapıyor. 

Toprağa şekil vermenin adı seramik… Ka-

dınların elinde hayat buluyor renkleniyor, 
toprak hayat demekti zaten yine yaşama 
kaynaklık ediyor…

Kadınlara yeni 
bir iş imkân 

sunmak, kendi 
ayaklarını üzerinde 
durabilmelerini 
sağlamak, bir 
gelir kapısı açmak 
amacı dışında 
seramik üzerine, 
yöresel ve yerel 
sembollerin, motiflerin 
işlenebileceğini 
göstermekti.

Kadınlar Toprağa 
Hayat Veriyor

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
126.150 ¨
Kentin yoksul mahallelerinde yaşayan, 
öğrenmeye ve çalışmaya hevesli 20 kadının 
istihdama kazandırılmasını sağlamak.
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HAKKARİ

Tarihinde krallık ve imparatorluklara ev sa-
hipliği yapan bir kent Hakkari. Zengin kül-
türüne rağmen işsizliğin yoğun olduğu bir 
kent aynı zamanda. Proje koordinatörleri 
projeyi Hakkarili kadınları düşünerek planla-
mışlar zira hasta ve yaşlı bakımı gibi ancak 
kadın şefkati ile yapılabilecek bir iş için eği-
tim vermekmiş amaçları. Kentte genç nüfu-
sun çokluğu kadar bakıma muhtaç hasta 
ve yaşlıların da bulunduğunu söyleyen proje 
koordinatörü bu hassas işin, gerekli eğitimle 
daha doğru yapılacağını şu sözlerle özetli-
yor: ‘Biz deneyim kazandırarak istihdam 
edilmelerine katkı sağlamak istedik.’ 

Elbette tek neden ve tek eğitim alanı bu de-
ğildi; hijyenik gıda üretimi gibi ekonomiye 
katkı sağlayacak bir konu, kent kültürünü 
koruyup yansıtacak yerel kıyafet dikimi gibi 
önemli bir başlık ve bir kadının vazgeçil-
mez aksesuarı olan takıların tasarım kursu 
da vardı. Projeden 200 kadın yararlanıyor. 
Eğitim kapsamında yer alan dört branştan 
ikisini tercih ederek üç ay süresince eğitim 
alıyor yararlanıcılar. Her branş için uzman bir 
eğitmen var. Kurslar hafta sonları saat 09:00 
ila 17:00 arasında, sabah ve öğleden son-
ra olacak şekilde iki grupta veriliyor. Hasta 
ve yaşlı bakım eğitimi kadar önemli olan bir 
diğer konu da hijyenik gıda üretimi. Çünkü 
Hakkari zengin bitki çeşidine sahip olmasına 
rağmen doğru kullanım için gerekli bilgiye 
sahip olunmadığı için yeterli ölçüde faydala-
nılmıyor bu zenginlikten. Hijyenik gıda üretimi 
eğitiminde turşu ve konserve üretimi, ürün-
lerin saklama koşulları gibi gıda açısından 
önemli bilgiler veriliyor. Her branş için detaylı 
ve doğru bir eğitim verilmesini ilke edinmiş 
bir ekip var. Buradaki eğitimlerin istihdam 
amacı olduğu gibi yararlanıcıların sosyalleş-
mesine de katkı sağladığı bir gerçek. Her 
hafta sonu kendileriyle aynı ilgi ve beceriye 
sahip birileriyle bir araya gelen kadınlar hem 

birlikte öğrenmenin hem de üretmenin mut-
luluğunu yaşıyorlar. Kurs bitiminde yerel kı-
yafet dikimi yapan kursiyerler güzel bir defile 
yapmayı planlarken takı tasarımı yapanlar ise 
sergi açmayı düşünüyor.

Şefkatleriyle örnek olan kadınlara onları des-
tekleyerek bir şefkat örneğini de SODES  
göstermişti.

Kentte genç 
nüfusun 

çokluğu kadar 
bakıma muhtaç 
hasta ve yaşlıların 
da bulunduğunu 
söyleyen proje 
koordinatörü: 
‘Biz deneyim 
kazandırarak 
istihdam ettirmek 
istedik.’

Şefkat Kahramanı 
Kadınlar İş Başında

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
74.200 ¨
Mesleki vasfı ve niteliği olmayan, 
dezavantajlı 200 kadına mesleki 
eğitimler verilerek istihdamlarını 
sağlamak.
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• Sinerjik Yaşam Merkezi

• Kadın Eliyle Mozaik Köyü

• Sandıktan Pazara

• Yibomda Spora Kavuşuyorum

• Özel Çocuklar İçin Medeniyetler Şehrinde 
Bocce

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Hatay
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HATAY

İnsan hayatı boyunca karşılaştığı sıkıntılı za-
manlarda bir desteğe ihtiyaç duyar. Bazı sı-
kıntıların telafisi mümkün olurken bazılarıyla 
da yaşamak ya da yaşamayı öğrenmek zo-
rundadır. Topluma düşen görev de bu farklı-
lığın önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. 

Engelli arkadaşlarımızın birçoğu küçük en-
gellerle hayatın dışına itilmekte, basit çö-
zümlerle sorun halledilebilecekken, buna 
bir de geçim sıkıntısı, psikolojik durum gibi 
olumsuzluklar eklenince sorun kat be kat 
büyümektedir.

Bu bağlamda engelliler için ortaya konulan 
proje ile fiziksel engeller ortadan kaldırılacak 
ve bireylerin yalnız olmadıklarını hissettire-
cek mekanlar oluşturulacaktı.

Onlar, kendilerini en iyi ifade edebilecekleri 
bir mekâna sahip oldular. SODES Hatay da 
kurduğu bu yerle artık engelleri ortadan kal-
dırmaya başladı.

Çünkü onlar kendileri gibi engeli olanlarla ta-
nışarak yalnız olmadıklarını ve birbirlerine kol 
kanat gerip sorunlarını ortak akılla çözebile-
ceklerini gördüler.

Birbirlerinden yeni şeyler öğrenerek, pay-
laşarak, eğlenerek, dinlenerek hayata artık 
daha umutlu bakabiliyorlar.

SODES Hatay’da yaşayan bedensel engel-
lilere, kendilerine ait bir yer hediye ederek, 
hayata sımsıkı sarılan, üretmek isteyen bi-
reylerin yanında olduğunu gösteriyor.

Burada toplamda 30 kişinin yararlanabilece-
ği 10’ar kişilik atölyeler var ve bu atölyelerde 
üç eğitmen görev yapıyor.

Eğitmenler müzik, resim, dokuma ve mes-
lek edinme kursları ile kimisinin el becerisini 
geliştirmesini sağlarken, kiminin de duygu-
larına tercüman olacak enstrümanları nasıl 

kullanabileceklerini öğretiyor.

Müziğin ritmine kapılan bir daha bırakmak 
istemiyor. Tuvale yansıyan her bir renk on-
ların dünyalarında yaşattıkları hayalleri gibi 
capcanlı... Bir dokumada atılan ilmek bireyin 
iç dünyasında kopan fırtınaları bir meltem 
havasına kavuşturacak. 

Faydalanıcıların ayrıca psikolog desteği ala-
bilecekleri birde görüşme odaları var. Ve SO-
DES sayesinde onlar hayatın tam içindeler.

Sinerjik Yaşam 
Merkezi

İnsan hayatı boyunca 
karşılaştığı sıkıntılı 

zamanlarda bir desteğe 
ihtiyaç duyar. Bazı 
sıkıntıların telafisi 
mümkün olurken 
bazılarıyla da insan 
yaşamak, yaşamayı 
öğrenmek zorundadır. 
Topluma düşen görev de 
bu farklılığın önündeki 
engelleri ortadan 
kaldırmaktır. 

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
170.000 ¨
30 engelli bireyin çevresi ile 
sağlıklı ilişkiler kurarak hayata 
adapta edilmeleri ve özgüven 
kazanmalarını sağlamak. 
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HATAY

Kadın Eliyle 
Mozaik Köyü

Medeniyetler şehri... Dünyanın en büyük 2. 
Mozaik Müzesi’nde izlerin en özellerini ser-
gileyen Hatay... 

İlin en gözde köylerinden birindeyiz. Şen-
köy... Rüzgar gülü manzaralı bir mekana 
geliyoruz. Faydalanıcılar ve proje sorumlusu 
Taner Bey karşılıyor bizi. Giriş kısmında bu-
lunan mozaik desenler projenin ne derece 
başarıya ulaştığını gösteriyor. Köyü kalkın-
dırmaya yönelik, ilin en önemli kültürünü ya-
şatmak adına projenin gerçekleştiğini söylü-
yor Taner Bey. Bir eğitimci ve 10 faydalanıcı 
haftanın 5 günü sabah 9.00 ile 16.00 arası 
buradalar. Marmara Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Bölümü mezunu olan eğitmenleri, ka-
dınlara ilk hafta teori dersi verildiğini ve bu 
ders kapsamında Mozaik Müzede sergile-
nen eserler ile kaya mezarları incelenirken, 
Vakıflı Müzesinde de Musa Ağacı ziyaret 
edildiğini söylüyor. Kadınların şekilleri yo-
rumlama ve hayal güçlerini geliştirme adına 
yapılan bu gezilerde teori dersleri de aslında 
uygulamalı gerçekleşmiş. Bizi en çok hay-
rete düşüren hepsinin yöresel kıyafetli, ev 
hanımı olması. Kimse onların mozaik sanatı 
ile ilgilendiğini tahmin edemezken, onlar ha-
rikalar yaratıyor!

Geleceği açık bir meslek olduğu, oluşturulan 
sosyal ortam sayesinde öz güvenlerinin ve 
bakış açılarının değiştiğini düşünüyor Taner 
Bey. 18-65 yaş arası faydalanıcılar ile sürdü-
rülen proje Temmuz’da bitecek. 

Basitten zora doğru bir aşama izlenmiş. Şu-
anda ise ulaşılabilecek en üst düzeydeler. 
Köy için mozaik taşlardan sokak tabelala-
rı yapmış hanımlar. Bu da varılan noktanın 
en somut örneği. Proje bitimi hepsi gerekli 
yerlere asılacak. Bahçede bulunan göbek 
görevi gören mozaiği de kadınların yaptı-
ğını öğreniyorum. Proje sonunda köyün en 
belirgin yerinde sergilenecek olan 180 cm 

-120 cm’lik de Antep’te çıkan ‘Çingene Kız 
Mozaiği’ni proje faydalanıcıları yapıyor.

Köye gelen çok sayıda turistin en gözde 
mekânıymış burası. Merak edip uğradıklarını 
ve fotoğraf çektiklerini öğreniyoruz. Kadınla-
rın bu inanılmaz çabaları ve akıl almaz hayal 
güçleri ile beraber taşıdıkları öz güven boşa 
gitmemiş görünüyor.

Kadın eli değdi taşlara. Kendi diliyle kendi 
rengiyle  biçim verdi kadın taşa… SODES 
Medeniyetin şehrinde eski sanatlara yeni 
dokunuşlar yapabilme  olanağı tanıdı…

Kadın eli değdi 
taşlara. Kendi 

diliyle kendi 
rengiyle  biçim 
verdi kadın taşa…
SODES Medeniyetin 
şehrinde eski 
sanatlara, yeni 
dokunuşlar 
yapabilme  olanağı 
sundu…

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
90.000 ¨
18–65 yaş arası yoksul ve 
işsiz 10 kadının istihdam 
edilmesini sağlamak.
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Geleneksel Antakya evlerini anımsatan bir 
mekana geliyoruz. Güneş ışığının en parlak 
hali vuruyor bahçeye. Proje sorumlusu Dilek 
Akın karşılıyor ve hazine sandıklarının kapısı-
nı açıyor bizim için. 75 faydalanıcının ekmek 
teknesi bu sandıklar. Ailemin geçimini nasıl 
sağlarım diye düşünenler, şiddet görenler, 
eşi çalışmasını istemeyen ama imkanları 
kısıtlı olan kadınlar var. Bilmediklerini öğre-
nenlerin, öğrendiklerini geliştirenlerin pazarı 
olmuş burası…

Ocak 2012 de başlayan proje 5 ay süre-
cek.. Hatay’ın 1960 yılından beri deri üreti-
minin merkezi olduğunu öğreniyoruz Dilek 
Hanım’dan. Fakat derinin sadece erkek 
ayakkabılarında kullandıklarını ekliyor söz-
lerine. Turistlerin en fazla rağbet ettiği, ula-
şımı kolay ve üretimi ucuz olan, deri çanta 
yapımının bu nedenle projeye dahil edildiğini 
söylüyor ve: 

‘Biz yeni bir şey denemek istedik. Turistler 
lif ve dantel ürünlerini her ilde bulabilir. Fa-
kat köseli çanta bir tek bu yörede bulunu-
yor. Hem yeni bir sahası ile birlikte hanımlara 
ömürleri boyunca taşıyacakları altın bilezik 
sunmuş olacaktık’ diyor.

Köseli çantaya olan ilgi faydalanıcıların 2 
grup halinde eğitim almalarını gerektirmiş. 
Köseli çanta yapımında her şeyi çanta ile 
sınırlamamış kadınlar. Bunun yanında cüz-
danlar da var. Renkli derilerden yaptıkları 
ürünlerle süslüyorlar masayı. Proje sonu 
yapılacak sergiye henüz vakit varken satış 
yapılmaya başlandığını öğreniyoruz.

Basit dikiş nakış faydalanıcılarının yaptığı el 
işlerini gösteriyor proje sorumlusu. Hayran 
kalıyorum. 

‘Para harcamadan para kazanıyorlar, üstelik 
yol ücretleri de günlük ödeniyor’ diyor Dilek 
Hanım.

Evde yaptıkları el işlerini de burada satabi-
liyorlar. Demirbaş olarak mutfak için alınan 
fırınlarda kek ve börek pişirerek akşamın geç 
saatlerine kadar hem konuşarak hem eğle-
nerek eğitimleri uzatıyorlar.

Proje henüz devam ederken istihdam edilen 
kadınlar var. Evde ayakkabı dikimi sayesin-
de tanesini 6 TL’ye satma imkanı buldukları 
sayacılık adı verilen işi yapıyorlar. Yeliz’de 
bunlardan biri. Eşinden şiddet görenler ara-
sında olduğunu söylüyor Dilek Hanım. Biri 
kız, 3 çocuğu varmış. Yeliz de diğer istihdam 
edilenler gibi bu sayede geçim sıkıntısını bir 
nebze hafifleterek, evinin huzurunu sağlaya-
bilmiş.

Sandığın eskimemiş değerleri SODES saye-
sinde değerlendi, değerlendirildi. Her eme-
ğin kıymeti vardır, her evin bir sandık dolu-
su hazinesi… Ve unutulmuş bu sandıklara 
anahtar oldu SODES.

Ailemin geçimini 
nasıl sağlarım 

diye düşünenler, 
şiddet görenler, 
eşi çalışmasını 
istemeyen ama 
imkânları kısıtlı 
olan hanımlar var. 
Bilmediklerini 
öğrenenlerin, 
öğrendiklerini 
geliştirenlerin pazarı 
olmuş burası…

Sandıktan Pazara

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
65.000 ¨
75 kadının üretim yaparak aile 
bütçelerine katkı yapmalarını ve 
dezavantajlı durumdan kurtulmalarını 
sağlamak.
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Yibomda Spora 
Kavuşuyorum

Kilometrelerce uzağa düşmüş buranın ço-
cukları çevreden, aileden... Sadece okumak 
için! İmkânsızlıkların arkasına sığınmadan 
gelmişler. Yuvaları ise YİBO. Çocuklar için 
çırpınan ve en iyisi olması için çalışan YİBO 
müdürü ile tanışıyoruz. Çocuklar için neden 
böyle bir proje diye soruyoruz ve onları ne 
kadar iyi tanıdığını ispatlıyor:

“Çocukların bir kısmı dağınık aile yapısına 
sahip. Anne–babası vefat etmiş veya bo-
şanmış ailelerin çocukları var. Bazılarının ise 
burada okumak dışında başka şansı yok. 
Çünkü yaşadığı yerde okul mevcut değil. Bu 
şartlarda hayata küsmelerini engellemek, 
onların faydalı bir uğraş edinmelerini sağla-
mak gerekti… Bu uğraşında spor olduğuna 
karar verdik. Proje kapsamında 651 öğren-
ciye hizmet verecek, 3 büyük spor komp-
leksi yapıldı, Basketbol, voleybol ve tenis! 
Standart ölçülere sahip, tüm ekipmanı hazır 
bir alan oluşturuldu”. 

Hafta sonu kendi aralarında düzenledikleri 
turnuvalardan çok daha fazlasını yaptıklarını 
söylüyor müdürleri gururla. Ödüllerini duvar-
dan duvara yaptırdığı bir vitrinde sergiliyor. 
YİBO müdürü projenin önemini şu sözlerle 
özetliyor:

“Proje 1 yıl sürüyor olarak görünse de 20 yıl 
30 yıl hizmet verecek burada yaşayan genç-
lere.”

Sadece gençler değil sivil halk da yararlanı-
yor buradan. 24 saat açık. En fazla rağbet 
gören 24 saat güvenlik görevlileri ile korunan 
tenis kortu…

YİBO’da yaşayan gençleri spora bağlayan 
bir başka şeyden konu açılıyor. Her gün 
onlara hedeflerini hatırlatan ve burada on-
larla yaşayan milli sporcu! Türkmen göç-
meni Hatice de bu YİBO’da keşfedilmiş. 

Bu imkânlara sahip değilken sporda başarı 
sağlamış. Şu an kros Milli Takımı oyuncusu! 
Önlerindeki en güzel örnek her sabah bu 
kortlarda antreman yapıyor. 

Karete, tekvando ve hatta futbol antren-
manları da bu sahada yapılıyor. Burada 
çevre köylerde dahil böyle başka bir alan ol-
madığını öğreniyoruz. Bu projenin bu okulda 
olmasının sebebi ise sayıca fazla köye kom-
şu, merkeze yakın ve de geniş alana sahip 
bir okul olması. 

İmkânsızlıkların arkasına sığınmanın acizlik 
olduğunu hatırlatıyor bu proje! Destek ve-
rince başarı arkasından geliyor.  SODES ile 
azimli gençlere geleceği parlak yarınlar bıra-
kılmış...

Kilometrelerce 
uzağa düşmüş 

buranın çocukları 
çevreden, aileden... 
Sadece okumak 
için geldikleri 
bu okul, ruh ve 
beden sağlıklarına 
yatırım yapan 
SODES sayesinde 
hayata küsmelerini 
engelleyen sporla 
tanışmalarına vesile 
olmuş.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
51.475 ¨
651 gencin spor yaparak kötü 
alışkanlıklardan uzak durmasını 
sağlamak.
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Bocce 5000 yıllık ata sporumuz. Özel ço-
cukların rahatlatılması, psikolojilerinin düzel-
tilmesi için harcanan çabayı kolaylaştırdığını 
düşünüyorlar.

Proje sorumlusu Mehmet Bey anlatıyor;

‘Bocce sporunun milli takımı dahi yokken 
SODES sayesinde bu ateşi Hatay’da yaktık. 
Buraya gelen özel çocuklar arkadaşlık iliş-
kisini, saygı duymayı ve beklemeyi öğreni-
yorlar. Siz onlardan rica ettiğinizde dinlemeyi 
öğreniyorlar. 

Rehabilitasyon merkezi önüne beton bir 
saha oluşturulmuş. Oyuncuların hepsi özel 
çocuklar. Haftaiçi 10:00-12:00 ve 13:00-
17:00 arası hizmet veriyor bu saha. 90 eğit-
men 250 faydalanıcı ile dönüşümlü olarak ve 
grup grup ilgileniyor. Bir grupta 12 kişi var. 
Sadece zihinsel değil bedensel engellilerin 
de yararlanabiliyor. 

Psikologları Gülşen Hanım; ‘Hepsinin özgü-
veni arttı. Burada kendileri için bir şey yap-
tıklarını hissediyorlar. Benlik saygınlığının ne 
olduğunu öğrendiler. Bu ateşi onlar yaktı ve 
bir şey başardıklarında gülümsemeleri dahi 
değişti. SODES sayesinde.’

Hasan ile tanışıyoruz. İlk açılışın fotomo-
deli olduğunu söylüyorlar. Bocce sporuna 
en fazla düşkün olanlardan. Onu sahadan 
uzaklaştırmak pek de mümkün olmuyor. 
Hasan hem yürüme hem de zihinsel engelli. 
Hem vücut koordinasyonunu hem de kişisel 
gelişim hızını burada artırıyor.

Bocce’nin nasıl oynandığını soruyoruz Meh-
met Bey’e: ‘Sıraya giren oyuncular ellerin-
deki kırmızı topu belli bir mesafede bulunan 
karşılarındaki beyaz ve orta boylu, ismi bal-
lino olan topa vurmaya çalışıyorlar. Ballino 
topunun yanında küçük iki kırmızı top var ve 
beyaz top ortada duruyor. Oyuncu dikkatini 

belli bir noktaya odaklamayı başarmalı. Sıra-
ya girip, sakince beklemesi ve kurala uygun 
oynaması da uyum düzeyini yükseltiyor.’

Bocce ateşi Hatay’da yakıldı. Sesleri artık 
daha gür çıkıyor, kendilerini artık daha rahat 
ifade ediyorlar. Gözlerindeki ışıltı, gülümse-
melerini sağlayan, kendilerine olan saygın-
lıklarını artıran ve onları unutmayan yine SO-
DES oluyor.

Hasan ile 
tanışıyoruz. İlk 

açılışın fotomodeli 
olduğunu söylüyorlar. 
Bocce sporuna en fazla 
düşkün olanlardan. 
Onu sahadan 
uzaklaştırmak pek 
de mümkün olmuyor. 
Hasan hem yürüme 
hem de zihinsel 
engelli. Hem vücut 
koordinasyonunu hem 
de kişisel gelişim hızını 
burada artırıyor.

Özel Çocuklar İçin 
Medeniyetler Şehrinde
Bocce

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
45.450 ¨
250 engellinin spor yaparak 
rehabilitasyonunu sağlamak.
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• Engelsiz Engelliler

• Kanka Oyuncak Kütüphanesi

• Sokaktan Sanata Giden Yol

• Sporla Sağlıklı Geleceğe Doğru

• Topraktan Çıkan İnciler

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Iğdır
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Kendimiz gibi olmayanı dışlamaya meyilli bir 
toplumuz… Öğrenmeliyiz, kabullenmeyiz, 
incitmeden yardım etmeyi… Ayrıştırmama-
lıyız,  ötekileştirmemeliyiz, sahiplenmeliyiz… 
SODES sahip çıkıyor onlara… Engellerini  
aşmayı öğretiyor… Engelleriyle yaşamayı 
öğretiyor… Engellerine rağmen gülmeyi öğ-
retiyor.

12 faydalanıcı, 14-35 yaş arası, zihinsel ve 
işitme engelliler. El sanatları üretiyorlar. Sa-
dece silikon yapıştırıcı ile yapıştırıyorlar. Eğit-
menleri örnek gösteriyor. Nasıl istiyorlarsa 
öyle yapıyorlar. Tepsi, çanta, dantel havlu 
süslüyorlar. Havlu kenarlarını simli ip ya da 
boncuklarla istedikleri şekilde süslüyorlar. 
İğne tehlikeli olacağı için silikon kullanıyorlar. 
Hepsi çok hevesli ve ortak noktaları sürekli 
gülümsüyor olmaları. Ders eğitmenleri; “Sö-
zümden hiç çıkmıyorlar beni hiç yormuyor-
lar.” diyor. 

Varlıklarını ispata ihtiyaçları var. Toplumdan 
soyutlanmaları engellenmeye çalışılıyor bu 
projeyle. Onlar ve diğerleri ayrımından kur-
tuluyorlar. Bir şeyler yapıyorlar ve yaptıkları 
beğeniliyor. Gülümsemeleri o yüzden…

Hafta içi her gün 09.30-12.30 arası geli-
yorlar. Bir saat öğle arası için ara veriliyor. 
Ardından 15.40 a kadar devam ediyorlar 
üretime… 

Bir çok farklı hikaye, bir çok farklı acı, bir çok 
farklı yüz var. 16 yaşında, yaptıklarını çabuk 
unutan zihinsel engelli ikizler, 18 yaşında. 
Down sendromlu bir engelli, annesi Azer-
baycanlı kiralarını ödeyecek güçleri olmadığı 
için, komşuları yardım ediyor kira ödemeden 
kalıyorlar. Aynur annesi ile yaşıyor, baba-
sı vefat etmiş 18 yaşında Otistik. Hepsinin 
ortak noktası bunca yokluğa ve yoksunluğa 
rağmen hala gülümsüyor olmaları..

Koşullarımız yeterli değilse, biz koşullara 
yetmeye çalışırız buna da uyumluluk denir. 
Engelleriyle dünyaya gelenleri dünya haya-
tına uyumlu hale getirmek, onlara; destek 
vermek omuz vermek gülüş vermek gerekir. 
SODES bir ev verdi içinde üretmeyi öğren-
dikleri….

Engelsiz Engelliler

Varlıklarını ispata 
ihtiyaçları 

var. Toplumdan 
soyutlanmaları 
engellenmeye 
çalışılıyor bu 
projeyle. Onlar ve 
diğerleri ayrımından 
kurtuluyorlar. Bir 
şeyler yapıyorlar 
ve yaptıkları 
beğeniliyor. 
Gülümsemeleri o 
yüzden…

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
85.000 ¨
12 engelli bireyin topluma 
entegrasyonunu sağlamak.

168  |  Sosyal Destek Programı



IĞDIR

Kanka Oyuncak 
Kütüphanesi

Küçük dünyaların kocaman sevinçleridir 
oyuncaklar. Doyulmaz ne oyuna ne oyunca-
ğa…

Ama her minik elin cicili bicili renkli renkli 
oyuncakları yoktur. Doğuda çocuk olmak 
taşla, sopayla, toprakla oynamak demek, 
en fazla bir top, bir bebektir işte tüm oyun-
caklar. SODES hiç görmedikleri kadar çeşit 
ve hiç görmedikleri kadar çok oyuncağın 
olduğu bir ev yaptı. Masal gibi geldi onlara 
bu yer. Hayal dünyalarının bile üstündeydi 
gördükleri. Şapkadan çıkan tavşan kadar 
şaşırtıcıydı. 

Pazar günü dışında her gün Saat: 11.00 
-19.00 arası açık olan oyuncak hanesine 
önceden randevu alınarak 1,5 saatliğine ge-
linebiliyor. 308 çeşit, 1200 adet oyuncak var 

Günde 5 seans hizmet veriyorlar. Çocukların 
yanlarında iki uzman eğitmen, bir görevli var.

Oyuncaklar Ege Üniversitesi çocuk gelişim 
öğretmenleriyle birlikte, göz ve motor gelişi-
mini sağlayacak şekilde alındı.

Çok şık döşenmiş iki katlı evin içinde çocuk-
ların düşlerini süsleyenden daha fazla oyun-
cak var.

Çok ilginç sanal dünyanın kapılarının ara-
landığı oyun bilgisayarları var. Bunlardan 
biri bir zamanlar filmlerde gördüğümüz bu 
kadarı da olmaz dediğim cinsten. Taktığınız 
gözlükler giydiğiniz eldivenlerle bir anda sa-
nal alemin içinde buluyorsunuz kendinizi… 
Çeşit çeşit, büyük küçük, renk renk Legolar 
var. Çocuklar sadece eğlenmekle kalmıyor 
yeni ufuklara yelken açıyorlar. Gelişmelerine 
büyük katkı sağlıyor.

Maddi imkansızlıklar içerisinde yaşam mü-
cadelesi veren ailelerin çocukları oyun-
cak kütüphanesine gelen çocuklar. Onlara 

oyuncak almak şöyle dursun yiyeceklerini 
zor karşılıyor aileleri. Buradaki çocuklar için 
oyuncak hanesinin anlamı çok büyük o 
yüzden. Yoksunluklar içindeki dünyalarına 
büyük bir heyecan ve keyif katmış SODES 
oyuncak kütüphanesiyle.

Çok ilginç sanal 
dünyanın 

kapılarının aralandığı 
oyun bilgisayarları 
var. Bunlardan biri bir 
zamanlar filmlerde 
gördüğümüz bu 
kadarı da olmaz 
dediğim cinsten. 
Taktığınız gözlükler 
giydiğiniz eldivenlerle 
bir anda sanal alemin 
içinde buluyorsunuz 
kendinizi…

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
290.200 ¨
Bölgede yaşayan çocukların diğer 
çocuklarla eşit fırsatlara sahip olabilmesi 
ve ailelerinin de çocuk gelişimiyle ilgili 
bilgilendirilmesini sağlamak.
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“Sokakta çalışan; potansiyel suçlu gözüy-
le bakılan çocuklarımıza gerekli imkanlar 
sağlandığında bu çocukların gerçekten dü-
şünüldüğü gibi suçlu olmadıklarını topluma 
kanıtlamalarına imkan vermek amacıyla So-
kaktan Sanata Giden Yol projemizi hazırla-
dık.” sözleriyle projeyi anlatan koordinatör 
Mehmet Bey’in söyleyeceği daha pek çok 
şey vardı. 

Proje yararlanıcı yelpazesini olabildiğince ge-
niş tutmuş; ilköğretim ve ortaöğretim çağın-
da olup, okutulmayan sokak çocukları, aile 
sevgisinden mahrum tek ebeveynli çocuk-
lar, sokakta çalışan, ilköğretim ve ortaöğre-
tim çağındaki öğrencilerden tiyatro eğitimi 
almaya maddi gücü yetmeyenler, kentteki 
üniversitede okuyan yetenekli gençler, proje 
kapsamında aldıkları eğitim sonrasında gö-
rev yaptıkları okullarda öğrencilerine tiyatro 
eğitimi vermek isteyen öğretmenler, anasınıfı 
çağındaki (4-6 yaş) maddi durumu yetersiz 
çocuklar…

Mehmet Bey, özellikle sokak çocuklarına sa-
natsal faaliyetlere katılma fırsatı verildiğinde 
çevresindekilerle sağlıklı iletişim kurduklarını, 
öz güven duygusu ve sorumluluk alma bi-
linçlerinin arttığını, sosyal ve toplumsal olay-
lara karşı duyarlılık kazandıklarını, belirtiyor. 

Toplamda 325 yararlanıcının oluşturduğu 
kursiyerler gruplara ayrılarak tiyatro eğitimi 
almışlar; 13 skecin toplu bir şekilde sahne-
lenmesiyle de başarılı bir biçimde tamam-
lanmış proje. 

Projenin ortaklarından İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ücretsiz tahsis ettiği sekiz tiyatro 
salonu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü de okul-
larda açılan kursların sayısını üç kat artırarak 
projenin tamamlanmasında üzerlerine dü-
şeni hakkıyla yapmışlar. Proje kapsamında 
hazırlanan 16 tiyatro oyununda toplamda 

8000 kişiye ulaşılmış. Kostümler ve oyunla-
rın sergilendiği yerlerin masrafları SODES ta-
rafından karşılanmış. Proje kapsamında eği-
tim alan dernek üyesi öğretmenler, dernek 
adına sergiledikleri oyundan elde ettikleri 
4.500 TL ile üç farklı köy okuluna kütüphane 
kurmuşlar.  

Mehmet Bey’in söylediği bir cümle kulakla-
rımızda yankılanarak ayrılıyoruz Iğdır’dan “ 
Öğrencilerin performansı tüm salonu ayakta 
alkışlattı.” Ayakta alkışlanacak nice projeye 
destek veren SODES için alışıldık bir başa-
rıydı.

Sokakta çalışan; 
potansiyel suçlu 

gözüyle bakılan 
çocuklarımıza 
gerekli imkanlar 
sağlandığında bu 
çocukların gerçekten 
düşünüldüğü gibi suçlu 
olmadıklarını topluma 
kanıtlamalarına imkan 
vermek amacıyla 
Sokaktan Sanata 
Giden Yol projemizi 
hazırladık.

Sokaktan Sanata 
Giden Yol

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
94.825 ¨
Okutulmayan ve kaderini 
sokaklarda aramaya çalışan 325 
sokak çocuğunun kazanılmasını 
sağlamak.
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Spor ile Sağlıklı 
Geleceğe Doğru

Metropol şehirlerin özel fitness salonlarından 
farksız bir yere geliyoruz Iğdır’da. 80 metre 
karelik alana vücut geliştirme ve fitness üze-
rine ne kadar gerekli alet varsa alınarak şık 
bir spor salonu oluşturulmuş. Burada 10 kişi 
aynı anda rahatlıkla spor yapabilir. Aynalarla 
kaplı duvarlarla birlikte ortamda çalan müzik 
ritmi daha da artırıyor.

Bu projenin faydalanıcıları dezavantajlı tabir 
edilen kenar mahallelerde maddi imkansız-
lıklar için yaşayan spor yapacak bir tesise 
sahip olamayan bir kesimden seçilmiş.

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri açık 
olan salondan gruplar halinde faydalanabi-
liyorlar. İki saat antrenör eşliğinde çalışıyor 
faydalanıcılar. Proje sorumlusu Firdevs Ha-
nım beden eğitimi öğretmenliği mezunu. 
SODES’in kurduğu salon hakkında şunları 
söylüyor: “Çoğu buradaki aletleri ilk defa 
görüyor. Bu kadar donanımlı olması onları 
motive ederken, başlarında antrenör bulun-
ması sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. 
Buraya gelerek ciddi derecede kilo verenler 
de oldu. Büyük bir judo takımı, antrenman-
ları için burayı kullanıyor.”

Proje kapsamında kayıt sırasında verilen 
eşofman, spor ayakkabı, tişört ve şapkanın 
bile onları fazlası ile mutlu ettiğini söylüyor. 
Firdevs Hanım. Çoğunun bu şekilde spor 
giyinerek gelmek için maddi imkânı yok. Bu 
şekilde gelmeleri hem daha sağlıklı hem de 
onları daha fazla motive ediyormuş.

Projeden yararlanan kayıtlı 85 kişi olarak gö-
rülse de buraya yüzlerce kişi akın ediyor. Sa-
dece parklarda bulunan spor aletleri ile kısıtlı 
imkânlar, şimdi büyük ve lüks bir fitness sa-
lonu ile tamamen farklı bir boyuta taşınmış.

Proje kapsamında oluşturulan şişme oyun 
parklarında minikler, sporun en tatlı haliyle 

tanışacaklar. Büyük ihtimalle bu parkların 
kullanıcıları, bu oyuncakları sadece tele-
vizyonda görenler olacak. Proje sayesinde 
çocuk faydalanıcılar da ücretsiz olarak sa-
atlerce trambolinde zıplayıp, kaymanın key-
fini doyasıya yaşayacaklar, bitmek bilmeyen 
enerjilerini de burada eğlenerek harcaya-
caklar.

Sağlıklı yaşamak herkesin hakkı, maddi im-
kanları konforlu ortamda spor yapmalarına 
engel, SODES bu engeli ortadan kaldırmış, 
hayatın keyifli ve sağlıklı yanıyla tanıştırtırmış 
onları…

Çoğu buradaki 
aletleri ilk defa 

görüyor. Bu kadar 
donanımlı olması 
onları motive 
ederken, başlarında 
antrenör bulunması 
sağlıklı bir şekilde 
ilerlemesini sağlıyor. 
Buraya gelerek 
ciddi derecede kilo 
verenler de oldu.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
148.795 ¨
Değişik yaş ve meslek 
gruplarından oluşan 85 kursiyerin 
tesisten faydalanarak sağlıklı 
bireyler olmalarını sağlamak.
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Toprak demek yaşam demek, toprak de-
mek insan demek, toprak demek verim 
demek… Asma nasıl sarılır dalına, o sevda 
nasılda parlak bir inci tanesine dönüşür…

Ve ne çok insana yaşam kaynağı kan olur, 
tat olur, keyif olur. SODES topraktan çıkan 
inciye değer kazandırıyor Iğdır’da… Bağlar 
bahçelerle yeşersin istiyor bu güzel doğu 
kenti… Yeşerirken de insanına ekmek olsun, 
iş olsun aş olsun.

Projenin amacını koordinatörü Neslihan Ha-
nım şöyle aktarıyor; “Iğdır’da bağcılığı geliş-
tirerek insanımıza üretebildiği, kazanabildiği 
bir iş sahibi yapabilmek nihai hedefimiz. On-
lara bağcılığı en iyi şekilde yapabilecekleri 
yolları gösterip gerekli malzeme konusunda 
da destek vermeyi hedefledik.

Burada üzümü yerde yetiştiriyorlar bizde 
istiyoruz ki, demir tellere sarılı büyüsün as-
malar. Güzel ve gösterişli görünsün bağlar, 
diğer bahçelere bağlara da örnek teşkil etsin 
ve burada zor durumda olan toprağını nasıl 
işleyeceğini bilmeyene de yol göstersin isti-
yoruz. Bu yüzden merkez noktalarda seçtik 
bahçeleri…”

Proje Iğdır merkezinde, billboard ve afişler-
le duyurulmuş. Başvurular değerlendirilmiş 
ve 20-60 yaş arası 20 faydalanıcı yararlan-
masına karar verilmiş. Aralarında seçilen üç 
kursiyerle özel olarak ilgilenilmiş. Bu üç fay-
dalanıcının seçilmesindeki en büyük etken 
onların dezavantajlı ve maddi anlamda zor 
durumda olmaları yanında arazilerinin ulaşı-
mı kolay, verimli ve büyük olmasıymış Her 
çiftçiye arazisi büyüklüğünde olmak üzere 
toplamda 3000 adet fide, demir direği ve 
tel de dağıtılmış. Proje pratik hayata geçi-
rilmeden önce katılımcılara teorik eğitimler 
verilmiş.

Faydalanıcılar üzüm yetiştiriciliğini yerinde 
görsünler diye bir haftalık Manisa gezisi dü-
zenlenmiş proje yürütücüleri . Bağcılığın püf 
noktaları, en iyi verimin nasıl alınacağı, hem 
kaliteli hem de görsel manada zengin bah-
çelerin nasıl olması gerektiğini, yerinde tes-
pit etme şanları olmuş.

İllerine döndüklerinde bunları nasıl hayata 
geçirecekleri konusunda destek almışlar. 

En iyinin, en güzelin peşinde olmalı insan 
daima. Geliştirmeli kendini, işini yaşadığı 
yeri. Örnek olmalı çevresindekilere, teşvik 
etmeli, desteklemeli, hep beraber kalkınmalı 
insan… SODES bir değnek oldu asmalara 
yeşermek ve üzüm olmak onlara kaldı…

SODES topraktan 
çıkan inciye 

değer kazandırıyor 
Iğdır’da… Bağlar 
bahçelerle yeşersin 
istiyor bu güzel doğu 
kenti… Yeşerirken 
de insanına ekmek 
olsun, iş olsun aş 
olsun.

Topraktan Çıkan 
İnciler

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
Sosyal İçerme
139.400 ¨
Yüksek telli sistemlerle bağ tesisinin 
öğretilip yaygınlaştırılması ile 20 kişiye 
istihdam oluşturulmasını sağlamak.
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• Bilgisayarlı Muhasebe

• Engelliyim Ama Spor Yapabilirim

• Gözlerimle Değil Yüreğimle Oynuyorum

• Okul Öncesi Sodes Parkında

• Potaya Uzanan Minik Eller

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Kahramanmaraş
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En başarılı çaba, doğru zamanda, doğru 
yerde, doğru şeyi yapabilmektir. SODES 
bu projeyle tespit edilmiş eksiklik için mad-
di destek sağladı. Pazarcık ilçesi TÜİK ve-
rilerine göre 74869 nüfusa sahip büyük bir 
yerleşim birimidir. İl bazında sanayi ve ticari 
yönden gelişmiş bir ilçedir. Pazarcık ve Narlı 
iş adamlarının 2004 yılında kurduğu “Pazar-
cık ve Narlı İşadamları Derneği (PANİAD)” 
64 üyeye sahiptir. Yapılan araştırma ve der-
neğe gelen talepler doğrultusunda sanayi 
kuruluşları ve ticari işletmelerde bilgisayar 
teknolojisini kullanabilen muhasiplere ihtiyaç 
olduğu görüldü. Bu ihtiyacın İlçedeki işsiz-
lik problemi yaşayan gençlere bir çare ola-
bileceği düşünülerek Bilgisayarlı Muhasebe 
Projesi hayata geçirildi. 15 kişilik gruplar ha-
linde bilgisayarlı muhasebe kursları verildi. 
Kursiyer tespitinde duyuru yolu kullanılarak 
Mesleki Eğitim Merkezi bilgisayarlı muhase-
be bölümü mezunları öncelikli olmak üzere 
temel bilgisayar eğitimi almış kişilerden se-
çildi. Kursa devam edenlere günlük ihtiyaç 
gideri (yemek, ulaşım) için 15 TL ücret öde-
nip, kurs sonunda yapılan yeterlilik sınavı ile 
sertifika verildi.

Sonuç olarak; kurslarda gösterilen perfor-
mans puanına göre 8 kişinin ilçede bulunan 
sanayi ve ticari işletmelerde istihdamı sağ-
landı. Proje nihai hedefine ulaşmış oldu. Ye-
tişmiş personel açığı olan bir alanda genç-

lerin eğitilerek istihdam edilmeleri sağlandı. 
15 kişilik iki grup halinde eğitim aldılar. Proje 
kapsamında 3 program öğretildi. Dağıtılan 
kitap, eğitmen, bilgisayar ve faydalanıcıla-
ra verilen günlük giderlerini SODES karşı-
ladı. SODES sosyal devlet anlayışı gereği 
arz talep dengesini kurmak için devletin 
imkânlarını gençlerin yetişmesine kanalize 
etti. Atıl olanların, ihtiyacı olanla birleşmesine 
aracı oldu ve gençleri ekonomiye kazandırdı.

Bilgisayarlı Muhasebe

SODES sosyal 
devlet anlayışı 

gereği arz talep 
dengesini kurmak 
için devletin 
imkânlarını gençlerin 
yetişmesine 
kanalize etti.  Atıl 
olanların, ihtiyacı 
olanla birleşmesine 
aracı oldu ve 
gençleri ekonomiye 
kazandırdı.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
48.035 ¨
30 işsiz gene bilgisayarlı 
muhasebe eğitimi verilerek 
istihdamlarını sağlamak.

176  |  Sosyal Destek Programı



KAHRAMANMARAŞ

Engelliyim Ama 
Spor Yapabilirim

Sporun, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için ge-
rekli bir uğraş olduğu ve tüm insanlar için 
önemi bilinen bir gerçektir. Engelli bireyler 
için daha farklı bir önemi olan  spor, zaten 
yaşamlarında bir çok engelle karşılaşan ve 
bu engellerin yarattığı stresle birlikte yaşa-
yan engelli bireylere, yeni bir pencere aça-
biliyor. Spor yaparak sosyalleşebilir, yete-
neklerini tanıyarak gelişme olanağı yakalayıp 
kendilerine, bedenlerine ve diğer insanlara 
karşı olumlu duygular geliştirebilirler. Sporun 
bu öneminin farkında olan  bir ekip anlam-
lı bir proje yürütüyor Kahramanmaraş’ta;  
Engelliyim Ama Spor Yapabilirim. Kentte 
yaşayan engelli gençlerin spor yapmalarını 
amaçlayan proje için çalışmaların rahatça 
yapılabileceği, spor il müdürlüğüne bağ-
lı salonlar tercih edilmiş. Zihinsel engelliler 
ağırlıklı olmak üzere, otistik, işitme engelli, 
bedensel engellilerin de olduğu 30 yarar-
lanıcı var projenin. Proje kapsamına alınan 
spor dalları ise; atletizm voleybol ve masa 
tenisi. Her branşın kendi eğitmeni var. Eğit-
menler eşliğinde yapılan çalışmaların aksa-
maması için çocukları evlerinden alıp yine 
evlerine bırakan servis de düşünülmüş. Her 
yararlanıcıya eşofman takımı hediye edilmiş. 
Çocuklar sadece spor eğitimi almıyorlar, 
onları mutlu etmek adına piknikler organize 
ediliyor, spor şenliği düzenleniyor. Böylece 
çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlanı-
yor. Pikniklerdeki yiyecek teminine varınca-
ya kadar her türlü gider SODES tarafından 
karşılanıyor. Özel Sporcular Merkez Hakem 
Kurulu Başkanı olan proje yürütücüsü Mu-
ammer Gökahmetoğlu çocukların sporla 
hayata bağlandıklarını belirttikten sonra pro-
je hakkında şunları söylüyor; ‘Amaç engelli 
çocukları sporla rehabilite etmek, spor ku-
lüplerine kazandırmak, ilimizi temsil edecek 
gençler yetiştirmek. Biz başarılı sporcuları 
bir şekilde buluruz. Ama SODES sayesinde 

hiçbir zaman gün yüzüne çıkma imkanı ol-
mayanları buluyoruz. Spor yarışmalarına da 
bu  çocuklar yollanacak.’ Tanıştıkları spor 
sayesinde kendilerine olan güvenlerinin, ba-
şarıya olan inançlarının önündeki engelleri 
kaldıran bu çocuklar kim bilir daha başka 
neleri aşacaklar. Destek verenler de  onlarla 
birlikte  kendileriyle de gurur duyacaklar…

Amaç engelli çocukları 
sporla rehabilite 

etmek, spor kulüplerine 
kazandırmak, ilimizi 
temsil edecek gençler 
yetiştirmek. Biz başarılı 
sporcuları bir şekilde 
buluruz. Ama SODES 
sayesinde hiçbir zaman 
gün yüzüne çıkma imkanı 
olmayanları buluyoruz. 
Spor yarışmalarına da bu  
çocuklar yollanacak

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
52.020 ¨
30 engelli gencin, durumlarının el 
verdiği ölçüde spor yaparak hayata 
kazandırılmasını sağlamak.
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Onlarca dile çevrilip, milyonlarca satan, her 
yetişkinin okudukça içindeki çocukla bü-
tünleştiği Küçük Prens kitabında bir bölüm 
vardır; bir gün Küçük Prens’e, Dünya’daki 
yolculuğunda kendisine çok şey öğreten 
Tilki dostu, bir sır verir; ‘İnsan ancak yü-
reğiyle bakarsa bir şeyi iyi görür, iyi anlar. 
Gözler bir şeyin özünü göremez.’  Bu sırra 
vakıf bir ekip Kahramanmaraş’ta bir pro-
je yürütüyor, hedef kitlesi ise spor yapma 
imkânı bulamayan veya çok kısıtlı imkânlarla 
spor yapmaya çalışan görme engelli birey-
ler. Proje koordinatörü Ali Bey kendilerini 
bu çalışmaya iten nedenleri anlatıyor; ‘Bu 
bireyler spor yaparken birçok sorunla kar-
şılaşmaktadırlar. Bunun yanında engelli bi-
reylerin ailelerinin bilgisizliği de onların spor 
yapmasını bir hayli zorlaştırmaktadır. Bilinen 
bir gerçek vardır ki; toplumların gelişmiş-
lik düzeyi engellisine verdiği değerle doğru 
orantılıdır. Bu projenin de Türkiye’de en-
gelliye verilen değerin büyük bir göstergesi 
olacağı şüphesiz bir gerçektir.’ Proje ile spor 
yapan, sosyal aktivitelere katılan, kendini 
geliştiren başarılı görme engelli bireyler ye-
tiştirmek amaçlanıyor. Elde edilen başarıların 
daha fazla hissedilebilmesi çocuklar sadece 
bir sosyal etkinlik olarak spor yapmayacak 
aynı zamanda profesyonel birer  sporcu ola-
bilmeleri için yapılacak her türlü çalışmaya 
katılacak, hatta olimpiyatlarda yer alacaklar. 
Olimpiyat için uygun olan goalball branşının 
yanında atletizm ve judo kurslarından da ya-
rarlanabilecek çocuklar. Dokuz ay sürecek 
olan projeden 20 görme engelli sporcuya 
goalball kursu, 15 sporcuya atletizm ve 15 
sporcuya  da Judo eğitimi verilmek üzere 
toplamda 50 çocuğa ulaşılması bekleniyor. 
Görme engelli sporcuları sosyal hayatın içi-
ne çekebilmek ve topluma adapte olmalarını 
hızlandırmak için 9 aylık dönem içerisinde 
sinema ve gezi gibi aktiviteler de organize 

etmeyi planlayan proje ekibi, görme engel-
li bireylerin hayatlarında en büyük destekçi 
olan ailelere de  çocuklarına daha iyi destek 
olabilmeleri için görme engelli sporu hakkın-
da bilgilendirme seminerleri düzenleyecek. 
‘Gözler bir şeyin özünü göremez,diye yine-
ledi Küçük Prens,unutmamak için.’ Unutul-
maz işlerin kahramanlarının elinden tutan 
yine SODES’ti…

Bu bireyler 
spor yaparken 

birçok sorunla 
karşılaşmaktadırlar. 
Bunun yanında engelli 
bireylerin ailelerinin 
bilgisizliği de onların 
spor yapmasını bir hayli 
zorlaştırmaktadır. Bilinen 
bir gerçek vardır ki; 
toplumların gelişmişlik 
düzeyi engellisine verdiği 
değerle doğru orantılıdır.

Gözlerimle Değil 
Yüreğimle Oynuyorum

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
79.090 ¨
Spor yapmaya çalışan 50 görme 
engelli bireye spor yapma 
olanağı sağlanarak hayata 
kazandırılmalarını sağlamak.
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Okul Öncesi 
Sodes Parkında

Her çocuğun en temel ihtiyacı oyun ve 
oyuncaktır. Oyunlarla kendisini ifade eden, 
oyuncakların aracılığıyla kendi dünyasıyla 
çevresinde dünya ile iletişim kuran bir çocuk 
ne kadar çok oynarsa o kadar sağlıklı bü-
yür.  Kahramanmaraş’ta odağında çocuk ve 
oyuncak olan çok yönlü bir proje var. Pro-
jenin uygulama alanı olarak oyuncaklardan 
mahrum köy okulları ile YİBO (Yatılı İlköğre-
tim Bölge Okulu) noktaları tercih edilmiş. Be-
lirlenen okulların bahçelerine park kurulmuş. 
İki merkez okul ile on iki köy okulu seçilmiş 
ve toplamda 14 park kurulmuş, her park 3- 
15 yaş arası otuz çocuğun aynı anda oyna-
yabileceği şekilde dizayn edilmiş. Kaydırak 
ve salıncakların da olduğu parklarda çocuk-
lar gönüllerince vakit geçiriyorlar.  Parklar 
için okul bahçelerinin tercih edilmesinin iki 
nedeni var; birincisi okul bahçeleri park gü-
venliğine uygun, ikincisi ve daha önemlisi ise 
bahçesinde park olan bir okula çocukların 
koşa oynaya gelmeleri. Özellikle okula baş-
lamamış, okul öncesi dönemde okul korku-
su yaşayan veya okula gitmek istemeyen 
küçük sınıf öğrencileri için okulun eğlenceli 
bir yer olduğu duygusu oluşturulmuş. Oyun 
oynayacak alanı olmayan çocuklar için mü-
davimi oldukları parklar sunularak gelip gö-
nüllerince eğlenmeleri ve enerjilerini atmaları 
sağlanmış. Oynamak için sıraya girdikleri 
oyuncakları ve parkları çok sevmiş çocuk-
lar. Projenin ikinci ayağında ise anasınıfla-
rının donatılması var. Bu kapsamda on altı 
ilköğretim okulunda yirmi anasınıfı dersliğine 
kitap, oyun grupları ve oyuncak alınmış.  

Bütün oyuncakların ve giderlerin SODES 
tarafından karşılandığı proje Şubat 2012’de 
başlamış, Haziran 2012’de  tamamlanıyor. 
Proje sona erse bile kurulan parklar içle-
rindeki oyuncaklarla birlikte bulundukları 
okul bahçelerinde kalmaya ve çocukların 
neşeyle oynadıkları oyunların mekanı ol-

maya devam edecek. Çocuk gülüşlerini 
çoğaltmak için hazırlanan bir proje daha 
görmekten dolayı memnun bir şekilde ayrıl-
dık Kahramanmaraş’tan. Bir güzel oyunun 
daha oyun kurucusu SODES, katılımcıları 
çocuk yüreklerdi…

Parklar için okul 
bahçelerinin 

tercih edilmesinin 
iki nedeni var; 
birincisi okul 
bahçeleri park 
güvenliğine 
uygun, ikincisi ve 
daha önemlisi ise 
bahçesinde park 
olan bir okula 
çocukların koşa 
oynaya gelmeleri.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
94.999,88 ¨
Köy okulları ve YİBO’lara çocuk 
parkları yapılarak çocuklar 
için düzgün oyun alanları 
oluşturmak.
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Uluslar arası başarılara imza atan futbolcu-
larımızın yanında ülkemizi temsil eden bas-
ketbol ve voleybol takımlarının başarısı da 
bu dallardaki sporcuların, çocukların idol-
leri olmasını sağladı. Çocuklar artık sadece 
futbol değil basketbol ve voleybol da oyna-
mak istiyor. Her iki spor da genellikle zıpla-
yıp topa vurularak oynandığından hem bel 
ve sırt kaslarında pozitif bir etki oluşturduğu 
hem de kol ve bacak kaslarını  çalıştırdı-
ğı için çocukların fiziksel gelişimi açısından 
oldukça faydalıdır. Bunun yanında takımla 
oynanan oyunlar olması ise çocukların iş-
birliğine dayalı öğrenme motivasyonlarına 
ve edindikleri deneyimleri, bilgileri arkadaş-
larıyla paylaşarak sosyalleşmelerine katkı 
sağlayan bir diğer özelliktir. Spor gibi faydalı 
ve önemli bir uğraşıyı tercih eden çocuklara, 
ilgilendikleri sporları rahatça yapabilecek-
leri ortamların sunulması geleceğin başarılı 
sporcularına yatırım yapmaktır aynı zaman-
da. Kahramanmaraş’ta koordinatörünün 
Hüseyin Kaya olduğu Potaya Uzanan Mi-
nik Eller projesi böyle bir çalışmanın örneği. 
Salon sporları grubuna giren basketbol ve 
voleybol için futbolda olduğu gibi boş bir 
arsanın yetmediğini; standartlara uygun or-
tamlar olması gerektiğini düşünen ekip kol-
ları sıvamış, SODES’in desteği ile de proje 
hayata geçirilmiş. Uygulama mekanı olarak 
kenar mahalleler hatta köyler seçilmiş; tes-
pit edilen mahalle ve köylerde, öğrenci sa-
yısı fazla olan okullara, standartlara uygun 
beş tane spor salonu yapılmış. Okulların ikisi 
köyde diğer üçü ise ilçede bulunan ilköğ-
retim okulları. Salonların yapımı altmış gün 
sürmüş. Günün her saati açık olan salonlar-
dan yedi yüz çocuk yararlanıyor. Proje yürü-
tücüsü Hüseyin Bey proje hakkında şunları 
ifade ediyor; ‘Salon sporlarına olan ilginin 
artması proje yapımını şart hale getirdi. Alt 
yapıyı çocuklar bu sahalarda geliştirecekler. 

Daha önce nizam ve kural yoktu. Bu sahalar 
standart olacak ve kuralları öğrenmek kolay 
olacak.’ Proje kapsamında her salona bir 
basketbol bir de voleybol topu alınmış. İlgi-
lendikleri sporları çamur sahalarda yapmak-
tan kurtulan çocuklar belki de bu vesileyle 
başarılı spor kulüpleriyle tanışacaklar. 

Salon sporlarına 
olan ilginin 

artması proje 
yapımını şart 
hale getirdi. Alt 
yapıyı çocuklar 
bu sahalarda 
geliştirecekler. Daha 
önce nizam ve kural 
yoktu. Bu sahalar 
standart olacak ve 
kuralları öğrenmek 
kolay olacak.

Potaya Uzanan 
Minik Eller

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
65.000 ¨
Dezavantajlı bölgelerdeki 
çocukları spor yapma imkanına 
kavuşturmak.
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• Bilinçli Gençlik Engelsiz Yarınlar

• Gül Diyarı Gençlik Merkezi

• Volkanik Camla Gelen İstihdam

• Yalnız Değilsiniz

• Isıtan Eller

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Kars
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Bir kaç saniye kapatın gözlerinizi veya konu-
şulanları duymamak için tıkayın kulaklarınızı. 
Onları anlamaya çalışın. Onları anlamayan-
lar ile anlaşılmayı bekleyenler bir çatı altında 
toplandı. 

Boyacılık yaparak geçinen sağlıklı bir birey 
ile yıllardır çalıştığı bakkaldan dışarı adım 
atmayan bir engelli, bir masa tenisi maçı 
için karşı karşıya. Engelin bedenlerde değil 
yüreklerde olduğunun farkındalar onlar. Bu 
farkındalığı olabildiğince yaygınlaştırmak için 
başlatılmış bir proje bu.

Proje sorumlusu Bahattin Bey, buranın bir 
engelli merkezi olmadığını ve asıl amaçlarını 
şu sözlerle açıklıyor:

‘Bizim amacımız düşünsel engeli kaldırmak. 
Bu nedenle sağlıklı bireyleri engelliler ile bir-
likte bilinçlendirmek istedik. Engellilerin en-
gelinin bedeninde değil onlara tanınmayan 
imkanlarda olduğunu göstermek istedik. 
Bu amaçla yaptırılan engelli tuvaleti ile gör-
me engelliler için alınan engelli bilgisayarı da 
Kars’ta sadece burada bulunuyor. Biz on-
lara imkan tanımaya hazırdık, onlar da bu 
imkanlar sayesinde başarmaya!’

Merkezde saat 11:00 ile 20:00 arası değişik 
etkinliklerden yararlanmak mümkün. Güne 
kahvaltı ile başlayan sakinler sonrasında ter-
cihlerine bağlı olarak ney, yan flüt, bağlama 
ve orgun da yer aldığı yedi farklı enstrüman 
eğitiminden birine katılabiliyor veya masa te-
nisi oynayabiliyor, film gösterimleri ile keyifli 
vakitler geçiriyorlar, alanında uzman kişiler-
den seminer alıyorlar.

Oldukça önemli  bir etkinliği anlatıyor Bahat-
tin Bey;

‘13 yaşından 50 yaşına kadar buradaki he-
men herkesin katıldığı bir yürüyüş yaptık. 
Empati yürüyüşüydü bu. Gözleri bağlanan-

lar vardı. Tekerlekli sandalyede pinpon oy-
nadı bazıları. Koltuk değnekleri ile yürümeye 
çalışıp, başaramayanlar vardı aralarında. 
Onları en iyi anlama yolu empatiydi. Biz de 
böyle bir organizasyon düzenledik.’

Ahmet bu yürüyüşün kendisi üzerindeki et-
kisini anlatıyor:

‘Tekerlekli sandalyeye oturdum ben. On-
lar yürüyorlar, koşuyorlar, futbol oynuyorlar 
ama ben oynayamıyorum diye düşündüm. 
Bir an için yürüyemediğimi düşünmek bile 
çok kötüydü. Önceden engellilere yardım 
etmekten kaçınırdım. Şimdi burada onlarla 
vakit geçirmeyi çok seviyorum.’

Düşüncelerdeki engelleri kaldırmak için ora-
daydı SODES başarmanın ve üretmenin 
önündeki engellerden kurtulmak isteyenlerin 
yanında olduğu gibi..

Bilinçli Gençlik 
Engelsiz Yarınlar

Tekerlekli 
sandalyeye 

oturdum ben. Bir an 
için yürüyemediğimi 
düşünmek bile 
çok kötüydü. 
Önceden engellilere 
yardım etmekten 
kaçınırdım. Şimdi 
burada onlarla 
vakit geçirmeyi çok 
seviyorum.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
Sosyal İçerme
185.000 ¨
Bireylere, engellilere karşı sorumlulukları 
konusunda bilgilendirmelerde bulunarak 
engellilere karşı farkındalık oluşturulmasını 
sağlamak.

184  |  Sosyal Destek Programı



KARS

Gül Diyarı 
Gençlik Merkezi

Öğrencilerin iyi bir eğitim almak için gide-
cekleri okulları girdikleri sınavların belirlediği 
bir eğitim sistemine sahibiz. Sınavdan alınan 
puan yükseldikçe öğrencinin okul seçme 
özgürlüğü de artıyor. O yüzden gerek öğ-
renciler gerekse veliler okulda alınan eğitimle 
yetinmeyip dershane arayışına girebiliyorlar. 
Okulda alınan bilgileri pekiştirmeye ihtiyaç 
duyan öğrencilerin gidebileceği özel ders-
haneler mevcutken okul giderleri yanında 
ikinci bir masrafı karşılayacak gücü olma-
yan ailelerin çocukları ise böyle bir  şansı 
hiç yakalayamayabiliyorlar. Bu durumdaki 
ailelere alternatif sunmak üzere yolan çıkan 
bir proje yürütülüyor Kars’ta. Kars’ın en yeşil 
ilçelerinden biri olan Kağızman’da  Gül Di-
yarı Gençlik Merkezi’ne konuk oluyoruz. 12-
18 yaş arası öğrencilere etüt hizmeti veren 
projenin en önemli başarısı kız çocukların 
da projeden yararlanması. Çünkü normalde 
kızlarını okutmak istemeyen, böyle bir eğiti-
me göndermeyen ailelerin güvenini kazanan 
merkez, altmış kız öğrenciye ulaşabilmiş.  
Ellisi 5. sınıf öğrencisi olan altmış kız öğ-
renci hafta içi etüt hizmetinden yararlanıyor. 
Yüz kırk erkek öğrenci ise hafta sonu eğitim 
alıyor. Toplamda iki yüz yararlanıcının oldu-
ğu merkezde yedi eğitmen var. İlköğretim 
derslerinin ağırlıklı olarak verildiği merkezde 
etütlerin yanında satranç ve masa tenisi de 
çocukların istedikleri zaman vakit geçirebi-
lecekleri sporlar. Merkeze 30 tane de bilgi-
sayar aldıklarını söyleyen proje koordinatörü 
Muhammet Bey, projenin ikinci bir ayağın-
dan bahsediyor. Halihazırda etüt için gelen 
öğrencilerin yararlandığı bilgisayarlar proje 
kapsamında açılacak olan bir kurs için alın-
mış. Toplamda 192 saatte bir eğitmen tara-
fından verilmesi planlanan bir bilgisayar kur-
su hedeflenmiş. Okulların tatile girmesiyle 
birlikte başlayacak olan kurstan otuz gencin 
yararlanması planlanıyor. Merkezin ve proje-

nin ailelerde oluşturduğu güvenin bir diğer 
kanıtı da bu bilgisayar kursu olacak çünkü 
kızlarını ancak erkeklerle farklı günlerde eği-
tim almaları koşuluyla gönderen veliler bilgi-
sayar kursunda karma eğitim olmasına karşı 
çıkmamışlar. Kışların oldukça uzun ve sert 
geçtiği bir coğrafyada bahar havası yaşatan 
projenin en büyük destekçisi yine SODES...

12-18 yaş arası 
öğrencilere 

etüt hizmeti veren 
projenin en önemli 
başarısı kız çocukların 
da projeden 
yararlanması. Çünkü 
normalde kızlarını 
okutmak istemeyen, 
böyle bir eğitime 
göndermeyen ailelerin 
güvenini kazanan 
merkez, altmış kız 
öğrenciye ulaşabilmiş.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
193.499,5 ¨
Başta kız çocukları olmak üzere 
yoksul 200 çocuğa etüt hizmeti 
verilmesini ve sosyal imkanlar 
sunulmasını sağlamak.
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Siyah, yeşil, kahverengi parlak yansıyan bir 
güzelliğe şekil veriyorlar. Narin ellerle sanatı 
taşa işliyor, göz nuruyla süslüyorlar… Ka-
dının zevkli bakış açısından üretilen takılar 
Sarıkamış’ta turistler için vitrinleri süslüyor

Sarıkamış’ın şifa taşı olarak bilinen Obsidyen 
taşı, fizik tedavi başta olmak üzere stresten 
korunmak için SPA merkezlerinde kullanılı-
yor. Dünyanın bilinen en eski aynası ve silahı 
olarak da kullanılan bu taştan aynı zamanda 
takı ve süs eşyası da yapılıyor. 

Dünyanın en kaliteli Obsidyen rezervi 
Sarıkamış’ta bulunuyor. Daha önceki yıllarda 
sadece asfalt yapımından kullanılan bu taş 
şimdilerde hak ettiği önemi görmeye başla-
dı. İskelet ve kas sistemi sorunlarının tedavi-
sinde faydalanılan Sarıkamış taşının gümüş 
üzerine üretilen takı malzemeleri, bileklik, 
kolye, yüzük, küpe, broş ve tespih gibi ürün-
lerin yapımında da kullanıldığını görüyoruz. 

Buradan yola çıkan yetkililer 18 – 29 yaş 
arası 20 kadının faydalandığı Obdisyen taşı-
nın işlenmesi ve turistik objelere dönüşmesi 
konusunda eğitim içeren kurs düzenlediler. 
Eğitim için gerekli tüm ekipman, atölye ve 
hammadde SODES tarafından verildi. 

Eğitimlerin sonunda çok çeşitli objeler ve 
takılar üretebilen kadınlar hem ilçe ekono-
misine hem de kendi ekonomilerine büyük 
katkıda bulunmuş oluyorlar.

Görüşme imkânı bulduğumuz faydalanıcılar, 
bu projenden çok memnun olduklarını yeni 
bir sanat ve meslek öğrenmenin yanında 
sosyal çevrelerinin geliştiğini, kendilerine 
olan öz güvenlerini arttığını ve işe yaramanın 
verdiği keyfi yaşadıklarını söylediler.

Atölyede takı yapımında kullanılan bir takım 
el aletleri görüyoruz. Volkanların yeryüzüne 
çıkarak oluşturdukları cam gibi sert ve par-

lak olan bu taşlara şekil vermek göründüğü 
kadar kolay değil. Oldukça uzun işlemlerden 
geçiyor bir takı ya da süs eşyası oluncaya 
kadar taşlar. Hanımlar narin elleriyle ince 
ince işliyorlar. Ürettikleri eserler gerçekten 
çok güzel görünüyorlar. Zarif ve şık duran 
bu nesneler ve takılar turistlerin büyük ilgisini 
çekiyor ve bir çok insana ekmek kapısı ola-
cağa benziyor…

Dünyanın 
en kaliteli 

Obsidyen rezervi 
Sarıkamış’ta 
bulunuyor. Daha 
önceki yıllarda 
sadece asfalt 
yapımından 
kullanılan bu 
taş şimdilerde 
hak ettiği önemi 
görmeye başladı.

Volkanik Camla Gelen 
İstihdam

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
179.680 ¨
Dezavantajlı durumda bulunan 20 
kadına verilen eğitimler ve kurslar 
ile istihdamları konusunda katkıda 
bulunulmasını sağlamak.
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Yalnız Değilsiniz

Yaşlılık  çoğu insanın korkulu rüyasıdır. İlerle-
yen yıllarla birlikte kendilerini terk edecek tek 
şeyin gençlik olmayacağını, giden dinçlikle 
birlikte yalnız kalacaklarını da düşünürler. 
Büyük bir kısmı haklı çıkıyor üstelik.Günü-
müzde bakıma muhtaç, huzurevini herhangi 
bir nedenle tercih etmemiş-edememiş yalnız 
yaşayan yaşlı insanların sayısı az değil. Üste-
lik çoğunun, zamanında yemeyip yedirdiği, 
giymeyip giydirdiği çocukları da var. Kars’ta 
yaşayan Elvan Teyze buna çok iyi bir örnek. 
İki oğlu olan Elvan Teyze torununun düğü-
nüne bile davet edilmemiş. Bu acı tabloyla 
birlikte bu topraklarda asırlardır süregelen 
başka bir duyarlılık da  var elbette; çevresin-
de olan bitene duyarsız kalmayan, kendisi 
için istediğini herkes için isteyen, kısacası 
‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ 
anlayışını hayatının merkezine yerleştirmiş 
insanlar. İsminin hakkını veren bir proje yürü-
tülüyor Kars’ta. Üçü zihinsel, altısı bedensel 
dokuz engellinin de içinde bulunduğu top-
lam elli üç bakıma muhtaç, maddi durumu 
kötü yaşlıya ulaşılıyor. Kimisinin yeşil kartı 
var, kimisinde o bile yok. Proje elli üç yaşlıya 
yalnız olmadığını hissettirirken istihdam etti-
ği elemanlarla da on aileye geçim kaynağı 
olmuş. Bakım yapacak elemanlar ekonomik 
açıdan zayıf olan, iş bulmakta zorluk çeken 
kişiler arasından, aynı aileden olmamak üze-
re, beş kadın beş erkek seçilmiş. Böylece 
otuz sekiz kişiye sosyal güvence sağlanmış. 
Aralarında dokuz çocuklu, eşinin vefatından 
sonra asgari ücretle geçinmeye çalışan dul 
bir kadının olduğunu öğrendiğimizde proje-
nin yararlanıcı sayısının elli üçle sınırlı olmadı-
ğını görüyoruz. Seçilen bu on kişiye uzman 
bir ekip ilkyardım, kişisel hijyen  ve evde ba-
kım konularında  üç ay süren bir eğitim ve-
riyor. On kişiden oluşan destek ekibi hafta-
nın 5 günü 09:00 ila 16:00 saatleri arasında 
günde on evi ziyaret ediyor. Her evde yarım 

gün kalınıyor. Yararlanıcılar, sağlık taraması 
veya doktor ihtiyacı olması durumunda çar-
şamba ve cuma günleri hizmet veren özel 
servisle hastaneye ulaştırılıyorlar. Yararlanı-
cılardan üçü vefat edince yeni yararlanıcılar 
bulunmuş.

SODES kırık bir kalbin  duymaktan en çok 
hoşlanacağı  ‘Yalnız değilsin’  sözünü ete 
kemiğe büründürmüş...

Aralarında 
dokuz çocuklu, 

eşinin vefatından 
sonra asgari 
ücretle geçinmeye 
çalışan dul bir 
kadının olduğunu 
öğrendiğimizde 
projenin yararlanıcı 
sayısının elli üçle 
sınırlı olmadığını 
görüyoruz.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
114.906 ¨
Yoksul ve kimsesiz 53 yaşlı 
bireye evde bakım hizmeti 
verilmesini sağlamak.
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Soğuktur ölüm, ölümdür kimi zaman soğuk. 
Karda yazılmış erimeyen bir efsanenin izleri 
yeni hayatlara aş oluyor ekmek oluyor. Don-
muş yiğitlerin yüreğiyle şimdi ısınıyor anaların 
evi…

Proje koordinatörü Fatih Bey niçin böyle 
bir projeye başvurulduğunu şöyle anlatıyor 
“Tarihte ‘Sarıkamış Harekâtı’ olarak bilinen 
ve 90000 askerimizin donarak şehit olma-
sıyla sonuçlanan harekât ilçemizde gerçek-
leşmiştir. Aziz Şehitlerimizin anısına her yıl 
Türkiye’nin dört bir köşesinden anma etkin-
liklerine gelen misafirlerimize atkı ve bereler 
dağıtılmaktadır. Yine Sarıkamış, Bayraktepe 
Kayak Merkezi’ni bünyesinde barındırarak 
her kış binlerce turiste ev sahipliği yap-
maktadır. Atkı, bere ve eldivenler ise kayak 
sporunun vazgeçilmez parçalarıdır. Bunun 
sonucu olarak hem ilçemize gelen misafirle-
re onları sıcak tutacak hatıralar sunabilmek 
hem de kadınlarımıza ilçemiz Sarıkamış’ta 
bir iş kolu ve istihdam sağlamak amacıyla 
atkı, bere ve eldiven yapımı ile pres baskı 
kursu açılmak istenmiştir. Projenin amacın-
da kadınlarımıza dikiş becerisi kazandırılarak 
bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek bir iş 
kolu açılması vardır.

Proje sonucunda 20 kadın kursiyerimize 
atkı, bere ve eldiven yapımı öğretilmiş olup 
bu atkı ve berelerin üzerlerine ilçemizin özel-
liklerini gösteren resimler pres baskı ile ak-
tarılmıştır. Kadınlarımıza yeni bir iş sahası 
sağlanmış olup ilçemizin turizmine ve istih-
damına katkı sağlanmıştır.

Pres baskı yazıcıdan ayna görüntüsü alınıp 
bir makineye kumaşla konulup görüntünün 
kumaşa aktarılması sağlanıyor. Bu tür çalış-
malar da yapılmış.

Her şehir kendi çözümünü yine kendi içinde 
buluyor yalnızca biraz çabaya, biraz deste-
ğe ihtiyaç var. Aslında çaresiz değil kimse 
sadece vizyon sahibi olmak yeter bazen…

Sarıkamış’ta 
bir iş kolu ve 

istihdam sağlamak 
amacı ile atkı, bere 
ve eldiven yapımı 
ve pres baskı kursu 
açılmak istenmiştir. 
Projenin amacında 
kadınlarımıza dikiş 
becerisi kazandırılarak 
bölgenin ihtiyaçlarına 
cevap verecek bir iş 
kolu açılması vardır.

Isıtan Eller

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
80.150 ¨
Atkı, bere ve eldiven üreten bir 
atölye kurularak verilecek eğitimler 
ile 20 kadının istihdamına katkıda 
bulunulmasını sağlamak.
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• Ağaç Yaşken Eğilir

• Anasınıfları Satranç ile Bir Adım Önde

• Fantastik Oyun Parkları

• Sanal Dershane

• Tıbbi Sekreterlik Elemanı Yetiştirme

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Kilis
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Hemen her çocuğun hayalinde canlandıra-
bileceği bir eve geliyoruz. Uyku odası ayrı, 
oyun odası ayrı... Çizgi film izleyebilme 
imkânı da var, her çeşit her yaşa her cinsi-
yete uygun oyuncak da mevcut. Belki de 
buradaki çocukların hayal etmeleri bile güç 
olanı başardılar. Lego’dan et bebeğe binler-
ce oyuncak. 

Onlar dezavantajlı ailelerin çocukları. Maddi 
yetersizlikler İçinde böyle bir imkana sahip 
olamıyorlar. SODES, bu mekanı en ince ay-
rıntısına kadar özen göstererek onlar için 
hazırlamış.. 

Bir eğitmenleri var. Saygıyı, sevgiyi, kendi-
ni ifade etmeyi, beklemeyi öğretiyor. Bir de 
herkesin anne diye seslendiği gönüllü eğit-
menleri…

Etkinlik odasına geçiyoruz. Burada her ak-
tivite mevcut. Boyama kalemlerini ellerine 
alıyorlar, hayallerini kâğıda döküyorlar. Müzik 
saati başlıyor; hep bir ağızdan öğretilen ço-
cuk şarkılarını söylüyorlar. Haftanın 3 günü 
öğlene kadar 6 yaş grubu bu evlerdeyken, 
öğleden sonra 5 yaş grubu geliyor. Böylece 
sayıca fazla kişiye ulaşım imkânı bulunuyor. 
Perşembe Cuma ve Cumartesi günleri ise 4 
yaş grubuna hizmet veriyor bu evler.

Gönüllü anneleri Ayşe Hanım projenin ço-
cuklar için önemini anlatıyor; ‘Yemek ya-
pıyoruz onlara, meyve veriyoruz aralarda. 
Bazıları evde elma dahi yemediklerini söylü-
yor. Burada vakit geçirmek onlar için cennet 
köşesinde olmaktan farksız. Gitmek istemi-
yorlar.’

Çocukların öğrendikleri, velilerin de memnu-
niyetini sağlıyor. Çocuklarını gönül rahatlığı 
ile bırakıyorlar. Seçilen mekân da güvenlerini 
kazanma açısından özenle karar verilmiş. 
Çocukların ayakkabıları için dahi bir oda 

mevcut. Bu odada minikler üstlerini çıka-
rıp, ayakkabılarını oturarak rahatlıkla çözüp, 
yerlerine bırakıyor. Bu da düzenli olmayı öğ-
renmelerini kolaylaştırıyor. Yapılan faaliyetle-
rin arşivlendiğini söylüyor öğretmenleri. Her 
yaptıkları hayallerini, iç dünyasını yansıtıyor 
muhakkak ki... Bazıları anne ve babasını çiz-
miş minik bir evin önünde. Kelebek çizmeye 
çalışanlar var. Boyamaları, kesip yapıştırdık-
ları her şey özenle saklanıyor.

Uyku odasında herkesin kendisine ait yata-
ğı var… Gelişimlerinin sağlıklı ilerlemesini ve 
düzeni öğrenmelerini sağlıyor. 

Çocuk olmak güzeldi… Varlığıyla hayata de-
ğer kattığı hissettirilen, zamanın imkanlarıyla 
büyüme şansını elde edebilmiş çocuk olmak 
daha da güzeldi… 

SODES Onlar için imkansızı olanaklı kıldı…

Çocuk olmak 
güzeldi… 

Varlığıyla hayata 
değer kattığı 
hissettirilen, 
zamanın 
imkânlarıyla 
büyüme şansını elde 
edebilmiş çocuk 
olmak daha da 
güzeldi… 

Ağaç Yaşken Eğilir

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
297.110 ¨
Sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan 
dezavantajlı ailelerin 4-6 yaş arası 
çocuklarının eğitilmesi ile sağlıklı 
bireylerin yetiştirilmesini sağlamak.
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Anasınıfları Satranç ile 
Bir Adım Önde

Çocukların zihinsel gelişimleri üzerindeki 
olumlu etkisini anlatan sayfalarca makale, 
binlerce deney olan evrensel bir spordur 
satranç. SODES bu proje kapsamında ana-
sınıfı çocuklarını satrançla tanıştırmak için 
kolları sıvadı.

11 okul uygulama kapsamına alındı. Yak-
laşık 20 kişilik sınıflarda haftanın 3 günü 
3’er saat aldıkları eğitim, Türkiye Satranç 
Federasyonu’nun anasınıfları eğitiminde kul-
landıkları müfredat ve materyallerle birebir 
aynı. Satrançla bir adım önde projesinin de-
vamı niteliğindeki projenin uygulanmaya ka-
rar verilmesindeki aşamalardan Yalçın Bey 
şu şekilde bahsediyor:

“Satrançla bir adım önde projesi faydalanı-
cıları Türkiye geneli bir yarışmaya katıldı ve 
ilk on kişi arasına girenler arasından sekizi 
SODES öğrencileriydi. Biz de neden eğitime 
anasınıfından başlamayalım diye düşündük.”

Miniklerin sınıflarında beyaz tahta üzerinde 
satranç simgeleri yapıştırılmış. Onların daha 
fazla ilgisini çekmesi ve sempati kazandır-
mak amaçlı satranç ile ilgili boyama kitapları 
alınmış. Simgeler görünenden daha sevimli 
ve bir çizgi film karakterine dönüştürülmüş.

Antep’e düzenlenen gezide Avrupa Kadın 
Satranç Şampiyonasını izlemişler. Türkiye 
şampiyonları Betül Cemre Yıldız ve Kübra 
Öztürk ile tanışarak aldıkları imzalar ve çek-
tikleri fotoğraflarla farklı bir anı yaşamışlar. 
Avrupa şampiyonları ile konuşma fırsatı bul-
muşlar ve en önemlisi de dünya şampiyonu 
Alexandra Kontanyus ile tanışmışlar.

Satranç centilmen oyunuydu. Kazandığın-
da gururlanmanın yanında mat olunca raki-
bi tebrik etmeyi öğretmekti önemli olan. İki 
minik arasında geçen kıyasıya maç sonrası 
kazanana elini uzatan Ahmet “kaybetmeyi 

bilmek” olgusunu çok güzel öğrendiklerini 
gösteriyordu.

En önemli ve somut sonuç ise spora başla-
ma yaşı 5, lisansa başlama yaşı 6 iken pro-
je sonrası satrançta, ilde 4 yaşında lisanslı 
sporcunun bulunmasıydı.

Görünenden fazlasını sunuyordu SODES. 
Hedeflenenden daha fazla değişiyordu ha-
yatlar. Minik bir adım, verilen küçük bir eği-
tim neleri değiştirebilirdi? Mat olmak ne de-
mekti, bunu öğrenmek 5 yaşında bir çocuğa 
ne sağlar diye düşünülebilirdi!  ‘Her zaman 
kazanmak zorunda değilsin. Kaybetmeyi de 
bilmek gerek.’ O yaştaki bir çocuğun ağzın-
dan bu sözü duyduğumuzda anlıyoruz sat-
rancın neler katabileceğini.

Satranç centilmen 
oyunuydu. 

Kazandığında 
gururlanmanın yanında   
mat olunca rakibi tebrik 
etmeyi öğretmekti 
önemli olan. İki minik 
arasında geçen 
kıyasıya maç sonrası 
kazanana elini uzatan 
Ahmet “kaybetmeyi 
bilmek” olgusunu çok 
güzel öğrendiklerini 
gösteriyordu.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
87.535 ¨
Dezavantajlı 220 çocuğumuzun 
satrançla erken yaşta tanışarak 
düşünme yeteneklerini geliştiren sağlıklı 
nesiller yetiştirilmesini sağlamak.
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Çocuk demek oyun demek,  çocuk de-
mek hareket demek, çocuk demek yaşam 
demek… Bir çocuğu şişme bir trambolin 
üzerinde saatlerce eğlenmekten kim alıko-
yabilir?   

Fantastik oyun parkı adı. 9 parçadan oluşu-
yor hepsi. Proje 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı gibi çok anlamlı bir gün-
de uygulanmaya başlanmış. Yaklaşık 3 bin 
kişinin akın ettiği o gün,  gönüllerince eğle-
nen çocukların ailelerine yapılan anketlerde 
proje ile ilgili düşünceler alınmış. En çarpıcısı 
ise Reşit Bey’in yazdığı şu sözler:

‘Buraya gelip de çocukların yüzlerindeki 
heyecanı, neşeyi görünce benim de çocuk 
olasım geldi.’

Ankete verilen çoğu cevap aynı. Büyük şe-
hirlerde bulunan bu parkın Kilis’te üstelik üc-
retsiz hizmet vermesinden duyulan mutluluk 
dile getirilmiş. Minik Dilara’nın sadece tele-
vizyonda gördüğü bu parkta eğlenmekten 
çok mutlu olduğunu yazması ise tüm fayda-
lanıcıların içlerinden geçen olsa gerek...

3-14 yaş arası çocuklar için oluşturulan par-
kın hedef kitlesi dar gelirli ailelerin çocukları. 
Bu nedenle her hafta sonu başka bir mahal-
lede çocukların eğlenmesi için sabah erken 
saatlerde 2 kişilik ekip ile kuruluyor ve ak-
şam 18.00 e kadar hizmete devam ediyor. 
Dilekçe verildiğinde, bu park istenilen ma-
halleye de götürülebiliyor.

Bu organizasyon, Ramazan ayı içerisinde 
de düzenlenecek. Üstelik geç saatlere ka-
dar çocukların bu eğlenceden yararlanma-
larının sağlanması planlanıyor.

Murat Bey bu parkların, bazı özel günlerde 
gelip, ücretli hizmet verdiğini ve bazı çocuk-
ların imkânsızlıklar dolayısı ile sadece bak-
makla yetindiğini söylüyor ve ekliyor:

‘Bizi projeyi hayata geçirmeye iten de o boy-
nu bükük kalan çocuklardı.’

Bu parklar sadece mahalle aralarında değil 
özel çocukların da bulunduğu zihinsel en-
gelliler merkezinde de kuruluyor. Hepsinin 
gözünde gördüğüm ışıltının tarifi imkânsız! 

Gülümseyen bir çocuktan daha güzel olan 
nedir ki ? SODES hiçbir çocuğun boynu bü-
kük kalmasın, yoksulluğun çaresiz eli oyun-
larını almasın diye fantastik bir dünya getirdi 
onlara…

Murat Bey bu 
parkların, bazı 

özel günlerde gelip, 
ücretli hizmet verdiğini 
ve bazı çocukların 
imkânsızlıklar dolayısı 
ile sadece bakmakla 
yetindiğini söylüyor ve 
ekliyor: ‘Bizi projeyi 
hayata geçirmeye iten 
de o boynu bükük kalan 
çocuklardı.’

Fantastik 
Oyun Parkları

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
91.000 ¨
Dar gelirli ailelerin çocuklarının 
oyun grupları ile güzel vakit 
geçirmelerini ve 3000 çocuğa 
fırsat eşitliği sağlamak.
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Sanal Dershane

Adındaki sanal kelimesinin aksine fazlasıyla 
gerçek bir dershane ortamı var Sanal Ders-
hane projesinde. Tek sanallığın web siteleri 
olduğu dershanenin yedi ofisi var; ikisi ilçe-
lerde beşi Kilis merkezde. 6., 7. ve 8. sınıf 
öğrencilerinden 600, 10. ve 11. sınıf öğren-
cilerinden ise 150 olmak üzere  toplam 750 
yararlanıcı var. Yararlanıcıların tamamı kız 
meslek veya ticaret lisesi öğrencileri. Meslek 
derslerinin ağırlıklı olduğu bu liselerde üniver-
siteye giriş sınavında yer alan temel derslerin 
üzerinde yeterince durulmadığı için bu temel 
derslerde etüt eğitimine daha çok ihtiyaç 
oluyor. Bütün ofislerde aynı eğitim progra-
mı uygulanıyor; 10. sınıflar cumartesi sabah, 
11. sınıflar öğleden sonra geliyor. Öğrenci-
lere üniversite hazırlık, dönem  dersleri için 
eğitimin yanında, kitap okuma faaliyeti de 
yapılıyor. Kara tahtanın yanında  akıllı tah-
tada da  ders anlatılan dershane ofislerinde 
toplamda 12 adet bilgisayar odası var. Bu 
laboratuarların hepsi halka açık. Toplamda 
72 bilgisayar var. Bilgisayarlar, öğretmen ek 
ders ücreti, ısınma, elektrik giderine kadar 
her şeyi SODES karşılıyor. Çocuklar ofisler 
sayesinde internet kafeden uzak duruyor. 
Proje için 47 öğretmen tahsis edilmiş. Hafta 
içi okul çıkışı etüt almak için geliyor  yararla-
nıcılar ikişer saat etüt alıyorlar. 15:30-17:30 
arası toplu etüt yapılıyor. İlköğretim öğrenci-
leri için beş temel ders var. Dershanede yal-
nızca akademik başarıya odaklanılmamış, 
öğrencilerin sosyal ve psikolojik gelişimleri 
de dikkate alınarak rehberlik çalışmaları ya-
pılmış. Aileleri bilinçlendirme adına yapılan 
organizasyonlarda ise psikolog ve pedagog-
lar tarafından konferanslar  verilmiş. Düzenli 
olarak yapılan deneme sınavlarıyla öğrenci-
lerin başarı durumları ve eksiklikleri yakından 
takip ediliyor. Proje koordinatörü Mustafa 
Bey’in söylediğine göre bu proje ile yarar-
lanıcıların sınav sonuçları ortalama 50’şer 

puan artmış. Üniversite sınavına hazırlığın 
daha ilköğretim çağında başladığına ina-
nan proje ekibi burada öğrencileri temelden 
güçlendiren çalışmalar yapıyorlar. SODES’in 
desteğiyle hiçbir masraftan çekinilmeden 
oluşturulan sanal dershaneden gerçek ba-
şarı öyküleri duyacağımız günler yakındır…

Kara tahtanın 
yanında  akıllı 

tahtada da  ders 
anlatılan dershane 
ofislerinde toplamda 
12 adet bilgisayar 
odası var. Bu 
laboratuarların 
hepsi halka açık. 
Toplamda 72 
bilgisayar var.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
582.560 ¨
Yoksul ve başarılı 750 
öğrenciye etüt ve ailelerine de 
bilinçlendirme hizmeti sunmak.
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Her alanda çalıştığı işin inceliklerini bilen ka-
lifiye elemana ihtiyaç olduğu gibi, her işin 
başı olan sağlık sektöründe de tıbbi sek-
reterlik alanında ciddi eleman açığı var. Ec-
zanelerde, ilaç firmalarında, hastanelerde 
çalışabilen tıbbi sekreterlerin sayısı mevcut 
ihtiyaca cevap verecek düzeyde  olmadığı 
için de pek çok kurum alana yabancı per-
sonelle çalışmak zorunda kalıyor. Bu önemli 
açığı gören bir ekip Kilis’te bir proje başlat-
mışlar. Proje ile iş bulmakta zorluk çeken Ki-
lisli gençler gelişen bir meslek grubuna dahil 
olurken sektör de ihtiyaç duyduğu donanımlı 
elemana kavuşacak. Kurs alacak yararlanı-
cılar seçilirken lise mezunu, herhangi bir işte 
sigortalı çalışmamış iş arayan gençler tercih 
edilmiş. Toplam 70 yararlanıcının eğitim aldı-
ğı kurslar iki grup halinde verilmiş. İlk grupta 
30 yararlanıcı olurken ikinci grupta bu sayı 
40’a yükselmiş. Her gruba 200 saat teorik 
ders 100 saat de uygulama olmak üzere 
toplam 300 saatlik eğitim verilmiş. Eğitimde 
görev alan dört eğitmenin yanı sıra tıbbi sek-
reterlik bölüm hocaları, öğretim üyeleri ve 
yardımcı doçentler de eğitim vermişler. Mer-
kezde biri laboratuar, biri normal derslik olan 
iki sınıf var. Haftada  iki gün (Salı-Çarşamba) 
13 saat ders verilen proje Ekim 2011’de 
başlayıp Temmuz 2012’de tamamlanmış. 
Eğitimlerde gördükleri faturalama ve depo-
lama gibi uygulamalar da dahil öğrendikleri 
her şeyi yaptıkları stajda pekiştirmişler. Staj 
yerlerini proje koordinatörü belirlemiş; devlet 
hastanesi, eczane, ön büro, ilaç firması gibi 
öğrendiklerini uygulamaya koyacakları ku-
rumlar ayarlanmış. Tıbbi Sekreterler Günün-
de, özel bir hastane müdürü tıp sekreterli-
ğine güncel yaklaşımlar, mesleğin geleceği 
ve sağlık hizmetleri konusunda konferans 
vermiş. Tıbbi sekreterlik ve dokümantasyon  
programı hocalarının verdiği derslerle bu 
alandaki ön lisan eğitimine denk bir eğitim 

almış yararlanıcılar. Proje devam ederken 
yararlanıcılardan biri istihdam edilmiş bile. 
Gençlerin iş, sektörün eleman bulduğu, tüm 
tarafların kazançlı çıktığı güzel işlerden biri 
daha…

Eğitimlerde gördükleri 
faturalama 

ve depolama gibi 
uygulamalar da 
dahil öğrendikleri 
her şeyi yaptıkları 
stajda pekiştirmişler. 
Staj yerlerini proje 
koordinatörü belirlemiş; 
devlet hastanesi, eczane, 
ön büro, ilaç firması 
gibi öğrendiklerini 
uygulamaya koyacakları 
kurumlar ayarlanmış.

Tıbbi Sekreterlik 
Elemanı Yetiştirme

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
70.030 ¨
Kalifiye tıbbi sekreter ihtiyacı 
olan bir sektörde 70 kadının 
istihdam edilebilmesine katkı 
sağlamak.
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• Gurbetten Gurbete Nağmeler

• Kaynaştırma Odaklı Etüt Merkezi

• Okuyalım Okutalım

• Toplumun Temeli Kadın

• Zanaatkar Köylülerimiz

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Malatya
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MALATYA

Her hangi bir nedenle göç etmiş insanların 
en büyük sorunudur yeni taşındıkları yere 
alışmak, kültürüne, iklimine, coğrafyasına 
adapte olmak. Zamanla pek çok şeye alı-
şılsa da gurbette olma duygusu, sıla özle-
mi hiçbir zaman terk etmez gurbette yaşa-
yanları.  Malatya da çevresinden göç alan 
illerden biri olduğu için burada sıla hasretiyle 
baş etmeyi, gurbette yaşamayı kolaylaştırı-
cı bir şeyler yapılmak istenmiş. Gurbetten 
Gurbete Nağmeler adıyla bir proje planlan-
mış. Adından da anlaşılacağı üzere müzik 
odaklı bir proje bu. Malatya’ya göç yoluyla 
gelmiş kadınlara yönelik bir kurs. Daha zi-
yade bir hobi kursu, kadınların enstrüman 
çalma gibi bir hobi geliştirerek yaşamlarına 
yeni bir renk katmaları ve dolayısıyla gurbet-
te olduklarını bir nebze de olsa unutmaları 
istenmiş. Proje koordinatörü Mehmet Tuna 
Bey’in projeyi anlatırken söylediği şu  cümle  
projenin yola çıkış amacını açıklıyor ‘Acıları 
müzikle unutturmaya çalışıyoruz.’ Geniş bir 
yaş aralığına hitap eden projenin yürütüldü-
ğü merkeze 19- 60 yaş arası 25 kadın ge-
liyor. Ud, keman ve bağlama olmak üzere 
üç enstrüman eğitimi veriliyor. Pazartesi ve 
perşembe ud, çarşamba ve cuma bağlama, 
salı ve pazar  günleri ise  keman dersi alıyor 
yararlanıcılar. Haftada 10 saat olan kursların 
eğitimcileri de alanlarında uzman kişiler. Biri 
İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesinde okutman iken diğeri başarılı bir 
müzik öğretmeni olan iki eğitmen ders veri-
yor. Yararlanıcıların bir kısmı müziğe kabiliye-
ti olduğunu burada keşfederken bir kısmı da 
memleketlerinde ilgilenme fırsatı bulamadık-
ları ama hep çalmak istedikleri enstrümanla 
geldikleri Malatya’da buluşmaktan dolayı 
mutlular. Bir yandan çalıp bir yandan türkü 
söyleyen bağlama kursiyerleri ile şarkı söy-
leyen ud kursiyerlerinin mutluluğu seslerine 
yansırken, keman çalanların heyecanı göz-

lerinden okunabiliyor. Osmanlı döneminde 
de tedavi amaçlı kullanılan müziğin farklı bir 
yöntemle olsa bile  iyileştirici etkisini burada 
da görmek mümkün..

Gurbetin hüzünlü melodilerini neşeli şarkı-
lara dönüştüren güçlü bir enstrüman daha 
vardı, SODES…

Proje koordinatörü 
Mehmet Tuna 

Bey’in projeyi 
anlatırken söylediği 
şu  cümle  projenin 
yola çıkış amacını 
açıklıyor ‘Acıları 
müzikle unutturmaya 
çalışıyoruz.’ Geniş 
bir yaş aralığına 
hitap eden projenin 
yürütüldüğü merkeze 
19- 60 yaş arası yirmi 
beş kadın geliyor.

Gurbetten Gurbete 
Nağmeler

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
41.720 ¨
Müzik aracılığı ile köyden 
kente göç eden 25 kadının 
adaptasyonunu sağlamak.
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Kaynaştırma Odaklı 
Etüt Merkezi

Görünmez değiller onlar sadece göremiyor-
lar. Bizim gibi değiller belki ama bizim onlar 
gibi olmayacağımızın garantisi nedir? An-
lamalı insan kendisi gibi sağlıklı ve avantajlı 
olmayanı.

Projenin amacı; engelli çocuklarla sağlıklıla-
rın bir araya getirilip aynı zamanda derslerine 
faydalı olabilecek etüt çalışması için ortam 
oluşturulması.

18’i  sağlıklı 12’si engelli 30 faydalanıcısı var 
bu projenin. 7 tane görme engelinin ayrıca 
ikisinde dikkat eksikliği ve öğrenme güçlü-
ğü de var. İki ortopedik engelli de öğrenme 
güçlüğü yaşıyor. Sağlıklı çocuklar, maddi im-
kanları yetersiz düşük gelirli ailelerin çocuk-
larından seçilmiş. 250-300 çocuğun velisiyle 
görüşme yapılmış. Ekonomik düzeyi yüksek 
çocuklara oranla dar gelirli ailelerin çocukları 
daha iyi iletişim kurmuş engelli yaşıtlarıyla. 
Çocuklar engellerine göre eğitim almışlar.

Her türlü teknolojik donanım mevcut. Ör-
neğin görme engeller için kitabı okuyan 
seslendiren bir cihaz, 1000 adet görme en-
gelliler için kitap ve 10 tane mp3 bulunuyor 
merkezde.

Çocukların eksik yönlerine göre eğitim ve-
riliyor. Sosyalleşme problemi olan çocukları 
sosyal çevreye kazandırmak için çaba har-
canıyor. Yüzde kırk görme engeli olan bir 
kız çoğundaki değişim bizi çok etkiledi. Bu 
merkeze gelmeden önce kimseyle iletişime 
geçmezken şimdi çok sosyal bir çocuk ol-
muş. Bu da projenin başarısının bir kanıtı. 
Hayat bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Fen 
Bilgisi derslerinde yardım ediliyor, ayrıca ki-
tap okuma alışkanlıkları edindirilmeye çalışı-
lıyor. İlk öğretim seviyesinde, roman, hikaye 
ve çocuk masalları türünde 850 ye yakın ki-
tap var etüt merkezinde.

Engelli ya da sağlıklı herkesin eğitim alma-
ya, sosyal olmaya, okumaya ve öğrenmeye 
hakkı var. İnsanlar birbirlerini anlamalı, hoş-
görü göstermeli ve empati yapmalı olduğu-
na inan SODES projeye destek vermiş.

Yüzde kırk görme 
engeli olan 

bir kız çoğundaki 
değişim bizi çok 
etkiledi. Bu merkeze 
gelmeden önce 
kimseyle iletişime 
geçmezken şimdi 
çok sosyal bir 
çocuk olmuş. Bu da 
projenin başarısının 
bir kanıtı.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
54.955 ¨
İlköğretim çağındaki 50 engelli çocuk ile 
sağlıklı çocukların sosyal etkileşimlerinin 
güçlendirilmesi ve profesyonel eğitim 
almalarını sağlamak.
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Okumak... Harfleri birleştirip anlamlı sesler 
çıkarabilmek için her sabah yolunu tuttu-
ğumuz okuldaki  heyecanımızın müsebbi-
bi. Okumak, renklerine göre sıraladığımız, 
ne anlattığını içindeki resimlerden bulmaya 
çalıştığımız lal kitapların dilini çözecek bir 
anahtardı çünkü. Halâ aynı büyülü gücünü 
koruyan bu eylemin tek kadim yoldaşı ise 
kitaplardır. Kitaplar ki; eskidikçe kıymetle-
nen, zaman ilerledikçe gizemini kaybetme-
yen sırdaş dostlarımız. Okumanın tadını alan 
herkes gibi Emin Bey de bu eşsiz zevkle 
çocukların tanışması için bir proje geliştirdi 
Malatya’da. “Okuyalım Okutalım” projesi ile 
maddi imkanlar açısından yoksunlukların ya-
şandığı mahallelerin çocukları hedef alınmış 
öncelikle. Çünkü çoğunun evinde okuma 
kitabı olmadığı gibi, kitap okuyacakları uy-
gun ortamları dahi bulunmuyor. Merkez için 
1800 kitap temin edilmiş. 500 kayıtlı üyenin 
olduğu merkezden günlük ortalama 100 ço-
cuk yararlanıyor. Projenin merkezinde çocuk 
olduğu için bir çocuğun en temel ihtiyacı 
olan oyun ve oyuncak da unutulmamış. 98 
çeşitten oluşan toplam 400 oyuncağın ol-
duğu 17 metrekarelik bir oyun parkı oluştu-
rulmuş. Yaşlarına ve ilgilerine göre seçtikleri 
kitapları okuyan çocuklar, isterlerse satranç 
oynayabilmekte veya oyun parkında zaman 
geçirebilmekteler. Hafta sonları ise çizgi film 
gösterimi yapılan merkez, çocukların bulun-
maktan keyif aldığı sosyal bir alan onlar için. 
Okuma serüvenine çocuksu bir heyecan 
katmak için bir okuma yarışması düzenlen-
miş. 10 Nisan -1 Haziran 2012 tarihleri ara-
sında en çok kitap okuyan çocuklar ödüllen-
dirilmiş; birinciye bisiklet, ikinci ve üçüncüye 
MP3 çalar hediye edilmiş. Kampanya bekle-
nenden fazla ilgi görünce 1 Haziran-1 Eylül 
tarihleri arasını kapsayan yeni yarışma baş-
latılmış. Sonunda yine ödüller var; bisiklet, 
fotoğraf makinesi ve MP3 çalar. Proje koor-

dinatörü Emin Bey’in proje için söyledikle-
rine kulak veriyoruz. “Bütün günü sokakta 
geçiren çocuklar bunlar. Onun yerine bir 
araya gelsinler, oyun evinde eğlensinler, bir-
kaç  saat  kitap okusunlar istedik. Çünkü bu 
çocukların kitap okuyacakları ortamları ve 
sosyal imkanları yok.” 

Hafta içi birer  gönüllü öğretmenin öğleden 
önce ve sonra dönüşümlü olarak bulunduğu 
merkezde hafta sonu iki-üç eğitmen oluyor.

SODES bu kez de kitapların gizemli bahçe-
lerinde koşturan çocukların yanındaydı...

Bütün günü 
sokakta 

geçiren çocuklar 
bunlar. Onun 
yerine bir 
araya gelsinler, 
oyun evinde 
eğlensinler, 
birkaç  saat  kitap 
okusunlar istedik.

Okuyalım Okutalım

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
121.576 ¨
Dezavantajlı bölgelerdeki 
500 çocuk için oyun oynama 
ve kitap okuma ortamı 
sağlamak.

202  |  Sosyal Destek Programı



MALATYA

Toplumun Temeli Kadın

Toplumu oluşturan bireyleri yetiştiren kadın-
ların toplumun temeli olduğuna inanan bir 
ekip Malatya’da bir proje başlatıyor; Toplu-
mun Temeli Kadın Projesi. Her yaştan ka-
dının yararlanabileceği bir merkez açarak 
kurslar vermeye başlamışlar. Yine her yaştan 
kız öğrenciler hesaba katılarak SBS, LYS, 
YGS ve KPSS derslerinin verildiği merkezde 
diğer kadınlara yönelik mefruşat ve bilgisa-
yar kursları başlatılmış. Malatya’nın kenar 
mahallerine hitap eden merkezden toplam-
da 500 kişi yararlanıyor. İnternete ulaşımın 
olduğu merkeze gelenler internet kafeye git-
me ihtiyacı duymadan internetten istedikleri 
şekilde istifade edebiliyorlar. 48 gün süren 
mefruşat eğitimi süresince kursiyerlere gün-
lük 5 lira da harçlık verilmiş. Ayrıca her ay 50 
öğrenciye 50 TL burs veriliyor. Yeni eğitim 
öğretim yılının başlangıcında ise 100 çanta 
ve kırtasiye malzemesi gibi, bir öğrencinin 
ihtiyaç duyacağı okul gereçlerinin verilme-
si planlanıyor. Merkeze sırf kitap okumak 
için bile her gün 40 kadın geliyor. Projenin 
başladığı günden beri 1680 kitap okunmuş, 
kütüphanedeki kitap sayısı ise bağışlarla 
birlikte 1700’e ulaşmış. Merkezde haftada 
bir gün de topluma yön verecek kadınlara 
kadın hakları ve kadının toplumdaki yeri ve 
önemi  gibi konularda bilgilendirme, bilinç-
lendirme seminerleri veriliyor. Proje koordi-
natörü Alparslan Bey, merkezdeki eğitimlerle 

yetinmediklerini, yararlanıcıların gezilerle de 
güzel anlar yaşamalarını istediklerini, ilk gezi 
yeri olarak da  Erzincan, Kemaliye’yi seçtik-
lerini söyledi. Tüm mutfak malzemelerinin 
olduğu merkez her türlü organizasyon için 
müsait. Yemek daveti vermek isteyen ancak 
evi müsait olmadığı için gerçekleştiremeyen  
yararlanıcıların rahatlıkla kullanabildiği bir yer 
burası. Her yaştan kadının kendi evi gibi ra-
hat ettiği, güvenli bir ortam olan merkezin 
müdavimleri her geçen gün artacak gibi…

Merkeze sırf 
kitap okumak 

için bile her gün 
40 kadın geliyor. 
Projenin başladığı 
günden beri 1680 
kitap okunmuş, 
kütüphanedeki kitap 
sayısı ise bağışlarla 
birlikte 1700’e 
ulaşmış.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
174.880 ¨
Sosyal desteğe en çok ihtiyaç 
duyan kadınlar ve çocuklara 
ulaşılarak 50 kız çocuğunun 
okula kazandırılmasını sağlamak.
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Eskiden Malatya’da bir konakta ahşaptan 
yapılmış  pek çok şey görmek mümkündü; 
tahılların saklanıp korunduğu üç bölme-
li ambar, yemeklerin saklandığı tel dolap-
lar, içi oyuk yayık olarak kullanılan güğüm, 
tekneler, yün çıkrıkları, harman savurma 
makineleri, kaşıklar, yine harman savurma-
da kullanılan yaba, ahşap işlemeli kahve ve 
tahıl havanları, ocak davlumbazları… De-
ğişen zaman ve gelişen teknolojiyle birlikte 
bu eşyalar ya tamamen ortadan kalktı ya da 
yerlerine  ileri modelleri geldi. Bu değişime 
direnç göstermek mümkün değil elbette, 
gelişimle birlikte değişim kaçınılmaz çün-
kü. Ancak bir zamanlar bu şehirde önemli 
bir yere sahip el sanatlarından olan ahşap 
oymacılığının yok olup gitmemesi, kültürel 
bir miras olarak gelecek nesillere taşınması 
için  birilerinin bir şeyler yapması gerekiyor-
du. Malatya’dan Latif Gülertaş, SODES’in 
teşviklerinden haberdar olunca bir proje 
hazırlamaya karar verir ve onaylanan projeyi 
yürütmek için gerekli hazırlıkları tamamlar. 
Pek çok projede olduğu gibi bu projede de 
birden fazla içerme gerçekleşiyor, bir kültürü 
yaşatmanın yanında istihdam da sağlanıyor. 
Proje yararlanıcıları  kültürel bir zenginlik olan 
ahşap oymacılığı zanaatını öğrenirken gün-
lük aldıkları 15 TL ücret ise cep harçlıkları 
oluyor. Ahşap oymacılığı kuvvet gerektiren 
bir zanaat olduğu için projede yer almayı 
20-45 yaş arası erkekler tercih etmiş. On iki 
yararlanıcının katıldığı  eğitimler bir eğitmen 
tarafından hafta içi 08:00 ila 13:00 saatleri 
arasında veriliyor. Eğitim merkezinde bir ah-
şap atölyesi oluşturulmuş; böylece yararla-
nıcılar inceliklerini öğrendikleri işin ürünlerini 
de yapabiliyorlar. Çoğunlukla süslemeleriyle 
dikkat çeken bastonlar yapıyorlar. Günü-
müzde tüketilen hemen her şey fabrikasyon 
olduğundan el yapımı ürünlerin kıymeti her 
geçen gün artıyor. Fabrikasyon ürünlere 

ulaşmak ve tüketmek hayatı kolaylaştırsa da 
bir ustanın terinin aktığı, elinin değdiği, nere-
deyse kişiye özel bir ürünün değeri paha bi-
çilemez. Malatya’da canlı tutulmaya çalışıla-
rak korunan ahşap oymacılığı da el emeğinin 
en çok görüldüğü değerlerimizden biri. Paha 
biçilmez değerlerimizi koruyan tüm projelere 
destek veren SODES’e teşekkürler…

Bir zamanlar bu 
şehirde önemli 

bir yere sahip el 
sanatlarından olan 
ahşap oymacılığının 
yok olup gitmemesi, 
kültürel bir miras 
olarak gelecek 
nesillere taşınması 
için birilerinin bir 
şeyler yapması 
gerekiyordu.

Zanaatkar 
Köylülerimiz

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
116.165 ¨
Ustası yok olmaya yüz tutmuş iki meslek 
dalına yönelik 12 usta yetiştirilelerek 
istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını 
sağlamak.
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• Arkeopark’ta Bir Gün

• Gençlik Merkezinin Donatılması

• Mardin’de Atletizm Sporunu Sevdirme ve 
Yaygınlaştırma

• Kadınlar Öğrendikçe Güçleniyor

• Ümit Çiçekleri

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Mardin
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Mardin; zamanın durduğu izlenimini veren 
şiirsel kent. Herhangi bir müze binası ol-
masa da müze kültürünü her taşına sindir-
miş bir şehir... Farklı inanç ve kültürlerin bir 
arada muhteşem bir mozaik oluşturduğu 
böylesi bir kentin çocuklarına en çok ya-
kışacak şey de hiç şüphesiz müze ve mü-
zeciliğe dair bir atmosferi teneffüs etmekti. 
Mezopotamya’da yaşayan uygarlık ve halk-
ların çocuk figürlerinin karşı duvarda asılı ol-
duğu bir müze bu konuda başkaca söze ih-
tiyaç bırakmıyor, zaten.Müze müdürü Nihat 
Bey bu işi tam da çocukların yapısına uygun 
bir şekilde gerçekleştirecek bir proje hayata 
geçirmiş. Haftanın 3 günü 30-35 kişilik grup-
lar halinde müzeye gelen çocuklara müze 
müdürü eğlenceli bir şekilde arkeoloji ve ka-
zılar hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Eserlerin 
nasıl geldiği, müzede neden durması gerek-
tiği, korunmasının amacı gibi gerekli bilgi-
ler anlatılarak kültürel mirasa sahip çıkmak 
gerektiği çocuklara aşılanıyor. Çocukların  
katılımının sağlandığı uygulamalı dersin eğ-
lenceli geçmesi için Ungo isimli bir karakter 
derse dahil oluyor. Neolotik dönemin izlerini 
kıyafetinden saçına ve aksesuarlarına kadar 
taşıyan Ungo’nun, drama tekniği kullanarak 
yaptığı anlatım çocukları  oldukça etkiliyor. 
Öğrenilen bilgilerin pekişmesi için bahçede 
önceden kumun altına gömülmüş çeşitli 
malzemeleri ders sonrasında çocuklar grup-
lar halinde ve eğitmenler eşliğinde kazı ça-
lışması yaparak buluyor, temizliyor ve vitrine 
kaldırıyorlar. Müze müdürü: ‘Çocuklar kazı 
işlerinden başlıyor. Sonra çıkarıp vitrine ko-
yuyorlar hepsini yaşayarak öğreniyorlar. Ço-
cuklar burada para basıyorlar, basılan parayı 
kök boyayla boyuyorlar. Kadim el sanatı eb-
ruyu yapıyorlar. Çivi yazısı yazıp arbani ça-
lıyorlar. Seramik yapımını öğreniyorlar. Sa-
dece geçmişin sanatıyla değil oyunlarıyla da 
tanışıyor çocuklar; oyuncak atölyesinde eski 

bez bebeklerle oynuyor, topaç çeviriyorlar.’ 
sözleriyle müzede geçen  bir günü anlatıyor 
ve önemli bir detayı aktarıyor; ‘Kazılacak 
yerler eski ev kalıntısı şeklinde mimarilendi. 
Her biri bulunduğu yılı simgeliyor. Geçmişi 
öğrenmek önemli dedirtiyoruz.’ 1500 çocu-
ğa ulaşarak kültürel miras ve tarih bilinci aşı-
lamaya  çalışan bu güzel projenin en büyük 
destekçisi yine SODES’ti.

Çocuklar 
burada 

para basıyorlar, 
basılan parayı 
kök boyayla 
boyuyorlar. Çivi 
yazısı yazıp 
arbani çalıyorlar.

Arkeopark’ta Bir 
Gün

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
66.998 ¨
1500 çocuğa farklı sosyal alanlar 
yaratarak, onlara yeni ufuklar 
kazandırılmasını sağlamak.
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Gençlik Merkezinin 
Donatılması

Gençlerin sanat ve sporla meşgul olmaları-
nın onları zararlı alışkanlıklardan uzak tuta-
cağına, ilgi ve yeteneklerini keşfederek öz 
güvenlerinin artacağına,daha pozitif ve mut-
lu olacaklarına inanan bir ekip Mardin’de 
önemli bir proje başlatmış. Gençlik Merkezi-
nin Donatılması projesi sadece merkezi de-
ğil yararlanıcıları da birbirinden farklı, renk-
li etkinlikle donatıyor. 7-25 yaş arası 800 
yararlanıcının olduğu merkezde; keman, 
bağlama, gitar, halk oyunları, tiyatro, web 
tasarım, İngilizce, resim, ebru, fotoğrafçılık, 
masa tenisi kursları var. Müzik atölyesi, re-
sim atölyesi, ebru atölyesi, çok amaçlı ders-
liklerin olduğu gençlik merkezinde kurslar 
yaşa göre sınıflandırılıyor. Proje koordinatörü 
Muhammet Bey, müzik atölyesinde gördü-
ğümüz piyanonun SODES tarafından alın-
dığını söyleyerek piyanonun müzikteki yerini 
de hatırlatıyor; ‘Müzikte referans enstrüman 
piyanodur. Ona göre ses ayarı yapılır.’  Müzik 
kursuna gelen yaralanıcıların piyano eşliğin-
de bağlama çaldıklarını da yine kendisinden 
öğreniyoruz. Halk oyunlarında üç eğitmenin 
görev aldığını, eğitmenlerden birinin ‘düzen-
siz’ denilen, koreografiden ziyade  adımların 
önemli olduğu dansları çalıştırdığını ve eği-
timde izlenen yolu eğitmenlerden biri olan 
Güneş Hanım’dan dinliyoruz; ‘Öğrencilere 
halk oyunlarını parçadan bütüne giderek 
öğrettik. Temel adımlarla başladık öğret-
meye.’  Tiyatroda ise iki grup ve iki eğitmen 
var. Skeç çalışılmış, veli ve öğrencilere oyun 
sergilenmiş. Çocukların kendilerini doğru ve 
güzel ifade etmeleri sağlanarak öz güvenle-
rinin artmasına katkı sağlanmış. İngilizce, re-
sim ve ebru kurslarından ikişer grup yararla-
nırken fotoğrafçılık kursuna üç grup geliyor. 
Fotoğrafçılık için 10 adet fotoğraf makinesi 
alınmış; makine nasıl tutulurdan başlayan 
eğitim, ortama göre ayarlama yapma, ens-
tantane gibi bilgilerin verilmesine kadar gel-

miş. Anı fotoğrafları, doğa, spor, manzara, 
portre gibi her tür fotoğrafı çekmeyi öğrenen 
kursiyerler genellikle Yukarı Mardin’de ça-
lışmayı tercih ediyorlar. Sanatsal kursların 
yanında mesleki eğitim amacıyla açılan web 
tasarımı kursuna ise  lise 11. sınıf öğrencile-
ri kendilerini geliştirmek amacı ile gelmişler. 
Okuldaki eksiklerini burada tamamlamışlar. 
SODES’in katkılarıyla atıl durumdan aktif 
hale gelen gençlik merkezinde masa tenisi 
ise herkese açık, isteyen istediği zaman oy-
nayabiliyor.

Proje koordinatörü 
Muhammet Bey, 

müzik atölyesinde 
gördüğümüz 
piyanonun SODES 
tarafından alındığını 
söyleyerek 
piyanonun 
müzikteki yerini de 
hatırlatıyor; ‘Müzikte 
referans enstrüman 
piyanodur. Ona göre 
ses ayarı yapılır.’

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
162.427 ¨
800 genç ve çocuğun sanat 
ve sporla ilgilenebilecekleri bir 
mekan oluşturmak.
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Dinamizm gerek gençlere, enerjilerini doğru 
yere yöneltmek gerek… Onlara peşinden 
bıkmadan koşabilecekleri hedefler sunmak 
gerek. SODES, yeni nesillere Atletizme gö-
nül verebilecekleri, bu spor dalını idealize 
edebilecekleri imkan sundu Mardin’de…  

2009 yılından bu yana aynı adla yürüyen 
bir proje. Bu dönem 80 faydalanıcısı vardı 
projenin. Çarşamba ve Cuma hariç her gün 
olmak üzere haftada 35 saat eğitim alıyorlar.

Proje koordinatörü: ‘Yöremize özgü bir 
spordur fakat fırsat verilmemiştir. Biz SO-
DES ile fırsat vermek istedik. Mardin’in tek 
milli sporcusuyum. Aynı zamanda Balkan 
şampiyonuyum. Onların da benim gibi ba-
şarabileceklerini düşündüm.’

Proje 17.00-19.00 arası yürütülüyor. Biri ka-
dın olmak üzere iki antrenörleri var. 

Ulaşım ve yemek masrafları SODES’e ait. 
Önce kültürfizik hareketleriyle ısınmayı öğ-
renmekle başlıyorlar. Bayrak koşusu ve 
engelli koşu türlerinde de pratik yapıyorlar. 
Münir hocanın tek tek okulları gezip projeyi 
anlatırken dahil ettiği daha önceleri internet 
kafeden çıkmayan bir öğrenci olan Özgür, 
okullar arası kros yarışmasında il birincisi ol-
muş. 

Atletizm  onlar için çok önemli.

Göknur; “Büyünce ne olursak olalım atletiz-
me devam edeceğiz. Atletizm bayrağımız 
hiç inmeyecek” ve Songül; “Atletizm gele-
ceğimize fener tutuyor” diyebilecek kadar 
yaşam biçimi haline getirmişler bu sporu…

Nice şampiyonlar beklenmedik zamanlarda, 
umulmadık yerlerden çıkar. Her şampiyo-
nun ardında onu destekleyen bir güç vardır. 
Mardin’deki atletlerin ardındaki rüzgar bu 
defa SODES oldu…

Yöremize özgü bir 
spordur fakat 

fırsat verilmemiştir. 
Biz SODES ile fırsat 
vermek istedik. 
Mardin’in tek milli 
sporcusuyum. Aynı 
zamanda Balkan 
şampiyonuyum. 
Onların da 
benim gibi 
başarabileceklerini 
düşündüm.

Mardin’de Atletizm 
Sporunu Sevdirme ve 
Yaygınlaştırma

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
80.000 ¨
90 kişinin spor ile kötü 
alışkanlıklardan uzak tutulmasını 
ve sağlıklı bireyler olarak 
yetişmesini sağlamak.
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Kadınlar Öğrendikçe 
Güçleniyor

Çalışma hayatında insanların mesleklerini 
yan alanlarla zenginleştirme ihtiyacı duydu-
ğu, işinin uzmanı olma yanında kişisel geli-
şimine önem veren, hobileri olan insanların 
tercih edildiği bir zamanı yaşıyoruz. Kişisel 
gelişim ve hobiler bir insanın kendisini doğru 
tanımasından ve hayata farklı pencerelerden 
bakarak  yaşamına kalite katmasından  do-
layı önemlidir. Bu durum, sabah kalkıp gide-
ceği bir işi olmayan veya ilgisine uygun bir 
sosyal etkinliği maddi imkanlarının sınırlılığı 
nedeniyle seçemeyen ev hanımları için ise 
oldukça önemlidir. Ev işlerinden yoruldukla-
rında vakitlerini ancak evlerinde dinlenerek 
geçirmek zorunda kalan yoksul kadınlara 
alternatif bir çözüm bulmak için başlayan 
bir proje var Mardin’de; “Mardin’de Kadınlar 
Öğrendikçe Güçleniyor”. Proje yola çıkarken 
dezavantajlı kesim olarak ifade edilen maddi 
durumu zayıf kadınlar için sadece sosyalle-
şebilecekleri bir yer değil aynı zamanda iste-
yen kadınlar için iş imkanına dönüşebilecek 
kursların da olduğu bir ortam ayarlanmış. 
Haftanın günlerini gruplara ve derslere göre 
bölmüşler; ebru, tezhip, fitness, bilgisayar 
ve İngilizce kursları altı eğitmen eşliğinde 
sürüyor. Sertifika verilen kurslara 18-29 yaş 
arası genç kadınlar katılırken diğer kurslara 
18-50 yaş arası kadınlar gelebiliyorlar. İngi-
lizceden toplamda 340 saat, bilgisayardan 
160 saat, bilgisayarlı muhasebeden ise 380 
saat eğitim alacaklar kursiyerler. Fitness, ah-
şap, ebru ve tezhip alanlarının her biri için de 
80 saatlik  dersler planlanmış. Proje koordi-
natörü Elif Hanım’ın projeyi anlatırken seçtiği 
cümleler yapılan işin güzelliğini ortaya koyu-
yor. ‘Özellikle sertifika almak isteyenler dışa-
rıdan okuyan, ailesinin okutmak istemediği 
kadınlar. Tezhipte ve fitnessta ise boş zama-
nını değerlendirmek isteyen ev hanımları var. 
Fitnessa gelen, yürüyemeyecek derecede 
olan bir ablamız burada kilo verdi. İngilizce 

kursuna gelmeyi çok isteyen 65 yaşında bir 
kadın bir hafta geldi ve kendini tanıtacak de-
recede konuştu.’ Ulaşım, demirbaş, mutfak 
malzemeleri ve eğitim materyallerinin tama-
mının SODES tarafından sağlandığı bu güzel 
proje; her yaştan her kesimden kadının, yeni 
şeyler denemekten, öğrenmekten, hayatla-
rına rengarenk pencereler açmaktan mutlu 
olduğunu gösteriyor. Açılan her pencere 
mutlu bir haneye kapanıyor.

Fitnessa gelen, 
yürüyemeyecek 

derecede olan bir 
ablamız burada 
kilo verdi. İngilizce 
kursuna gelmeyi 
çok isteyen 65 
yaşında bir kadın 
bir hafta geldi ve 
kendini tanıtacak 
derecede konuştu.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
242.401 ¨
120 kadın ve genç kızın sosyal 
düzeylerini yükseltmek ve 
farkındalıklarını arttırmak için 
eğitim verilmesini sağlamak.
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Eğitimde fırsat eşitliği ülkemizdeki her öğ-
rencinin Anayasal hakkı olsa da imkan eşit-
liği ol(a)madığı için bazı bölgelerde Anaya-
sanın sağladığı bu hak üzerinden konuşmak 
zor olabiliyor. SODES, başka pek çok konu-
da olduğu gibi eğitimde fırsat eşitliğini sağ-
lama konusunda imkan sunmanın gerektiği 
inancıyla yola çıkmış bir proje. SODES’in 
bu inancını ve teşvikini doğru okuyan Mar-
dinli bir ekip 2009 yılında “Eğitimde Fırsat 
Eşitliği” adıyla bir proje sunuyor. Ailelerinin 
maddi durumu el vermediği için dersaneye 
gidemeyen ve bu imkansızlık nedeniyle de-
zavantajlı kesim olarak nitelendirilen bir grup 
öğrencinin donanımlı bir ortamda SBS’ye 
hazırlanmasını amaçlayan proje kabul edili-
yor. İlk yılın sonunda hedeflenen başarı elde 
edilince  aynı amaç ile 2010’da proje isim 
değiştirerek devam ediyor; Yeşeren Ümitler. 
Projeyi yürüten ekibin de yararlanıcıların da 
ümitleri yeşerdikçe doğru ve güzel bir işin 
işinde olduklarına dair olan inançları peki-
şiyor ve daha fazla öğrencinin yararlanması 
için 2011 yılında Ümit Çiçekleri adı altında 
projeyi sürdürmek istiyorlar ve gerekli des-
teği alıyorlar. Bu proje kapsamında  dört  
adet okuma merkezi var. Dört ayrı binada 
toplamda 600 öğrenci var. Hedef 500 iken 
gelen öğrenciyi geri göndermeyen yürütü-
cüler 600 öğrenciye haftanın dört günü etüt 
şeklinde eğitim verilmesini sağlıyorlar. Okul 
dönemi eğitim, yazın da sosyal faaliyetlerle 
çocukların okuldan ve bu ortamdan kopma-
malarına özen gösteriliyor. Çocuklar masa 
tenisi ve satrançla sosyal aktiviteler yapar-
ken, bilgisayar sınıfında dersleri için gerekli 
materyallere ulaşabiliyorlar.

Gamze oradaki yararlanıcılardan biri. Dört 
kardeşler. Altıncı sınıfta 396, yedinci sınıf-
ta 386 puan alan Gamze, sekizinci sınıfta 
buradaki eğitimle 436 puan almış. Mardin 
Anadolu Lisesi’ni buraya geldiği için kazana-

bilmiş. Hukuk okumak istiyor. Bir başka ya-
rarlanıcı ise Nazmiye Karataş. Ailesinin okula 
göndermek istemediği Nazmiye proje yürü-
tücülerinin aileyi ziyaret ederek ikna etmesi 
sonucu merkeze gelebilmiş ve yedinci sınıfta 
380 puan alan Nazmiye buradaki eğitimle 
452 puana yükselmiş. Tıp okumak istiyor.

Altıncı sınıfta 396, 
yedinci  sınıfta 

386 puan alan 
Gamze, sekizinci 
sınıfta buradaki 
eğitimle  436 puan 
almış. Mardin 
Anadolu Lisesi’ni 
buraya geldiği için 
kazanabilmiş.

Ümit Çiçekleri

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
357.500 ¨
SBS hazırlık dershanelerine gidemeyen 500 
öğrenciye profesyonel dershane hizmetinin 
verilmesi ile gelecekten umutlu gençlerin 
yetiştirilmesini sağlamak.
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• Aile Dayanışma ve Kadın Yaşam Merkezi

• Ekmeğini Denizden Kazan

• Elim Sende

• Engelsizim

• Umut Işığı Korosu

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Mersin
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Günlük ev işlerinin telaşından kendilerine va-
kit ayıramayan kadınlar için istedikleri zaman 
gidip stres atabilecekleri, güzellik bakımı 
ve spor yapabilecekleri bir ortamın olması 
önemli bir sosyal imkandır. Aynı ortam, aile 
içinde şiddet gören, ailenin sorumluluğunun 
yanında yoksullukla mücadele eden ka-
dınlar için ise bulunmaz  bir nimettir adeta. 
Mersin’de dezavantajlı kesimden kadınlar 
düşünülerek hayata geçirilmiş bir merkez 
var.  SODES desteğiyle yola çıkan proje kap-
samında merkezde kadınların isteyebileceği 
hemen her şey mevcut; cilt bakımı, aerobik,  
fitness, çamaşırhane ve çocuk oyun odası. 
Meslek edinmek isteyenler isterlerse bura-
da yaptırdıkları bakımların eğitimini de ala-
biliyorlar. Okuma yazma bilmeyenler için ise 
okuma-yazma kursu var. Proje koordinatörü 
Hilal Hanım’ın ‘Burada yararlanan kişi sayısı 
oldukça fazla. Proje için hedef kitle 1050’ydi. 
Ne zaman geleceklerine, ne için gelecekle-
rine kendileri karar veriyor’ sözleri  bireysel 
farklılıkları dikkate alan bir proje olduğunu 
kanıtlıyor. Geleceğe yön verenleri yetiştiren 
annelerin bilinçlenmesine yönelik seminer-
lerin de verildiği merkez, kadın sığınma evi 
ile işbirliği yaparak oradaki kadınların da bu 
psiko-sosyal destekten yararlanmasını sağ-
lamış. Kadın sığınma evinden bir kadının hi-
kayesini dinliyoruz. İki çocuk annesi kadın, 
kocası tarafından bıçaklanarak yaralanmış. 
Kadın sığınma evinde yaşamaya başlamış 
ve proje yararlanıcılarından biri olmuş. Bo-
şandıktan sonra açık öğretimle ortaokulu 
okumaya başlamış ve İŞKUR’un meslek 
edindirme programından yararlanmış. Şu 
anda rahat yaşadığı bir evi, emlak ofisinde 
de bir işi var. Hilal Hanım benzer hikayelerin 
artırılmasını ve de kadınların kendilerine is-
tedikleri vakti, istedikleri şekilde ayırmalarını 
amaçladıklarını söylüyor. 24 saat açık olan 
merkezden kadınlar istedikleri zamanda ve 

koşulda yararlanabiliyorlar; isteyen öğreni-
yor, isteyen hizmet alıyor. Hilal Hanım, ya-
rarlanıcıların eşlerinin normalde bu tür faali-
yetlere katılmalarına izin vermediklerini fakat 
SODES’e güvendikleri için gönderdiklerini, 
söylüyor. Bu güven sayesinde çeşitli turistik 
geziler bile yapılmış. Merkezdeki faaliyetlerin 
yanı sıra yapılan bütün gezilerin de masrafla-
rı SODES tarafından karşılanıyor…

İki çocuk 
annesi  kadın, 

kocası tarafından 
bıçaklanarak 
yaralanmış. 
Kadın sığınma 
evinde yaşamaya 
başlamış ve proje 
yararlanıcılarından 
biri olmuş. Şu anda 
rahat  yaşadığı bir 
evi, emlak ofisinde 
de bir işi var.

Aile Dayanışma ve 
Kadın Yaşam Merkezi

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
300.000 ¨
Şiddet mağduru 1050 kadının 
ihtiyaçlarını karşılayarak 
dezavantajlı durumdan 
kurtulmalarını sağlamak.
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Ekmeğini 
Denizden Kazan

Rüzgarın hızına suyu harmanlayanların gö-
nül verdiği  25 kişilik bir grup projenin ya-
rarlanıcısı olmakla birlikte projeyi neredeyse 
kendileri yürütüyorlar. Hepsinin hayatına yel-
ken ve tekne gibi kelimeler yerleşmiş, hat-
ta merkezi olmuş artık. Kimisinin hayalinde 
gemi mühendisliği kimisinin hayalinde ise 
yat tasarımcılığı var. Hepsi benzer hayaller 
peşinde hayata aynı noktadan bakabilen 
insanlar. Projenin amacını, Mersin’in, sahil 
kenti sıfatını ekmek teknesine dönüştüre-
bilecek bir alt yapı oluşturmak olarak açık-
layan proje koordinatörü, yararlanıcıların 
tümünün hayatında denizin ve rüzgarın bir 
şekilde barındığını ve bu işe gönül verdikle-
rini, kendisinin de bu hobiyi istihdama çe-
virerek onların eğitilmesi gerektiğini düşün-
düğünü ve projeye adım attığını söylüyor. 
Derslere çizimlerle başlanmış. 19-29 yaş 
arası bu 25 yelkensever, teori derslerinde 4 
ay boyunca gördükleri çizimlerin ardından 
bir teknenin iskeletini yapmaya  başlamışlar. 
Art arda 6 parça tahta özel bir tutkalla bir-
leştiriliyor. Bu tahtalar meşe, kiraz, çam ve 
ayos ağaçlarının anavatanlarından getirilmiş. 
Ağaçların bir kısmı Amerika’dan, bir kısmı 
Hindistan’dan, bir kısmı ise Kanada’dan 
gelmiş. İskelet  için önce  ağaçlar parçalara 
ayrılıyor, sonra bu parçalar başka bir tez-
gahta birleştiriliyor. Yararlanıcılar, ilk teknele-
rinin kendileri gibi denize tutkun, geleceğin 
yelken tasarımcılarına ders materyali olarak 
tahsis edileceğinden dolayı da  öneminin 
büyük olduğunu biliyorlar. Denizcilik Meslek 
Lisesine hediye edilecek olan tekne orada 
eğitim gören öğrenciler için uygulama aracı 
olarak kullanılacak. Yararlanıcıların ufkunu 
geliştirmek amacıyla yat fuarına katılım plan-
landığı gibi marinada yat üreticilerinin saha-
larına  da geziler düzenleniyor. Bu gezilerde  
bir yatın denize indirilme aşaması adım adım 
gösteriliyor. Yararlanıcılardan Volkan gibi kü-

çük yaştan beri denizle haşır neşir olanlar işi 
çabuk kavramış. Kendisi gibi 8 kişi proje bi-
timinde marinada istihdam edilecek. Volkan; 
“Gemi mühendisliği okumak istiyorum ve bu 
projenin beni okul öncesi bir adım öne taşı-
yacağını düşünüyorum.” sözleriyle projenin 
önemini gözler önüne seriyor.

SODES, bir adım önde olmak isteyenlere 
destek vermeye devam ediyor.

Gemi 
mühendisliği 

okumak 
istiyorum ve bu 
projenin beni 
okul öncesi 
bir adım öne 
taşıyacağını 
düşünüyorum.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
158.600 ¨
Tekne yapımı sektörüne nitelikli 
bireylerin kazandırılmasına ve 
25 bireyin istihdamına yardımcı 
olunmasını sağlamak.
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21. yüzyıl kadınlarının en büyük sıkıntısıdır 
çalışırken bebek büyütmek. Bakıcı, çalışan 
anneler için ideal bir çözüm olsa da güve-
nilir mi, yeterli bilgi birikimine sahip mi, be-
bek gelişimini sağlıklı devam ettirebilir mi ve 
de en önemlisi kriz durumu diye tabir edilen 
zor zamanlarda soğukkanlı davranabilir mi 
soruları hep akıllarındadır. Diğer yandan ba-
kıcılık yapan kadınlar da onlarca kişinin ara-
sından tercih edilmek istiyorlar. Bu sorunları 
masaya yatırarak projenin düşünüldüğünü 
söyleyen Aktan Hanım, bebekte en önemli 
şeyin sağlık olduğunu dolayısı ile 10 kişilik 
ekipte 4 doktor olmak üzere 7 sağlık görev-
lisi bulunduğunu belirtiyor. Ekip bu proje ile, 
geleceğin bireyleri olan bebeklerle günün 
büyük kısmını geçiren bilinçli  bakıcıları ye-
tiştiriyor. Yararlanıcılara bebek sağlığı başta 
olmak üzere psiko-sosyal dersler verilmiş. 
Alanlarına göre derslere katılan eğitmenler, 
emzirme, besleme, tuvalet, cinsel gelişim ve 
hijyen konularında eğitim vermişler. Dersler 
fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal boyutlarına 
göre gruplandırılırken, çocuk hastalıklarına 
ayrı önem verilmiş. Beklenmedik durumlar-
da etkin konumdaki tek kişinin bakıcı olduğu 
düşünülerek, ilkyardım dersi  de unutulma-
mış. Haftanın 3 günü ve 3 hafta 50 saatten 
oluşan bu eğitimin sağlıklı yürümesi için ya-
rarlanıcılar gruplandırılmış. Katılımcılarla ya-
kından ilgilenebilmek için her grup 12 kişiyle 
sınırlandırılmış. Altıncı grubun sertifika alma-
sıyla sonlanacak olan  projeden; biyologtan, 
halkla ilişkiler mezununa, tibbi sekreterden, 
köyden göç etmiş bir kadına kadar her ke-
sim faydalanmış. Eğitimi tamamlayıp sertifi-
ka alan iki gruptan 15 kişi istihdam edilmiş. 
Bunların bir kısmı sertifikaları sayesinde 
kreşlerde iş bulurken, bebeklerine eğitimli 
bakıcı bulmak isteyen kadınlara sertifikala-
rını referans olarak gösterip, işe girenler de 
olmuş. 

Yararlanıcıların ‘Doğru bildiğimiz pek çok 
yanlış varmış. Asıl doğruları burada öğren-
dik. Çok memnunum.’ cümleleri eğitimlerin 
verimliliğini gösteriyor.

Bir sorunun çözümü başkasının umudu ola-
bilir düşüncesi ile yola çıkılarak başlayan bir 
projeye imza atan SODES  iki tarafı da mut-
lu eden çözümlere katkı sağlamaya devam 
ediyor.

Doğru 
bildiğimiz 

pek çok yanlış 
varmış.Asıl 
doğruları 
burada 
öğrendik.Çok 
memnunum.

Elim Sende

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
70.481 ¨
Çocukların yaşam boyu kullanacağı 
beceri, yetenek, kişilik ve beyin 
gelişimlerini kazanmalarına yardımcı 
olacak 72 kadına eğitim vermek.
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Engelsizim

İsminin hakkını 40 yararlanıcı ile veren bir 
proje. Engel kelimesini literatürden silmeye  
and içmiş bir ekip ve ekibe güvenip, hayat-
larını sınırlamaktan vazgeçenler. Projenin 
yürütüldüğü yerin önündeyiz. İçeriden ge-
len yanık bir ses. Kapıyı açıp, koordinatör 
Müberra Hanım’la içeri giriyoruz. Tekerlekli 
sandalyede oturan 20 kişilik bir grup bağ-
lama çalıyor. Yetenekleri ayakta alkışlana-
cak derecesinde diye düşünürken, Müberra 
Hanım; ‘Yakında bir konserimiz var. Yaklaşık 
300 kişilik’ diyor. Kendilerini ispatlamış ve 
küçük çaplı bir hayran kitlesine ulaşmışlar 
bile. Projenin amacını şöyle özetliyor koor-
dinatör; ‘Onların evden çıkmalarını istedik. 
Bunu hem sanatsal hem sportif faaliyetler-
le yürütmeyi planladık. Sporla sağlıklarına 
kavuşurken, müzikle dinginleşeceklerdi. Bu 
nedenle basketbol ve bağlama kursları açıl-
dı. Müzik konusunda başlangıçta tedirgin 
olduklarını söyleyen Müberra Hanım, çıkan 
yetenekler sonrası mahçup olduğunu söy-
lüyor; ‘Müzik konusunda çok zorlanacaklar 
dedim. Ancak onların azmi ve başarısı beni 
mahcup etti.’ 

Bu proje sayesinde, evlerinden uzaklaşma-
ları ve aynı sorunları yaşayanlarla bir araya 
gelerek oluşturdukları sosyal ortamda vakit 
geçirmeleri  kendilerini daha iyi hissettirirken 
özgüvenlerini de arttırmış. Müzik kursu salı 
günü iş saati sonrası, çarşamba günü ise 
öğleden sonra oluyor. Basketbol antrenörü 
Faik Bey de öğrencileri gibi bedensel engelli. 
Bacaklarının protez olduğunu öğreniyoruz. 
Azmetmeye and içmiş yararlanıcılar için en 
güzel örnek karşılarında. Bedensel engelliler 
için özel üretilen arabalar başta olmak üzere, 
formalar, ayakkabılar ve çeşitli materyalleri 
karşılayan SODES sayesinde yararlanıcılar, 
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonuna 
bağlı. Gelen arabalar sayesinde Türkiye’nin 
en iyi 12 takımına girerken, Akdeniz’de 2.ler. 

Faik bey gelen arabaların onlar için ne den-
li önemli olduğunu şu sözlerle anlatıyor: ‘O 
arabalar olmasaydı bu yarışma da olmazdı 
bizim için, katılamazdık...’ Başarmak için 
inanmak, inanmak için minik bir kıvılcım ge-
rekti. SODES o kıvılcımı meşaleye taşıdı..

Bu proje 
sayesinde, 

evlerinden 
uzaklaşmaları 
ve aynı sorunları 
yaşayanlarla bir 
araya gelerek 
oluşturdukları 
sosyal ortamda 
vakit geçirmeleri  
kendilerini daha 
iyi hissettirirken 
özgüvenlerini de 
arttırmış.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
124.000 ¨
Fiziksel engelli 40 kişinin sporla 
rehabilite edilmesini, ortaya 
çıkacak sağlık problemlerinin 
önüne geçilmesini sağlamak. 
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Müziğin sınırı yoktu. Dili, dini, ırkı yoktu. Ruhu 
vardı. O ruha ruh katanların statüsü yoktu! 
Mersin Polifonik Derneği bunların doğrulu-
ğuna inanıyordu. Sokak çocuklarından bir 
koro kurma fikri ile başladı her şey. 100 ki-
şiydi hedef; bu hedefe 2 kişi daha dahil oldu. 
170 başvuru içinden, müzik kulaklarına göre 
seçildi. Hepsi dezavantajlı, müzik kulağı nor-
malin çok çok üstünde yetenekli çocuklardı.

Amacın göç yolu ile Güneydoğu’dan gelen 
çocukların, toplumsal entegrasyona kat-
kı vermesini sağlamak olduğunu söylüyor 
müzik öğretmenleri. İçlerinde Arapların da, 
Kürtlerin de, Türklerin de olduğunu, bu sa-
yede insanlara bakış açısının değiştiğini, 
saygıyı öğrendiklerini belirtiyor müzik öğret-
menleri! Bunun gerçekliğini önce aralarında 
geçen koyu sohbetlerden, sonra ise öğret-
menlerinin kurduğu ‘herkes yerlerine geçsin 
lütfen’ cümlesinin ardından yaklaşık 5 sani-
ye sonra, herkesin enstrümanını alıp, aynı 
anda çalmaya başlaması ile anlıyoruz. Irkın 
bir önemi olmadığını, saygının müzik yolu ile 
aşılanabileceğini ispatlıyorlar. 

Her öğrenci evlerinden servis ile alınıp, ders 
sonu tek tek evlerine bırakılıyor. Hepsi ile tek 
tek ilgileniliyor. 10 öğrenci bağlama ile fethe-
diyor gönülleri. 30 öğrenci blok flüt başın-
da! 20 kişi perküsyon için düşünülmüşken, 
bu sayı 28 yükseliyor. 5 öğrenci de piyona 
öğreniyor. Parmak zilinden bendıra, teften 
bongoya, darbukadan marakasa herkesin 
yetenekleri başka başka enstrümanla işlen-
miş.

Proje 24 Haziran’da sona erecek. Amaca 
ulaşılabildi mi diye soruyoruz. Amaca ulaşıl-
dığını şu cümlelerle anlatıyor öğretmenleri:

‘Bazılarının okul müdürleri ile görüşüp, du-
rumlarını öğreniyorum. Bana söylenen bah-
çede yürüyüşlerinin dahi değiştiği. Hepsinin 

bakış açısı, konuşma biçimi ciddi derecede 
düzelme gösteriyor.’

Koroyu motive eden en büyük 3 organi-
zasyon Mersin Kültür Merkezi’nde, Şubat, 
Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşmiş. 
Yaklaşık 650 izleyici ile buluşmuş genç ye-
tenekler. 3 büyük konser vermişler. 26-27 
Mayıs tarihinde Ankara’da 17.’si düzenle-
nen, Türkiye Korolar Şenliği’nde de sahne 
aldıklarını öğreniyorum. Projenin başlangıç 
tarihinden bu yana başardıkları, yetenekle-
rinin görmezden gelinmediğini, boş yere git-
mediğini gösteriyor.

Ortada olanı görmek de desteklemek de 
kolaydır. Önemli olan varlığından haberdar 
olunmayanın peşinden koşmak ve ortaya 
çıkarmaktı. SODES, 102 ayrı yeteneğin pe-
şinden gitti. 102 hayatı müzik ile değiştirdi.

Ortada olanı 
görmek de 

desteklemek de 
kolaydır. Önemli 
olan varlığından 
haberdar 
olunmayanın 
peşinden koşmak ve 
ortaya çıkarmaktı. 
SODES, 102 ayrı 
yeteneğin peşinden 
gitti. 102 hayatı 
müzik ile değiştirdi.

Umut Işığı Korosu

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
60.950 ¨
Sosyo-ekonomik çıtanın altında yaşamak 
zorunda olan 102 çocuğun toplumsal uyum 
ve gelişimlerine müzik eğitimi yolu ile katkı 
sağlamak.
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• Ana Eğitimi Anne Eğitimi

• Eğitimsiz Engelli Kalmasın

• Gelenekten Geleceğe Çömlekçilik

• Muş Gençliği Voleybolu Sevdi

• Sağlıklı Yaşam Güvenli Gelecek

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Muş
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Anne olmak, sırtında bir yaşam taşımak… 
Geleceği bugünden beslemek, yürütmek ve 
eğitmek demek... Nesiller annelerin elinde 
şekillenir. SODES bunun bilinciyle Muş’ta 
anne eğitimine destek verdi.

Göç ile gelen ve kenar mahallelere yerleşen 
bu yoksul aileler, çocuklarını bilinçsiz ve zor 
şartlarda okutmaktadır. Muş,  geleneksel ve 
ataerkil toplum yapısına sahip olduğundan, 
bu ailelerin kız çocuklarına eğitim aldırma-
maları, evde ve tarımda beden işçisi olarak 
çalıştırmaları bu çalışkan ve yetenekli kadın-
ların ve kızların atıllaşmasına sebep olmuş. 
Bu ailelerin erkekleri işsiz kalıp ekonomik 
durumları kötüleşince huzursuzluk başlamış, 
boşanmalar ve intiharlar artmış. Sonuçta bu 
sorunlardan en çok etkilenen ve psikolojileri 
bozulanlar kadın ve kızlar olmuştur. 

Projeyle; Muş Merkez Endüstri Meslek Li-
sesinin 576 m2’lik kapalı alanı Kadın Eğitim 
Merkezine dönüştürülmüş. Burada yaşları 
29-65 arası olan 1150 kadının; 150’sine gi-
rişimcilik, 400’üne güzel sanatlar ile meslek 
kursları ve 600’üne bilinçlendirme eğitimi 
verilmiş.  Mesleki ve sosyal becerilerini, aile  
gelirlerini artırmak ve toplumda kendilerini 
ifade edebilen, öz güven  sahibi bireyler ha-
line gelmeleri sağlanmış.

Ayrıca eğitimler bununla da kalmamış. Maa-
lesef aile içi şiddet şu günlerde gündemden 
düşmeyen bir konu. Bu nedenle kursa ka-
tılan hanımlara şiddete maruz kaldıklarında 
neler yapmaları gerektiğini ve hukuki hakla-
rını öğrenebilecekleri seminerler düzenlen-
miş. Ayrıca konunun uzmanları tarafından, 
madde bağımlılığı ve mücadele yöntemleri 
ile ilgili de detaylı bilgi verilmiş.

Göçün yeni nesiller üzerindeki yıpratıcı et-
kisini silmek kolay değil. Kök salmamış bir 
bitki ağaç olur mu? Suyu güneşi olmayan bir 

ağaçta yeşil yaprak kalır mı? Eğitimsiz kalan 
her birey suç için potansiyel bir araçtır. Üs-
telik maddi imkânsızlarda tetikteki el gibidir.

SODES Muş’daki annelere sunduğu bu 
imkânla, onlar için çok büyük bir umut 
oldu…

Anne olmak, 
sırtında bir 

yaşam taşımak… 
Geleceği bugünden 
beslemek, yürütmek 
ve eğitmek demek... 
Nesiller annelerin 
elinde şekillenir. 
SODES bunun 
bilinciyle Muş’ta 
anne eğitimine 
destek verdi.

Ana Eğitimi 
Anne Eğitimi

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
243.500 ¨
1.150 kadının mesleki ve sosyal 
becerilerini kullanarak aile 
gelirlerini artırmalarına yardımcı 
olmalarını sağlamak.
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Eğitimsiz Engelli 
Kalmasın

Engellemediğimizde aslında onlar da çalışa-
biliyorlar. Yaşamda eksik kaldıklarını eğitimle 
tamamlama fırsatı verilmiş Muş’ta yaşayan 
engellilere. Maddi imkânı SODES sağlamış. 
Devlet onlara da memur olabilme imkânı ta-
nımış fakat bu kadar çok başvuru  arasından 
sıyrılmak zor o yüzden, bu proje can suyu 
olmuş Muş’ta yaşayan engellilere.

Projenin amacı; Muş ilinde bulunan engelli-
lere üniversiteye hazırlamak ve Kamu Per-
sonel Seçme Sınavı’na yönelik eğitim vere-
rek engelli vatandaşların her bakımdan diğer 
vatandaşlarla aynı eğitim düzeyine sahip ol-
masını sağlamak ve  eşit,  katkı veren birey-
ler olarak ailelerine, çevrelerine ve ülkemize 
kazandırmak. 

2 grup halinde, hepsi Lise mezunu 40 fay-
dalanıcı katılmış eğitime. 5 Aralık’ta başlayıp 
30 Mayıs’ta sona eren projede 8 eğitmen 
Matematik, Coğrafya, Tarih, Edebiyat ders-
leri vermiş. Sınava giren 23 engelli ilk ata-
mada 7 gün içinde yerleşecek düzeyde 80 
ve üzerinde puan almışlar. Zihinsel engelli bir 
faydalanıcı 82 puan alarak verilen eğitimlerin 
ne kadar faydalı olduğunu kanıtlamış.

Faydalanıcılardan Pınar, ortopedik (Beden-
sel) engelli lise mezunu, Hasan önlisans dü-
zeyinde giriyor sınava engeli iç hastalıkları, 
ağır iş yapmasını engelliyor.

Onlar için bu sınav hayati önem taşıyor. Bu 
proje özgüvenlerini yeniden kazanmalarını 
sağlamış. 

Oğuz Saygın’ın konuşmacı olarak katıldığı 
kişisel eğitim konferans, ailelerinin de katıl-
dığı piknik ve sinemaya gitmek gibi dersler 
dışında da sosyal faaliyetler bulunmuşlar. 

Biz birimize yardım ettikçe acılarımız, sıkın-
tılarımız dertlerimiz yokluklarımız son bula-
cak…

Bu dünyada verilen nimetler herkesin kul-
lanabileceği herkesin yetinebileceği kadar 
aslında… Paylaşmak ve destek olmak en-
gelleri kaldırabilir…

Projenin amacı; 
Muş ilinde bulunan 

engellilere üniversiteye 
hazırlamak ve Kamu 
Personel Seçme Sınavı’na 
yönelik eğitim vererek 
engelli vatandaşların 
her bakımdan diğer 
vatandaşlarla aynı eğitim 
düzeyine sahip olmasını 
sağlamak ve  eşit,  katkı 
veren bireyler olarak 
ailelerine, çevrelerine ve 
ülkemize kazandırmak. 

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
70.000 ¨
40 engellinin eşit ve katkı veren bireyler 
olarak çevrelerine ve ülkemize katkı 
sağlamalarına yardımcı olmak.
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Çamura biçim verdiler. Hüzünlerini, sevinç-
lerini, aşklarını, ayrılıklarını yansıttılar çamu-
ra… Geçmişin izlerini bugünle harmanlaya-
rak kendileri kazanırken, kentlerine de değer 
kazandırdılar. Ekipman SODES den sabırla 
işlemek kadınlardan…

“Gelenekten Geleceğe Çömlekçilik” projesi 
ile Muş ilinde yıllardır devam eden ve ama-
törce sürdürülen çömlekçilik geleneğinin 
sürdürülmesi ve bu sayede yeni iş imkanla-
rının oluşturulması amaçlanmış. Ayrıca ildeki 
yüksek işsizlik oranlarına bakıldığında; çöm-
lekçilik, oldukça önemli yeni bir istihdam ala-
nı oluşturacaktı. Bununla birlikte Muş’a ait 
bir kültürel değerin yaşatılması sağlanarak 
ilin tanıtımına önemli katkılar sunacağına da 
inanılmış. Proje kapsamında alınan tezgah-
lar sayesinde yeni parasal desteğe ihtiyaç 
duymadan yıllarca kendini finanse edebi-
leceği gibi bu proje yararlanıcılara para da 
kazandıracak. 

Üzerlerinde Muş kültürünün izlerini taşıyan 
dekoratif malzemeler, vazolar fotoğraflıklar 
görüyoruz atölyede. 15 faydalanıcının hep-
si kadın, üniversitenin Güzel Sanatlar bölü-
münden mezun biri boyama, diğeri çamurla 
şekillendirme iki eğitimcileri var.

“Çömlekçilik ilimizin el sanatıydı biz moder-
nize ettik. Gençlerimiz bu ilin aslını tanırlar-
ken aynı zamanda da iş sahibi olsunlar iste-
dik. Ayrıca ilimize ekonomik girdi sağlamak 
içinde bulunmaz bir fırsattı” diyor proje so-
rumlusu.

Vazolar, tabaklar, 3 boyutlu (köprü gibi) isim-
likler kabartma levhalar şekerlikler yapılmış. 
6 ayda usta olunmaz ama kısa sürede çok 
şey başarmışlar. Faydalanıcıların tamamı, 
geçimlerini kendi atölyelerinde sağlayacak-
larına inanıyorlar. Sadece meslek edinmedi-
ler. Sosyalleştiler, vizyon sahibi oldular, öz-
güvenleri arttı.

Çamur deyip geçmeyin! Ne çok hayatı etki-
ler. Ne çok insana umut olur. Bir ilin unutul-
maya yüz tutmuş değerlerini o ilin kadınla-
rıyla tanıştırdı SODES… Eski ve yeni, ellerde 
şekillendi, fırınlarda pişti ve bir hayata kay-
nak oldu…

Çamur deyip 
geçmeyin! Ne çok 

hayatı etkiler. Ne çok 
insana umut olur. Bir 
ilin unutulmaya yüz 
tutmuş değerlerini 
o ilin kadınlarıyla 
tanıştırdı SODES… 
Eski ve yeni, ellerde 
şekillendi, fırınlarda 
pişti ve bir hayata 
kaynak oldu…

Gelenekten Geleceğe 
Çömlekçilik

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
60.074,8 ¨
Çömlekçilik geleneğinin 
sürdürülmesi ve bu sayede 15 
kursiyere yeni iş imkânlarının 
oluşturulmasını sağlamak.
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Muş Gençliği 
Voleybolu Sevdi

Lalelerin şehri Muş… Kırmızıyı yeşile bağ-
lamışlar… Öyle yakışmış ki bakmaya doya-
mıyor insan… Bu güzel diyarın insanları da 
güzel… Işıl ışıl parlıyor gençlerinin gözleri. 
Ateşten parça hepsi adeta… 

SODES gençleri spor aktivitelerine yön-
lendirip onların eğitimine de destek veriyor 
Muş’ta. Enerjilerine en doğru hedefi belir-
leyerek gençleri spora yöneltmenin maddi 
külfetini üstlenmiş SODES bu kentte…

Yıldızlardan 15, Gençlerden 20 ve minikler-
den 15, toplamda 50 faydalanıcı SODES  
sayesinde haftanın beş günü hem spor hem 
gezi hem de eğitimle,  bilinçli bireyler olarak 
hayata hazırlanıyorlar. Spor ile düzenli yaşa-
mayı, disiplinli olmayı ve başarmayı öğreni-
yorlar. Birlikte hareket etmek,  takım olmak 
bilinci aşılanıyor burada onlara. 

Proje kapsamında yapılan planlama ile Salı 
ve Cuma günü minikler 18.00-20.00 arası 
Pazartesi ve Perşembe yıldızlar: 18-00-
20.00 arası, yine hafta sonu gençler: 18.00-
20.00 arası antrenman yapıyorlar.

Bu özverili çalışmalar beraberinde başarıyı 
getiriyor elbette. Gençler ve yıldızlar bölge 
şampiyonu olurken, iki oyuncu da bölge-
sel ligde oynamaya başlamış. Miniklerden 
on ikisi lisans alırken diğer gruplardaki tüm 
sporcular lisanslarıyla profesyonelliğe adım 
atmışlar.

3. ligde Umut Seven ve Ahmet Pala profes-
yonel oyuncu olarak forma giymişler. Adıya-
man, Elazığ, Diyarbakır ve Ağrı müsabaka-
larına giden sporcuları antrenörlerinin gurur 
kaynağı olmuşlar. Gençlere yapılan yatırım 
asla ziyan olmaz. Kazanılan her başarıda 
bunun göstergesi

Yine proje kapsamında SODES ‘in katkısıyla 
Üniversitenin Beden Eğitimi Bölümünde üç 

öğrenci eğitimine devam edecek.

Giderleri SODES tarafından karşılanan Mer-
cimek kalesi gezisi, Elazığ’da balık ziyafeti ve 
şehir gezileri ile unutulmaz anlar yaşanmış. 

Başarmanın tadına varırken öğrendiler. Ge-
zerek, görerek, eğlenerek başardılar… Spo-
run birleştirici özelliğiyle tanıştılar… Artık on-
larında  gerçekleşen hayalleri var …

SODES 
gençleri spor 

aktivitelerine 
yönlendirip onların 
eğitimine de 
destek veriyor 
Muş’ta. Enerjilerine 
en doğru hedefi 
belirleyerek gençleri 
spora yöneltmenin 
maddi külfetini 
üstlenmiş SODES bu 
kentte…

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
38.985 ¨
Okuyan 50 öğrenciye sporun sevdirilmesini 
ve onların kötü alışkanlıktan korunmasını 
sağlamak.
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Dünyada gelişen materyalist bakış açısıy-
la birlikte, manevi değerlerin ikinci planda 
kalmaya başlaması, sıcak ve birinci derece 
ilişkilerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Buna 
paralel olarak ihtiyaçlar değişiyor, yenileni-
yor. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni iş sahaları 
açılıyor. Bunun doğal sonucu olarak da ül-
kemizde yetişmiş personel açığı yaşanıyor. 

Yakın geçmişimizde, birkaç kuşak aynı evde 
yaşarken, şimdilerde çekirdek aile dediğimiz 
anne-baba ve çocuktan oluşan küçük aileler 
var. Erkek ve kadının iş hayatında aktif ola-
rak var olması elbette hasta ve yaşlıların ba-
kımında profesyonel kişilerden yardım alma 
ihtiyacını gündeme getiriyor.

SODES “Yaşlı ve Hasta Bakıcılığı” projesiyle, 
Muş ilindeki istihdam sorununa bir çözüm 
getirirken hem de ildeki bu konuda yetişmiş 
personel açığına da eleman yetiştirmeyi he-
deflemiş. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ekrem 
Atabay projenin amacını, planlarını şu şekil-
de açıklıyor; “Ülkemizde modernleşme etkisi 
ile toplumda büyük aileler yerini çekirdek ai-
lelere bıraktı. Hatta tamamen bireyselleşiyor 
toplum. Bu nedenle yatılı hasta bakımı sorun 
oluyor, insanlar tek başlarına kalıyorlar. Artık 
çocuklar bile ailesine, anne babasına bak-
mıyor/bakamıyor. Bu durumda sosyal devlet 
anlayışının önemi devreye giriyor. Bu neden-
le bu görevi yapanların eğitilmesi gerektiğini 
düşündük. Bu tür projeler uzun vadede de 
olsa soruna çözüm getirebilecek bir yapı 
oluşturacak inancındayız. Şimdilik bölge-
mizde sağlık kuruluşları açığını bu projeyle 
bir anlamda kapattık.”

İlk etapta toplamda 100 saati bulan 25 gün 
süren eğitimlerden 20 şer kişilik iki grup fay-
dalandı. Daha sonra 7 gruba tamamlanmış. 
3 eğitmen görev aldığı eğitimlerde kursi-
yerlere günlük 15 TL toplamda 375 TL bir 
harçlık verildi. Ayrıca herkese tansiyon aleti 

hediye edildi. Rektör Yrd.: “Bulaşıcı hastalık-
lar çok yaygın, anneler bu konuda oldukça 
bilinçsizler vatandaşlık görevi ve haklarını da 
maalesef bilmiyorlar. Bu projede, kitap dağı-
tılarak, bilgisayar ve projeksiyon da görüntü-
lü ders verildi. İlaçların önemi, çeşitleri, ilacın 
başlangıç ve bitiminin önemi gibi eğitici bil-
giler verildi. Toplumsal bir yaranın merhemi 
olmaya çalışıyor.

SODES yürüttüğü bu projeyle, bakıma muh-
taç insanların derdine derman olurken aynı 
zamanda başka bir kesime de iş imkânı 
sağlamış oluyor…

SODES 
yürüttüğü bu 

projeyle, bakıma 
muhtaç insanların 
derdine derman 
olurken aynı 
zamanda başka 
bir kesime de iş 
imkânı sağlamış 
oluyor.

Sağlıklı Yaşam 
Güvenli Gelecek

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
83.750 ¨
140 kadına kurs verilerek 
mesleki ve sosyal becerilerini 
geliştirerek istihdam 
edilmelerine katkı sağlamak.

228  |  Sosyal Destek Programı







• Çiçekler Solmasın

• Hükümlü Genç ve Yetişkinlere Altın Bilezik

• Kültür ve İstihdam İçin Kadınlar Mesleki 
Eğitim Atölyesinde

• SODES ile LYS Şenlikleri

• Zihinsel Engelliler Kültür ve Sanat Evi

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Osmaniye
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Çocuklar masum doğar… Suç tanır onları, 
oysa onlar suçu bilmezler… Yüreğine sevgi 
ekmediğiniz ilgi ile sulamadığınız çocuk, ha-
yatın çarkları içinde yok olur gider, savunma-
sız kalır doğruluğun düşmanlarına karşı…

Projenin hazırlık aşaması bir ay sürmüş. 
Amacı; risk altındaki çocukları sanatla ve 
müzikle sosyalleştirmek. Zihinleri güzel ve 
doğru şeylerle meşgul etmek, kötülükten 
uzak tutar gençleri. SODES, kursta kulla-
nılan bağlama ve gitarların ayrıca ulaşım, 
yeme içme ve çevre gezilerinin masraflarını 
karşılamış.

İki tane öğretici 25 faydalanıcıya eğitim ver-
miş. Proje sorumlusu; “Buranın dışında da 
çocukları hem okullarında hem de evlerinde 
de takip etmeye devam ediyoruz.” diyor bu 
gözlemleme sayesinde özellikle okullarında 
birinci dönem ile ikinci dönem arasında fark 
olduğunu görmüşler. Bu da projenin verimli 
olduğunun bir göstergesi olmuş onlar için.

Çöp toplayarak geçimini sağlayan bir fay-
dalanıcıyla tanışıyoruz. Okula gittiği halde 
okuma yazma bilmeyen bu çocuğun, bura-
da aldığı eğitimlerden sonra hem solo hem 
de nota çalabildiğini öğreniyoruz. Hatta ken-
disinden bize de bir şeyler çalmasını istedi-
ğimizde büyük bir özgüvenle her ikisini de 
çalıyor.

Biri bağlama da biri gitar da iki kardeş tanıyo-
ruz. Onlarla ilgilenmeyen ebeveynleri, sürekli 
sokağa gönderiyorlarmış iki kardeşi. Burayı 
benimsemeleri kolay olmuş o yüzden. Aidi-
yet duygusunu hissetmişler burada. 

Ayrıca hafta sonları çevrede bulunan tarihi 
ve turistik yerleri gezerek hem eğleniyorlar 
hem de kültürel manada zenginleşiyorlar.

Ayrıca proje sorumlusu Osmaniye il emniyet 
müdürü. Koordinatörü Süleyman İnce “her 

gün polis üniformamızla okula onları gör-
meye gidiyoruz hem onları önemsediğimizi 
anlıyorlar hem de üniformaya sempatileri 
artıyor. Düşünceyi değiştirebildik. Projenin 
devamlılığı olursa yüzde yüz başarı sağlanır 
fakat yeniden aynı aile aynı çevre dönecek 
çocuklar işte bu yüzden sonrasını kestirmek 
zor ” diyor.

Bu çocukların her 
şeyden önce 

varlıklarının kabul 
görmesine ihtiyaçları 
var. Görünür olmak 
istiyorlar. Kendine 
güvenen takdir 
edilen ve başarabilen 
çocuklar suçtan uzak 
duruyorlar bunu en 
somut kanıtı oluyor 
bu proje.

Çiçekler Solmasın

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
44.000 ¨
Göç ile gelen 45 yoksul ve 
parçalanmış ailenin çocuklarına 
eğitim verilerek bilinçli bireyler 
olarak yetiştirilmelerini sağlamak.
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Hükümlü Genç ve 
Yetişkinlere Altın Bilezik

Toprakkale ceza infaz kurumunda hükümlü-
lere meslek sanatını öğretmek veya meslek-
lerini geliştirmek için başlanılmış olan proje-
ye SODES de destek verdi.

Bu projeyle hükümlülerin bir yandan ce-
zalarını çekerken, bir yanda da çalışmaları 
amaçlanmış. Bu insanların topluma kazan-
dırılması yeniden suça karışmalarını engelle-
mek için en güzel çözüm olduğu düşünül-
müş. Bu ceza infaz kurumunda yılda 3 kez 
ev izni olduğu gibi istedikleri saatte evlerini 
de arayabiliyorlar. Burada tek şart çalışmak. 
108 hükümlünün tamamı maaşlı ve sigortalı. 
Aslında proje burada uygulanıyormuş. SO-
DES projeye katkı olarak üretim kapasitele-
rini yükseltmek için gerekli donanımı sağla-
mış. Proje koordinatörü  anlatıyor: “İlk defa 
bir cezaevini markalaştırdık, tescil ettirdik. 
Üretim izni ile üretim yapıyoruz. 50’ye yakın 
işçi ile kuruyemiş ve bakliyat üretiyoruz. Bazı 
ürünlerin ekiminden büyümesine, hasadın-
dan paketlenmesine kadar her şey işçilere 
ait. Amaç hükümlülerin boş durmalarını ön-
lerken zamanlarını faydalı işlerle değerlendir-
meleri sağlamak 

Yapılan ön araştırmalar gösterdi ki 130.000 
hükümlü aylık 1 milyon liralık kuruyemiş 
tüketiyor. Bu da oldukça önemli bir pazar. 
Osmaniye fıstığından yola çıkılarak hayata 
geçirilmeye karar verilen projeye SODES’in 
verdiği katkı sayesinde 200.000 paket üre-
tim kapasitesi 450.000 TL‘ye yükseltilmiş. 
Kapasitede %100’den daha fazla büyüme 
gerçekleşti. 13 faydalanıcının çalıştığı gıda 
ürünü işleyip satan ve markalaşmış tek ceza 
evi burası. Faydalanıcılar fındık, Osmaniye 
fıstığı, sarı beyaz leblebi, Antep fıstığı, ba-
dem, fasulye, nohut, bulgur, mercimek, bar-
bunya üretiyorlar.

“Hükümlüye yapılan yatırım toplum huzuru-
na yapılan yatırımdır.” diyor proje yürütücü-

sü. Girişimcilik ruhunu aşılayarak onları dışa-
rıdaki hayatlarında kendi işlerini kurabilmeleri 
konusunda yüreklendirmeyi amaçlıyorlar. 
Sadece manevi destek değil ayrıca kendi 
işlerini kurmak isteyenlere kredi imkânı da 
sağlanacak. Bunların yanında 808 saat ders 
alan faydalanıcılara paketleyici sertifikası 
verildi. İsterlerse devlet memuru da olabile-
cekler. Hükümlülere her yıl Ağustos ayında 
paylarına düşen %25’lik kar ödeniyor. Çalış-
tığı döneminin ardından tahliye edilmişse o 
dönemki hakkı da veriliyor.

SODES yürütülmekte olan projenin büyütül-
mesine maddi olarak destek vermekle top-
lum huzuruna katkıda bulunmuş oldu…

Osmaniye 
fıstığından yola 

çıkılarak hayata 
geçirilmeye karar 
verilen projeye 
SODES’in verdiği 
katkı sayesinde 
200.000 paket 
üretim kapasitesi 
450.000 TL‘ye 
yükseltilmiş.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
70.000 ¨
Islah olan Ceza İnfaz Kurumundaki 30 
hükümlünün bir meslek sahibi olarak 
tahliye olmalarını ve daha sonraki 
hayatlarında iş bulma imkânlarının 
artırılmasını sağlamak.
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Osmaniye’de kadınlar hak ettikleri gibi yaşa-
yamıyorlar. Üzülerek görüyoruz ki 21. Yüzyıl-
da henüz okuma yazma bilmeyenler var. Bu 
nedenle çaresiz, özgüveni eksik ve bağımlı 
olmak zorunda kalmışlar. Kadınların sosyal-
leşmesi, özgüvenini kazanabilmesi, iyi evlat-
lar yetiştirebilmesi ve ülke ekonomisine katkı 
sağlayabilmesi için bilinçli ve kendine yeten 
bireyler olması şart. İşte tüm bu sebepler ışı-
ğında SODES projeyi desteklemiş…

Proje kapsamında, Osmaniye’de yaşayan 
dezavantajlı kadınlar, hem bir meslek bir sa-
hibi olacak hem de kişisel anlamda gelişim-
lerine katkı sağlayacak eğitimler ve seminer-
ler almışlar.

Toplamda 40 olmak üzere halı, kilimde 12, 
takı tasarımda 14, ahşap boyamada 14 fay-
dalanıcıya 3 farklı atölyede eğitim verilmiş.

Anne olmakla çocuk yetiştirmek farklı şey-
lerdir diyor proje yürütücüsü. Bu sözlerden 
de anlıyoruz ki Annelik doğal bir süreçken, 
çocukları sağlıklı ve doğru bireyler olarak 
yetiştirmek ise bilinç ve bilgi düzeyi yüksek 
annelik ister. İşte bu nedenle proje kapsa-
mında 3 ay boyunca avukatların, psikologla-
rın katıldığı sohbet programları düzenlenmiş. 
Anneler birçok konuda bilgilendirilmiş.

Kurslara gelen kadınlara maddi sıkıntılarına 
ufakta olsa bir fayda sağlasın diye satılanla-
rın karı faydalanıcılara bırakılmış.

Hayal etme şekillerinin dahi değiştiğini söy-
lüyor faydalanıcılar. Hayata daha farklı ve 
daha doğru bir pencereden bakmayı öğ-
renmişler eğitimler sonunda. Eskiden kendi 
başına dahi sokağa çıkamaz, çarşıya pazara 
gidemezken proje sonrasında kendi işyerle-
rini açmayı düşünebilenler var.

Henüz 3 yaşında bebeği olan Zeynep, aile-
sinin baskısıyla evlendiği eşinden şimdilerde 
ayrı yaşıyor. Doğal olarak o da diğerleri için-

de bulunduğu şartlardaki yasal haklarını bu 
proje sayesinde öğreniyor.

Proje koordinatörü; psikolojilerinin sağlam 
olması gerektiğini düşünerek sohbet saatleri 
yaptığını, bu sayede rahatladıklarını, malze-
me tutuşlarının bile değiştiğini ve bu sayede 
bir aile olmayı başardıklarını söylüyor.

Ayrıca kadınların el emeği göz nuruyla yap-
tıkları eserleri sergileyecekler. Faydalanıcılar 
başarılarıyla gurur duyarken aynı zamanda, 
kendi ürettikleriyle para kazanacaklar.

Evde günlük rutin ev işlerini yapan, başına 
her ne gelirse gelsin daima sineye çekmek 
zorunda kalan, hayatını başkalarına göre 
düzenleyen, ezilmiş, yalnız bırakılmış kadı-
na uzattı elini SODES Osmaniye’de ve ona 
kendi el yazısıyla, yeni bir hayat yazabileceği 
beyaz bir sayfa hediye etti…

Osmaniye’de 
erkekler 

sanayi ortamında 
da meslek edinir. 
Ama kadınlar 
çocukları üzerinde 
hak iddia edemez, 
çarşıya dahi tek 
başına gitmemiş 
kadınlar varmış 
öğrendiğimize göre.

Kültür ve İstihdam İçin 
Kadınlar Mesleki Eğitim
Atölyesinde

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
50.000 ¨
Göç ile gelerek şehir hayatına 
alışmaya çalışan 160 kadının sosyal 
hayata kazandırılmasını sağlamak.
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SODES ile LYS 
Şenlikleri

Herkes eşit şartlarda gelmiyor dünyaya. 
Sosyo-ekonomik koşullar hayatın her ala-
nında belirleyici oluyor.

Her zaman dar gelirli bireyler hayata bir sı-
fır yenik başlıyor. Üniversite sınavlarında 
da aynı sorun geçerli, kırsal kesimde sına-
va hazırlanmak için özel dershaneye gitme 
imkânları yok. İşte SODES bu tür imkânları 
olmayan çocuklar için bir proje hayata geçir-
di Osmaniye ‘de.

Uzak bölgelerden gelenler için barınma ih-
tiyaçları da karşılandı. Büyük bir kompleks 
burası, yemekhane, kantin, TV izleme, ka-
melya ve spor kompleksi, futbol ve voleybol 
her türlü imkan sağlanmış. 40 kişilik konfe-
rans salonu, yayın ve kitap odasında çalış-
ma kitabı, ansiklopedi, dergi, konu anlatımlı 
kitapları vardı. 

130 öğrenci faydalandı projeden. 2 sınıf sö-
zel, 2 sınıf sayısal, 2 sınıf eşit ağırlıklı olmak 
üzere toplamda 6 sınıf var. Tüm derslerin 
eğitimini veren 11 tane öğretmenleri var. 
Gelen her öğrenci kabul edildi.  

Üniversite hayatı ve sınav stresinden kur-
tulmak için ne yapmak gerekir konularında 
konferanslar verildi. 

Babası iflas etmiş Mehmet 426 YGS puan 
almış. %100 bir başarı elde ettiklerini, ko-
nuşmayı, kalkmayı, oturmayı, saygıyı, öğren-
diklerini söylüyorlar. SODES Osmaniye’nin 
en iyi öğretmenleri girdi derslerine haftada 
25 saat ders gördüler, faydalanıcıların hepsi 
mezun öğrenciydi. 

Uzak diyarların çocukları onlar… Kazanmak 
istiyorlardı. Her türlü fedakârlığa her türlü 
sıkıntıya razıydılar yeter ki fırsat verilsin. Dar 
gelirliydiler ama onlarda üniversiteye gitmek 
istiyorlardı SODES onlarında sesini duydu. 
Maddi destek verdi gençlere… Geleceğin 

doktorlarına mühendislerine siyasetçilerine 
bilim adamlarına umut verdi SODES.

Uzak 
bölgelerden 

gelenler için 
barınma ihtiyaçları 
da karşılandı. 
Büyük bir 
kompleks burası, 
yemekhane, kantin, 
TV izleme, kamelya 
ve spor kompleksi, 
futbol ve voleybol 
her türlü imkan 
sağlanmış.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
40.040 ¨
Maddi sebeplerden dolayı üniversite sınavına 
hazırlanma imkânı olmayan 130 gencin profesyonel 
eğitim alarak eğitim hayatında başarılı olmalarını 
sağlamak.
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Üretkenliğin önündeki tek engel, imkanı 
olanın olmayanla paylaşmayı bilmeyişidir. 
Olanak sunduğunuzda, zihnin ve bedenin 
önündeki engeller yıkılır. 

SODES koşulları değiştirdi Osmaniye’de,  
Zihinsel engelli bireylere yönelik sanatsal 
faaliyetleri bir çatı altında topladı. 15 Aralık 
2011 de  başlayan proje 15 Aralık 2012 ta-
rihine kadar sürmesi planlanıyor. Hedef 300 
400 kişiyi faydalandırabilmek. Kurslara yaz 
mevsiminde ara verilecek. Halk eğitimden 
iki usta öğretici görevlendirildi. 20 faydala-
nıcının yedişer kişilik gruplar halinde eğitim 
aldıkları takı kursu açıldı. Her türlü araç ge-
reç ve materyalin bulunduğu sanat evi oluş-
turuldu proje için. Faydalanıcılar, evlerinden 
servisle alınıp faaliyet sonrası yine evlerine 
bırakıldı. Yiyecek içecek tüm ihtiyaçları SO-
DES tarafından karşılandı.

Hafif orta ve zor düzeyde olmak üzere üç 
düzeyde zihinsel engelli olduğunu öğreniyo-
ruz. Hafif düzeydeki zihinsel engelliler eğiti-
lebilir düzeyde oluyorken orta ve daha zor 
düzeydekilerin normal bireyler gibi iş sahibi 
olması mümkün değil. Örneğin birine basit 
toplama çıkartma işlemi yaptırabilirken, bir 
diğerine 2 ye kadar saymayı öğretemeye-
biliyoruz. Bu yüzden aslında, onlara burada 
öğretilenler, yapabildikleri takılar, tespihler ve 
buradan alacakları sertifika sembolik. Göz-
lerinde başarmanın ışığını görebilmek belki 
de projeden beklenilen. Çoğunluğu maddi 
imkansızlıklarla boğuşan ailelerin çocukları. 

Faydalanıcılardan Emrah güzel; Babası yok, 
ikisi sağlıklı biri diyalize bağımlı kendisi de zi-
hinsel engelli… O kadar zor durumdalar ki 
buradan verilen tişörte, şapkaya dahi çok 
mutlu oluyorlar…

Yalnızca takı kursuyla kalınmayacak. Ahşap 
boyama ve ebru kursları da açılması plan-
lanıyor. 

Unutulmuş şehirlerin unutulmuş insanları var. 
Engelleri ve çaresizlikleriyle baş başa bırakıl-
mışlar. Fakat SODES onları hatırladı. Belki 
büyük bir şey değildi yapabildiği… Yine de 
gözlerde sönmüş ateşi yeniden yaktı… Ufa-
cık görünen çabalar bazılarının hayatında ne 
kadar büyük mutluluklar olabiliyormuş…

Faydalanıcılardan 
Emrah Güzel; 

babası yok, 
kardeşlerinin 
ikisi sağlıklı, biri 
diyalize bağımlı 
kendisi de zihinsel 
engelli… O kadar 
zor durumdalar ki 
buradan verilen 
tişört, şapkayla 
bile çok mutlu 
oluyorlar…

Zihinsel Engelliler 
Kültür ve Sanat Evi

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
50.000 ¨
400 zihinsel engelli ve işsiz 
bireyin istihdamına katkıda 
bulunulmasını sağlamak.
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• Destek Bizden Başarı Sizden

• Bilgisayarlı Dizgi Tasarım

• Dokuyarak Yaşatalım

• İş Makinaları Operatör Yetiştirme

• Minik Eller

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Siirt

Sosyal Destek Programı  |  239  



SİİRT

Ülkedeki tüm vatandaşlara fırsat eşitliği 
imkânları oluşturulmalı. SODES eğitimde fır-
sat eşitliği için bu projeye destek vermiş. 

Projenin amacı; dezavantajlı başarılı öğ-
rencilerin yüksek öğretim ve orta öğretim 
kurumlarına entegrasyonunun gerçekleşti-
rilmesi, projeye dahil olan öğrencilerde mey-
dana gelmesi muhtemel olumlu düşünce, 
kendini değerli hissetme ve kendine güven 
duyguları başarma arzusuyla birleştirerek  
ideallerindeki okullara, mesleklere daha 
da çok yaklaşmalarının sağlanması. Proje-
nin temelinde yer alan öğrenciler, ülkesinin 
sosyo-ekonomik ve kültürel hayatına yararlı-
kalifiye bir vatandaş olarak yetişmiş ola-
caklardır. Proje özelde öğrencileri istedikleri 
yüksek öğretim ve orta öğretim kurumlarına 
devamını sağlamakla birlikte, aynı zamanda 
vatanına milletine yürekten bağlı, ülkesine 
artı değer üretebilen nesiller yetiştirmeyi he-
deflemektedir.

Bu projenin genel hedefi başarılı olabilecek 
olduğu halde maddi yetersizlikler sebebiyle 
üniversite ve SBS sınavına gerektiği gibi ve 
yeterince hazırlanamayan öğrencilerin hazır-
lıklarına katkı sağlamaktır., Avantajlı kesimle 
aynı sınava, farklı eğitim ve koşullarla giren 
öğrencilere de dershaneye gitme fırsatı ta-
nımış.

Özel, isim yapmış, başarılı ve büyük ders-

haneler seçilmiş proje için. İki dershane ile 
anlaşılarak başarılı fakat yoksul öğrencilerin 
bu dershanelerde ücretsiz eğitim almaları 
sağlanmış. 8. sınıf, lise son sınıf ve mezun 
olan bu öğrenciler kendi yaş grubuna uygun 
sınıflara yerleştirilmişler. Bazı grupların sayı-
sı fazla olduğu için dershanede özel sınıflar 
açılmış. 

Bir haftada toplamda 10 saat olmak üze-
re matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, 
sosyal bilgiler, İngilizce ve geometri dersle-
rinde eğitim almışlar.  

Mezunlardan beklenen %60, SBS’de ise 
% 90 gibi yüksek bir başarı. Verilen desteği 
boşa çıkarmadıkları ve hak ettiklerini göster-
mişler. 

Gençlere yapılan yatırım ülkenin geleceğine 
yapılan yatırımdır. Bunu bilinciyle destekle-
miş SODES bu projeyi ve birçok gence sağ-
lam bir gelecek hediye etmiş.

Gençlere 
yapılan yatırım 

ülkenin geleceğine 
yapılan yatırımdır. 
Bunu bilinciyle 
desteklemiş SODES 
bu projeyi ve birçok 
gence sağlam bir 
gelecek hediye 
etmiş.

Destek Bizden 
Başarı Sizden

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
217.000 ¨
SBS sınavına gerektiği gibi 
ve yeterince hazırlanamayan 
öğrencilerimizin hazırlıklarına 
katkı sağlamak.
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 Bilgisayarlı
Dizgi Tasarım

Doğuda çözüm bekleyen en büyük sorun-
lardan bir işsizlik. Buna rağmen eğitimli ve 
kalifiye personel sıkıntısı da çekiliyor. Özel-
likle reklam sektöründe eleman sıkıntısı çok-
ça yaşanıyor. SODES, Siirt’teki lise mezunu 
işsiz gençlere iş imkânı sağlamak, eleman 
sıkıntısı yaşayan reklam sektörüne de, işi bi-
lenkalifiye eleman yetiştirmek için bu projeyi 
hayata geçirdi. 

Toplamda 46 faydalanıcının yararlanacağı 
eğitimler, konusunda 4 uzman eğitimci tara-
fından iki ayrı grup halinde verildi. İlk eğitim-
leri genel bilgisayar kullanımı üzerine oldu. 
Daha sonra daha sektörel manada kulla-
nılan Corel Draw yazılımının kurulumundan 
itibaren öğrenmeye başladılar. İlk olarak saat 
çizimini öğrendiler.

Eğitim aldıkları meslekle ilgili profesyonel ola-
rak çalışan iş yerlerini görmeleri için Adana, 
Şanlıurfa, Gaziantep’e geziler düzenlendi. 
Şanlıurfa’da gazetelerin büyük matbaalarını 
görme ve inceleme fırsatı buldular. Gazi-
antep Zirve Üniversitesi’nde Grafik Tasa-
rım Bölümü hocalarıyla görüştüler. Özellikle 
Adana’daki büyük matbaaları gördüklerinde 
ufuklarının açıldığını söylüyor faydalanıcılar. 
Siirt’te matbaa düzeni profesyonel olmadı-
ğı için bu geziler onlara, teoride kazandıkları 
bilgileri pratik olarak da görme fırsatı vermiş.

Reklam sektöründe sertifikaya büyük önem 
veriliyor. Buradan aldıkları sertifika sayesin-

de reklam sektöründe iş bulabiliyorlar. Fay-
dalanıcıların bir kısmı bilgisayarlı muhasebe 
alanında iş bulurken bir kısmı da reklam şir-
ketinde çalışıyor.

İstihdam; doğru işyerine doğru elemanı yer-
leştirmektir. Yetişmiş personel açığı işletme-
lerin sorunuyken, lise mezunu bir sürü genç 
işsiz geziyor. İşte bu soruna en güzel çözüm 
kalifiye eleman eksiğine göre gençleri eğit-
mek. SODES yine doğru yerde doğru za-
manda doğru bir projeyle ihtiyaçların gideril-
mesine büyük fayda sağladı.

SODES, Siirt’teki 
lise mezunu işsiz 

gençlere iş imkânı 
sağlamak, eleman 
sıkıntısı yaşayan 
reklam sektörüne 
de, işi bilenkalifiye 
eleman yetiştirmek 
için bu projeyi 
hayata geçirdi. 

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
İstihdam
75.000 ¨
46 katılımcının meslek 
edinmesine ve istihdamına 
katkıda bulunulmasını 
sağlamak.
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Kız çocuklarının okullaşma oranın düşük ve 
ilçenin istihdam olanaklarının yetersiz olma-
sı genç yaşta okuyamayan kızlar, vasıfsız iş 
gücü olarak sosyal hayattan uzakta kalmak-
tadırlar. Ayrıca uzun yıllar ilçeye özgü bir do-
kuma türü olan yerel bez dokumacılığı unu-
tulmak üzeredir. Proje kapsamında ilçedeki 
genç kızların, dokuma sanatı konusunda ye-
tiştirilerek, unutulmaya yüz tutmuş olan bu el 
sanatının yaygınlaşmasını hedeflemişler. 

Şalşepik kumaşı, ipliğinin yapımından do-
kunup kıyafet haline gelmesine kadar her 
şeyiyle kadınların elinden geçiyor. Fabrikalar 
olmadan önce bu kumaşlar elde dokunu-
yormuş. Her türlü kıyafette de kullanılan bu 
kumaş yöresel bir istihdam alanıydı aslında. 
Nezahet hanım kumaşın serüvenini ve ha-
yallerini anlatıyor; “Eruh’ta herkesin evinin 
önünde bir fabrika vardı. Unutulmuş kültürel 
sanatı genç nesillere tanıtmak ve onlara iş 
imkanı sağlamayı amaçladık. 500 yıllık bir 
kültürü işliyor buradaki kadınlar. Eskiden bu 
işle uğraşanlar yörenin zenginleriydi. Fabrika 
çıkınca bu sanat daha ucuza mal edilmeye 
çalışıldı. Kumaşın özelliği yazın serin, kışın 
sıcak tutması. Yöresel folklorda erkek kıya-
fetinde kumaş olarak şalşepik kullanılıyor. 
Bayram kıyafetleri de bu kumaştan dikiliyor. 
Bu kumaşı moda evlerine sokabilmeyi isti-
yoruz. Başbakanımız dahi özel ceketini bu 
kumaştan yaptırdı. İstanbul’da fabrikalara 
bile satış yaptık.”

Mesleki eğitime tabi tutulacak 30 kursiyer 
seçilmiş. Kursiyerlerin mesleki eğitim ala-
cakları ve üretim yapacakları 4 tezgâhlık do-
kuma atölyesi kurulmuş.

6 ay süre ile kursiyerler mesleki eğitim alarak 
bireysel olarak dokuma yapacak düzeyde 
eğitilmişler. Kurs süresince üretilen ürünler 
sene sonu bir sergide sergilenerek projenin 
ve üretilen ürünlerin tanıtımı yapılmış. Genç 

kızlarımız bu proje sayesinde sanatsal ve ke-
yifli bir mesleğe sahip olurken aynı zamanda 
sosyalleşmişler. Ürettiklerini sergide görmek 
onları kendilerine olan güvenlerinin gelişme-
sine katkı sağlamış

Eskimeyen değerler vardır. Ya da eskidik-
çe değerlenenler… Unutulmuş bir mirasın 
yeniden hayat bulması, yaşam mücadelesi 
veren kadınlara rızk kapısı olmuş. SODES, 
kültürel değerlerin canlandığı ve onu canlan-
dıran ellere de hayat veren bir projeye imza 
atmış Siirt’te.

Eruh’ta herkesin 
evinin önünde 

bir fabrika vardı. 
Unutulmuş kültürel 
sanatı genç 
nesillere tanıtmak 
ve onlara iş 
imkanı sağlamayı 
amaçladık. 500 
yıllık bir kültürü 
işliyor buradaki 
kadınlar.

Dokuyarak Yaşatalım

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
84.926 ¨
Unutulmaya yüz tutan bir 
geleneğin 30 kadına öğretilerek 
istihdamlarına katkıda 
bulunulmasını sağlamak.
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İş Makinaları 
Operatör Yetiştirme

Hedeflenen yararlanıcı sayısını üçe katlayan 
bir projeyi anlatmak için seçilecek her keli-
me yetersiz kalacaktır ama bir büyük başarı 
öyküsü olduğu şüphesiz. Siirt’te yapılacak 
olan 23 barajın inşasında çalışacak olan ele-
manların bölgede yaşayan işsizlerden oluş-
masını sağlayarak bölgenin işsizlik yarasına 
merhem olmayı amaçlayan bir proje bu. 
Proje planlanırken 80 yararlanıcı hedeflen-
miş ancak projeyi duyup gelen kimseyi geri 
çeviremedikleri için 203 yararlanıcıya ulaş-
mışlar.Yararlanıcılar üç gruba ayrılmış ve on 
beş günlük teorik eğitimin ardından on beş 
günlük de uygulamalı eğitim verilmiş. Eğit-
men ekibi de işin öneminden dolayı uzman 
kişilerden oluşuyor; bir makine mühendisi ve 
üç operatör. Yararlanıcılar aldıkları eğitimler-
den sınava tabii tutulmuşlar, 60 üzeri alanlar 
başarılı sayılmış. Yararlanıcıların en küçüğü 
18 yaşında makine bölümünde okuyan bir 
üniversite öğrencisi. Grupta onun gibi üni-
versite öğrencisinden ilaç mümessiline, gü-
venlik görevlisinden otomasyoncuya, atana-
mayan öğretmenden vasıfsız elemana pek 
çok yararlanıcı var.

Proje koordinatörünün söyledikleri projenin 
amacına ulaştığını gösteriyor:

‘Öğrenciler ilk gün makinelerden korkup 
yaklaşamadılar şimdi makineler bizden 
korkuyor diyorlar. Bir zamanlar ben her işi 
yaparım diyorlardı. Şimdi bir meslekleri var 
ve ne yapabileceklerini biliyorlar. Su işlerin-
de, barajlarda bu tür yerlerde çalışmaları 
lazım. Pratik dersler sayesinde bu tecrübe-
yi ediniyorlar. Kursa elektrik elektronik mü-
hendisi geldi. Barajda elektrik mühendisliği 
yapmaya başladı. Bursa’dan aradılar. 4 bin 
lira maaşla bir faydalanıcı işe başlayacak. 
Kastamonu’da iş bulanlar var. 3 kişi birleşip 
İran’a gidecek.’

‘Madde bağımlıları vardı şimdi bize bağlılar.’ 

cümlesi ise projenin hedefinin de ötesine 
geçtiğinin kanıtı niteliğinde.

Yararlanıcılardan birinin söylediği şu sözler 
ise eğitim ortamının sıcak atmosferinin pro-
jenin başarısındaki yerini vurguluyor:

‘Burada yemek yemenin bile tadı ayrı. Biri-
miz pişiriyoruz. Birimiz çayları hazırlıyor. Biri-
miz sofrayı hazırlıyor.’

Heves edip, kursa katılan tek kadın ise ne 
proje yürütücüleri ne de diğer yararlanıcılar  
tarafından garipsenmiş. Atama bekleyen bir 
öğretmen olan arkadaşlarının aynı işsizlik 
derdinden muzdarip olduğunun bilincinde 
herkes.

Siirt’te barajlar suyla dolarken,yürekler de 
umutla doluyor, yine SODES desteğiyle..

Bir zamanlar 
ben her 

işi yaparım 
diyorlardı. Şimdi 
bir meslekleri 
var ve ne 
yapabileceklerini 
biliyorlar. Madde 
bağımlıları vardı 
şimdi bize bağlılar.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
203.890 ¨
Sektörün ihtiyacı olan operatör 
ihtiyacının karşılanmasını ve 
bölgede 203 kişiye istihdam 
edilmesini sağlamak.
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Okul öncesi eğitim süresince çocuklar il-
köğretime hazırlanırken, paylaşmayı, daya-
nışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı 
öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı ço-
cuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve ço-
cuğun var olan yeteneklerini görünür kılmak-
tır. Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun 
yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu 
bir dönem olarak görülmektedir. Uygun fi-
ziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı 
etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha 
hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler. Siirt’te 
yürütülen Minik Eller projesi de okul önce-
si eğitimin öneminin farkında olan bir ekip 
tarafından başlatılmış. Özel kreşler dışında 
okul öncesi eğitimin alınabileceği, alternatif 
bir yer olmadığı için maddi durumu ancak 
evin geçimini sağlayan aileler çocuklarının 
eğitimini geri planda tutuyorlar. Proje koordi-
natörleri bu gerekli eğitimi olabildiğince çok 
çocuğa ulaştırmak için SODES’in desteğini 
almışlar. Tamamen çocuklara göre bir ev 
döşenmiş, içindeki tüm oyuncakları da yine 
SODES karşılamış. Çocukların eğitime de-
vam etmelerini kolaylaştırmak için ise onları 
evlerinden alıp yine evlerine bırakan servis 
ayarlanmış. Tıpkı özel kreşlerin uygulaması 
gibi çocuklara kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi 
kahvaltısı olmak üzere üç öğün yemek veri-
liyor.. Daha çok çocuğun yararlanması için 
eğitim süresini beş ayla sınırlı tutmuşlar, böy-
lece beşer aylık iki dönemde, her dönem 15 
çocuk olmak üzere toplamda 30 çocuk bu 
güzel projenin yararlanıcıları arasına girmiş. 4 
ile 5 yaşın karışık olarak geldiği eğitimde, dil 
gelişimi, el becerisi, sosyal gelişim gibi alan-
lara uygun etkinlikler yapılıyor. İki eğitmen 
eşliğinde yürütülen projeden çocuklar kadar 
aileler de memnun. Proje sadece çocuk-
larla değil ailelerle de ilgilenmeyi  kapsıyor; 
haftada bir veli ziyareti yapılıyor, okul öncesi 
eğitimin önemi anlatılıyor. Ayrıca çocuğunu  

eğitime gönderen ailelere kuru gıda yardımı 
da yapılıyor. 5 Eylül 2011’de başlayan pro-
je araya giren yaz tatilinin ardından kaldığı 
yerden devam edecek ve aralık ayında ta-
mamlanacak. SODES bu kez, göz açıp ka-
payıncaya kadar büyüyecek ve büyük işler 
yapacak minik ellere dokunmuştu…

Tamamen 
çocuklara göre 

bir ev döşenmiş, 
içindeki tüm 
oyuncakları da yine 
SODES karşılamış. 
Çocukların eğitime 
devam etmelerini 
kolaylaştırmak için 
ise onları evlerinden 
alıp yine evlerine 
bırakan servis 
ayarlanmış.

Minik Eller

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
84.500 ¨
Maddi imkânları yetersiz ailelerin 
çocuklarını kreşe göndererek, 
30 çocuğun okul öncesi eğitim 
almasını sağlamak.
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• Çocuklar Oyuncak, Kadınlar Meslek 
Sahibi Oluyor

• Karaköprü Gençlik Merkezi

• Kadın Kültür Merkezlerinin Güçlendirilmesi

• Merder Eğitim Merkezi

• Terzilik Mesleğinde Eğitimle İstihdama 
Destek Vermek

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Şanlıurfa
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Çizgili sırtlan dünyada iki yerde yaşıyor; ku-
zey Afrika ve Halfeti. Yahudiler için kutsal 
şabut balığı Fırat’ta dolayısıyla Halfeti’de  
bulunuyor. Türkiye’nin en uzun kertenkele 
türü Halfeti’de yaşıyor. Bugünlerde bu eş-
siz canlıların oyuncakları Halfeti’de kültürel 
mirasa sahip çıkacak çocukların ellerinde. 
Üstelik bu oyuncaklar organik. Proje için 
İzmir’den gelen gönüllü Nebahat Hanım’a 
kulak veriyoruz; ‘Organik oyuncak saatler-
ce konuşabileceğim bir felsefe benim için. 
Almanya’da bir organik oyuncak firmasının 
Türkiye temsilcisiyim. Beni bulmuşlar ve 
Şanlıurfa’ya çağırdılar. İlk başta İzmir’den 
kalkıp, Şanlıurfa’ya gitmek konusunda te-
reddüt ettim. Oraya gittim ve kadınların 
yaşamını gördüm. Beni çok etkilediler. Ma-
dem gittim devamını getirmeliydim. Benim 
onlardan onların da benden bir farkı yok-
tu bunu göstermek istedim. Teknik olarak 
biliyordum bu konuyu ve onlara program 
hazırladım. Konu hakkında detaylı bilgiye 
sahip olduğum için modülü de ben hazırlat-
tım.’ Üç eğitmenden ikisinin gönüllü olduğu 
kurs, ocak ayında başlamış ve ağustosta 
sona erecek. Eğitimler hafta içi 09:00 ile 
14:30 arasında veriliyor. Kalıpları çoğunlukla 
eğitmenler çıkarıyor kursiyerler dikimini ya-
pıyorlar. Kurs bitiminde Nebahat Hanım’ın 
iki yararlanıcıyı İzmir’de istihdam etmek is-
temesinden alınan eğitimin verimli olduğu 
anlaşılıyor. Kırk beş başvuru arasından se-
çilen yirmi yararlanıcı ile başlatılan eğitimde 
sadece organik oyuncak yapımı öğretmekle 
kalınmamış oyuncak sektörü, organik oyun-
cağın ticari ve sosyolojik boyutları ile çocuk 
psikolojisindeki yeri ve önemini içeren ko-
nularda bilgilendirici seminerler de verilmiş. 
Oyuncak yapımında her ayrıntı düşünülmüş 
hatta bir iğne dedektörü alınarak ürün biti-
minde oyuncağın taranarak, içinde bir şey 
kalmaması ve çocukların ellerine batmaması 

sağlanıyor. Proje koordinatörü Sebahattin 
Bey’in söyledikleri, basit bir fikir gibi görünen 
bir projenin, yararlanıcılarına sağladığı moti-
vasyonun yanında özelde Halfeti’nin genel-
de Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacak 
önemli bir adım olduğunu hissettiriyor. ‘Eğer 
standardı yakalarsak Nebahat Hanım ihraç 
etme konusunda yardım edecek. Fason ya-
pabilir. Amacımız marka olarak yapılması.’

SODES’in destek verdiği projelerle çocuk 
sevinçlerin kalpleri doldurması devam ede-
ceğe benziyor.

İlk başta 
İzmir’den kalkıp, 

Şanlıurfa’ya 
gitmek konusunda 
tereddüt ettim. 
Oraya gittim 
ve kadınların 
yaşamını 
gördüm. Beni çok 
etkilediler.

Çocuklar Oyuncak, 
Kadınlar Meslek 
Sahibi Oluyor

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
60.648,5 ¨
İşsiz 30 kadının aldıkları eğitim 
ile istihdam edilebilirliklerine 
katkıda bulunmak.
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Karaköprü 
Gençlik Merkezi

Bir insanın meşgul olduğu iş bir yandan 
onun hayata  bakışını yansıtırken diğer yan-
dan da bu bakışı şekillendiriyor. Bu durum 
gençler için apayrı bir öneme sahip, eğer 
ilgileneceği faydalı bir meşguliyeti yoksa bir 
genç, geçliğinin gereği sahip olduğu enerjiy-
le yanlış yollara sapabilir, olmadık uçurum-
ların eşiğine gelebilir. Bu gerçeğin farkında 
olan ve yürüttükleri Gençlik Merkezleri Pro-
jesiyle gençlerin elinden tutan, onlara yol 
gösteren bir ekip var Şanlıurfa’da. Proje ko-
ordinatörü Hayri Bey’in tek cümlesi her şeyi 
açıklamaya yetiyor; ‘Amacımız gençlerin 
kötü alışkanlıklar edinmek yerine kendisini 
ispatlamasını sağlamaktı.’ diyor ve özellikle 
kenar mahallelerde yaşayan gençleri hedef 
aldıklarını, spor gibi güzel bir alışkanlıkla top-
luma kazandırmayı öncelediklerini belirtiyor. 
Üç tanesi Şanlıurfa merkezde olmak üzere, 
Siverek, Suruç, Birecik ve Viranşehir’de bi-
rer taneden toplam yedi gençlik merkezinde 
yürütülüyor proje. 2400’ün üzerinde gencin 
yararlandığı merkezlerde basketbol, voley-
bol, hentbol, futbol, badminton, tenis, masa 
tenisi, güreş satranç, tekvando gibi spor 
dallarının yanında ney, bağlama, gitar, ke-
man  gibi müzik kursları da yer alıyor. Ayrıca 
bilgisayar ve İngilizce gibi kişisel gelişime yö-
nelik kurslarla birlikte ebru ve resim gibi sa-
nat dalları da unutulmamış. Gençlik merkez-
leri arasında 1. Gençlik Şenlikleri adı altında 
düzenlenen spor turnuvasında dereceye gi-
ren gençlere branşlara göre, raket, satranç 
takımı, forma takımları hediye edilmiş. Şenlik 
sırasında bir de resim sergisi açılmış, Şanlı-
urfa valisinin portresini yapan öğrenci resmi-
ni valiye hediye etmiş. Bu merkezde aldık-
ları eğitimlerin gençlerin hayatında nasıl bir 
kilometre taşı olduğunu ise en güzel proje 
koordinatörü Hayri Bey anlatıyor; “Buradaki 
özel okullarla görüştük, spordaki başarıların-
dan dolayı bazı çocuklar burslu bazıları ise 

indirimli bir şekilde okula alınacaklar.” Dışa-
rıdan bakıldığında görünen kocaman  birer 
çadırdan oluşan merkezlerin içinde, spor 
sahaları, prefabrik duvarlarla ayrılmış eğitim 
sınıfları ve giyinme odaları bulunuyor. Dışın-
daki sadeliğe rağmen içinin bunca zenginliği 
bize Karaköprü’nün meşhur narını hatırlattı. 

Çıkmayan nar lekeleri gibi, Şanlıurfa’daki 
gençlerin hayatında kalıcı güzel izler bırakan 
proje ekibine ve SODES’e ülkemiz adına te-
şekkür ediyoruz.

Buradaki özel 
okullarla 

görüştük, 
spordaki 
başarılarından 
dolayı bazı 
çocuklar burslu, 
bazıları ise 
indirimli bir 
şekilde  okula 
alınacaklar.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
131.099 ¨
2400’ün üzerinde gencin bu merkezden 
yararlanmasını sağlayarak kötü alışkanlıklardan uzak 
durmasını ve hayata kazandırılmasını sağlamak.
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Bir hayaldi önce, sonra bir fikre dönüştü. Bu 
fikir bir proje olduğunda ise binlerce kadın 
evlerinden çıkıp yepyeni, renkli bir dünyay-
la tanıştılar. Yüzlerce usta öğretici artık iş 
aramayı bıraktı; hem maddi hem manevi 
anlamda mutlu oldukları bir faaliyetin içinde 
buldular kendilerini.

Şanlıurfa’da küçük mahallelerde yaşayan 
maddi sıkıntı çeken kadınlara ulaşabilmekti 
amaç. Onlara keyifli bir ortamda eğitimler 
vererek, kurslar sırasında sosyalleşmeleri 
kurs bitiminde de iş sahibi olabilmeleri he-
deflenmişti. On dört bin kadına ulaşmayı 
planlamışlardı ancak pek çok SODES proje-
sinde olduğu gibi bunda da hedeflenen sayı 
aşıldı. Bugün 15.750 yararlanıcısı var.

164 usta öğreticinin görev aldığı kurslar; 
okuma-yazma, bilgisayar, biçki-dikiş, el sa-
natları, kuaförlük, nakış ve ebrudan oluşu-
yor.

Kursları anlatmaya okuma-yazma kursun-
dan başlıyoruz ilk emre itaat ederek. 58 ya-
şındaki Zehra Hanım’ın azmi karşılıyor bizi. 
Öğretmen oğlu sayesinde üç günde bir harf 
öğreniyor ama halinden oldukça memnun. 
Oradan biçki-dikiş kursuna geçiyoruz. Pul 
nakışı yapan ve yaptıklarını satan 24 öğrenci 
var sınıfta. Bu satışlardan elde ettiği gelirle 
aile ekonomisine katkı sağlayan 17 yaşında-
ki Fatma yararlanıcılardan sadece biri. Eşin-
den ayrılan, üç çocuk annesi Emine ise bilgi-
sayar kursunda aldığı eğitim sayesinde kurs 
bitiminde hastanede işe başlayacak başka 
bir yararlanıcı. Sırayla bilgisayar, biçki-dikiş, 
ebru, el sanatları, giyim ve kuaförlük birimle-
rini geziyoruz. 164 birimde 15-20 kişilik sınıf-
larda eğitim alan yararlanıcılardan kuaförlük 
eğitimi alan dört tanesi iş bulmuş bile. 

Projenin bir diğer amacı da devlet vatan-
daş kaynaşmasına katkı olduğu için mesle-

ki kurslar yanında bilgilendirici seminerlerin 
devlet kurumları tarafından verilmesi sağlan-
mış. Aile de kadının rolü, çocuk yetiştirme, 
yanlış töre inançları, küçük yaşta evliliğin 
önlenmesi, tüketici hakları gibi konularda, 
Emniyet, Teknoloji İl Müdürü, Valilik İl Hu-
kuk Bürosu avukatı ve psikologdan oluşan 
uzmanlar bilgi vermiş. Geziler ve piknikler 
düzenlenmiş. Proje koordinatörü Abdullah 
Bey’in sözleri projenin etkilerini özetliyor: 
‘Kuruma, sivil toplum kuruluşlarına güven 
mevcut burada. Valiliğin ve buradakilerin 
samimi davranışı oluşturdu bunu. Vali bizzat 
kurumu gezdi ve halka konuştu.’

Kuruma, 
sivil toplum 

kuruluşlarına 
güven mevcut 
burada. Valiliğin 
ve burada 
bulunanların 
samimi davranışı 
oluşturdu bunu.  
Vali bizzat kurumu 
gezdi ve halka 
konuştu.

Kadın Kültür 
Merkezlerinin 
Güçlendirilmesi

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
1.266.140 ¨
15.750 kadının sosyal hayatta 
daha aktif bir şekilde rol almasını 
ve devlet vatandaş kaynaşması ile 
hayata kazandırılmasını sağlamak.
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Merder Eğitim 
Merkezi

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin 
problem olarak gördükleri  bazı durumlar  
vardır; planlı çalışamamak, ders çalışırken 
konsantre olamamak, dershanede anlatılan 
konunun üzerine yeterince soru çözeme-
mek, ailelerinin ders çalışmaları yönündeki 
baskıları yüzünden arkadaşlarıyla gönüllerin-
ce vakit geçirememek. Bütün bunlardan şi-
kayetçi olan gençlerin varlığı kadar, bir ders-
hanenin önünden  geçerken iç geçiren, okul 
masraflarını karşılamakta ailesinin zorlandığı 
ve bu nedenle okuldan arta kalan zaman-
da hiç olmazsa kendi harçlığını çıkarabilmek 
için çalışan gençlerin varlığı da bilinen bir 
gerçek. Birinci grup için üniversite bir hedef-
ken ikinci grup için bir hayaldir çoğu zaman. 

Şanlıurfa’da yürütülen bir proje, üniversite 
sınavına hazırlanmanın kendileri için uzak 
olduğunu düşünen gençlerin hayallerini he-
defe dönüştürmeyi amaçlayan örnek  çalış-
malardan biri. Lise son sınıf ve mezunlardan 
oluşan toplam 240 öğrencinin yararlandığı 
bu projede 10 tane de öğretmen görevli. 
Merkezde iki sayısal, iki eşit ağırlık ve bir 
tane de sözel sınıfı var. Öğrenciler sabah 
ve öğleden sonra iki grup halinde geliyorlar 
dershaneye. Her sınıfta bulunan projeksiyon 
cihazı, öğrencilere verilen ders kitapları ve 
yardımcı kaynakları içeren yayınlar ile öğ-
renci servisi SODES tarafından sağlanıyor. 
2008 yılından buyana devam eden projenin 
başarısı da her geçen yıl artmış. İlk yıl üni-
versite sınavını kazanan öğrencilerin oranı % 
50 iken, son sınavda bu başarı oranı % 90’a 
ulaşmış. Dershaneye gelen bazı öğrencilerin 
hikayeleri ise bu projenin onların hayatındaki 
yerinin zannedilenden daha büyük olduğunu 
gösteriyor. Annesi ve babasını kaybetmiş, 
dayısı tarafından bakılan genç bir kız. Ders-
hanedeki eğitim sayesinde aldığı 350 puanla 
okumayı çok istediği PDR bölümünü kazan-
ması bekleniyor. Gırtlak kanseri olan bir de-

likanlı. Köyden merkeze kadar 10 kilometre 
yürüyen ve tıp okumak isteyen başka biri. 
O da YGS’den 370 puan almış. Dershane 
müdürü Yusuf Bey öğrencileri sınava hazır-
larken psikolojik desteği de unutmadıklarını 
şu sözlerle anlatıyor; “Motivasyon için psi-
kolojik ve destekte bulunduk. Sınav kaygısı 
düşünülerek bir ekip ile canlı müzik konseri 
verildi. Salonlarda sinema filmi seyredildi.”

Bilmediğimiz pek çok hayata kelebek etkisi 
yapacak çalışmaları desteklemeye devam 
ediyor SODES.

2008 yılından beri 
devam eden 

projenin başarısı da 
her geçen yıl artmış.
İlk yıl üniversite 
sınavını kazanan 
öğrencilerin oranı 
%50 iken, son 
sınavda bu başarı 
oranı %90’a 
ulaşmış.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
357.781 ¨
240 ekonomik durumu iyi 
olmayan gencin eğitimine 
destek verilmesini ve kaliteli 
eğitim almalarını sağlamak.
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Yıl 2010, SODES İyi Örnekler Konferansı… 
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
ile ödül alan bir proje yürütücüsü arasında 
şöyle bir konuşma geçer;

- Siz kaç kişi istihdam edersiniz?

- 10 kişi.

- 10 az 20’ye çıkarmak lazım.

- O zaman siz de bize 22 makine verin, ye-
terince yetiştireyim 20 kişi istihdam olsun.

En iyi makinelerden 22 tane gönderilir. O  
konuşmanın şanslı muhatabı Numan Bey’i 
dinliyoruz; ‘Devlet bize bağ verdi. Bizim de 
bir salkım vermemiz lazım. Ondan böyle 
projeler yapıyoruz.’ Proje konfeksiyon atöl-
yeciliği temelli bir proje. 2009 yılında başla-
yan projenin en büyük destekçisi SODES. 
Numan Bey’den projeyle ilgili bilgi alıyoruz;  
“SODES’in en büyük katkısı 2009’da bu 
projenin ilk versiyonunun başlarında oldu. 
Kadın kursiyerlerden gelen hiç olmadı. Ka-
dınlara örnek olup onları teşvik edebilmek 
amacıyla Valimizin eşi ile benim eşim de 
eğitime geldiler. O zaman 32 kadın evlerin-
den çıkarıldı, 88 tane de erkek vardı. Teorik 
eğitim daha ağırlıktaydı ilk yıl. 2010’da 53 
erkek 23 kadın oldu. Makine sayısı da arttı. 
Şu anda 30 kadın 5 erkek var. Herkese faz-
lası ile makine düşüyor. SODES insanların 
güvenini kazandığı için artık ağırlıklı olarak 
kadınlar geliyor. İstanbul’da bu proje saye-
sinde 15 kişi istihdam edildi.”  Numan Bey’in 
söylediğine göre İstanbul’da ihracat yapan 
konfeksiyon atölyelerinde bile olmayan ma-
kineler SODES tarafından sağlanmış. Yarar-
lanıcılara günlük 15 lira harçlık verilmiş. Hem 
iş öğrenip hem para kazandıkları projeye 
önemli bir destek de Terziler Odasından gel-
miş. Katılımın devamlılığını sağlamak adına 
kursun ilk ayı için aylık 300 lira olan harçlık 

miktarını, ikinci ay 400 liraya ve üçüncü ay 
da 500 liraya yükseltmiş. İç çamaşırı, ceket, 
penye ve pantolon dikilen atölyede 10.000 
parça ürün satışa hazırlanmak üzere paket-
lenmiş.

Numan Bey’in şu sözleri projenin kat ettiği 
mesafeyi anlatmaya yetiyor; “Bu projeden 
yararlananlardan biri, ipi iğneden geçiremi-
yordu. Şimdi kendi işi var. Terziler odasında 
yönetim kurulu üyesi.”

Numan Bey’in şu 
sözleri projenin 

kat ettiği mesafeyi 
anlatmaya yetiyor; 
“Bu projeden 
yararlananlardan 
biri, ipi iğneden 
geçiremiyordu. 
Şimdi kendi işi var. 
Terziler odasında 
yönetim kurulu 
üyesi.”

Terzilik Mesleğinde 
Eğitimle İstihdama 
Destek Vermek

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
İstihdam
250.605 ¨
Verilecek meslek kursu ile 231 
kalifiye eleman yetiştirilerek 
istihdama katkıda bulunulmasını 
sağlamak.
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• Bu Benim Mesleğim

• Kadın İstihdamını Destekleme

• Kadınların Üretimdeki Gücü

• Tanyeri Ağarıyor

• Mikro Kredi

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Şırnak
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Birine yardım etmek, ona balık vermek değil 
balık tutmayı öğretmektir. Kadınlar yaradılı-
şı gereği daha kırılgan ve daha naziktir. Bu 
nedenle yaşamını ancak başkalarına muh-
taç olarak idame ettirebileceği gibi yanlış bir 
yargı oluşmuştur. Oysa kadın gerektiğinde 
çok güçlü ve çalışkandır. Tek sorun ona fır-
sat verenlerin sayısının az oluşudur. SODES 
kadına hak ettiği değeri vererek benim de bir 
mesleğim var diyebilmesine aracı olmuş bu 
defa Şırnak’ta…

Bu Benim Mesleğim projesinin yürütücüsü 
Lokman Bey anlatıyor; “Kursa gelenlerin 
çoğu 18-25 arası genç kızlardı. 25 yaş üzeri 
olanlar bu tip kurslara nadiren geliyor. Çünkü 
genelde çok çocuklu anneler oluyor ve bu 
tip aktivitelere vakit ayıramıyorlar. Bu projede 
amacımız; Maddi sıkıntı çekenlere kısa süre-
liğine de olsa ek gelir sağlarken bir yandan 
da yaşamları boyu geçimlerini temin edebi-
lecekleri bir meslek öğrenmelerine vesile ol-
maktı. Mesleki eğitim verdiğimiz kursiyerlere 
aylık 250 TL vererek bütçelerine azda olsa 
katkıda bulunduğumuzda doğal olarak ka-
tılımın arttığını gördük. Eğitimlerin sonunda 
çalışmak isteyenlerin çoğu istihdam edildi. 
Zaten küçük bir yer, eğitimli olmaları iş bul-
malarını kolaylaştırdı. Kurs sonunda verdiği-
miz sertifikalar altın bilezik oldu onlar için.” 

210 yararlanıcıya proje kapsamında; gümüş 
işlemeciliği, giyim, trikotaj, kilim, makine na-
kışları, saç bakımı ve tasarımı alanlarında 
eğitimler verilmiş. Bütün kurslar, bir kısmı 
merkezde bir kısmı köylerde olmak üzere, 
11 faklı noktaya yayılmış. Gümüş işlemeci-
liği ve saç bakımı merkez binada, giyim iki 
ayrı mahallede, trikotaj başka bir mahallede, 
kilimin iki grubu iki ayrı köyde, iki grubu da 
farklı mahallelerde eğitim almış.. Gümüş iş-
lemeciliği ile saç bakımı 15 yararlanıcı ile en 
az tercih edilen kurslar olurken kilim ve ma-

kine nakışı 60’ ar kişinin tercihiyle en kalaba-
lık eğitim birimleri olmuş. Yarım gün eğitim 
alan yararlanıcılara aylık 250 TL harçlık ve-
rilirken, tüm gün gelenlere 350 TL ödenmiş. 
Eğitimlerle bir meslek edinmenin mutluluğu-
nu yaşayan yararlanıcılar aldıkları harçlıklarla 
aile ekonomisine de katkıda bulunmuşlar.

SODES kadına 
hak ettiği 

değeri vererek 
benim de bir 
mesleğim var 
diyebilmesine 
aracı olmuş bu 
defa Şırnak’ta…

Bu Benim 
Mesleğim

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
384.875 ¨
210 işsiz kadının mesleki 
eğitimler yoluyla istihdamını 
sağlamak.
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Kadın İstihdamını 
Destekleme

Aile içi şiddete tacize veya töreye kurban 
verilen kadınların, istihdamı hayati önem ta-
şıyor doğu illerinde. Maddi anlamda kendi-
ne yetebilen kadın ona zarar verenlere dur 
diyebilir. SODES yine unutulmuş bir şehrin 
kadınlarına destek oluyor onlara bir meslek 
kazandırıyor.

5 ayrı dal var. Hazır giyime ara eleman yetiş-
tirme kursundan 15 faydalanıcı, Ebru, resim 
kursundan 10 faydalanıcı, Nakış ve el sanat-
ları kursundan 15 faydalanıcı, Trikotaj kur-
sundan 10 faydalanıcı, Bilgisayar kursundan 
15 faydalanıcı yararlandı.

Koordinatör: “Terzilik ve nakışı seçme ne-
denlerinin başında, evde yapabilecekleri ve 
ticarete dönüştürebilecekleri bir alan olması 
üstelik Terzilik kadın için en geçerli meslek-
lerden biri.” diyor.

Giyim ve nakışta ilk gün makine tanıtımı ya-
pıldı. Daha sonra kumaş üzeri çalışmalar ve 
kalıp tanıtımı yapıldı. Hazır kalıplar getirilip 
neyin kalıbı olduğu ve çizimi öğretildi. 

Nakışta süsleme ve çeyizlik eşyalar yapılıyor. 
1,5 ayda havlu üstü işleniyor. Eğitim alanlar-
dan 10 kişiyi eğitmen olarak bırakıp sürdü-
rebilirliği sağlamayı hedefliyorlar.

Trikotajda ipler büyük bir makineye gerek-
tiği şekilde yerleştirilip sürülüp çekilerek 
yapılıyor. Makinede yapılanlar triko yelekler, 
kazaklar. Triko da ticari manada gelir sağla-
yacak iş bulmalarını kolaylaştıracak bir alan.

Kurs merkezindeki tüm ihtiyaçları SODES  
karşılıyor. Yeme içme ulaşım merkezin te-
mizliğinde kullanılan her türlü gideri SODES 
finanse ediyor.

El emeği göz nuruyla katkı sağlıyor kadınlar 
hem kendi hem de ülke ekonomisine. On-
lara balık tutmayı öğretiyorlar zaten hiç biri 

yardımlarla yaşamak istemiyor. Kendilerine 
kendi gelirlerine güvenerek hayatlarını idame 
etmek istiyorlar. SODES onların yanında bu 
istekleri için gerekli her türlü desteği veriyor.   

Maddi 
anlamda 

kendine yetebilen 
kadın ona zarar 
verenlere dur 
diyebilir. SODES 
yine unutulmuş 
bir şehrin 
kadınlarına 
destek oluyor 
onlara bir meslek 
kazandırıyor.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
300.200 ¨
65 kadının kendilerini geliştirerek, 
becerilerini ekonomik boyutlara 
taşımalarını ve özgüvenlerinin 
artırılmasını sağlamak.
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Gerekli eğitimin doğru bir şekilde alınmasıyla 
birlikte imkansızlıkların fırsata dönüşebile-
ceğini kanıtlayan bir projeyle karşılaşıyoruz 
Şırnak’ta. Hazır giyim atölyesinin olmadığı 
gibi bu alanda çalışacak tecrübeli elema-
nın olmadığı Cizre’de, Kadınların Üretimdeki 
Gücü projesi iki yokluktan pek çok artı çıkar-
mış ortaya. Proje seri hazır giyim üretimine 
dayalı. Proje kapsamında seçilen yirmi beş 
kadın aldıkları eğitim sonunda kalıbı çıkarı-
lan her şeyi dikebilecek duruma gelmişler. 
Eğitimin başladığı ilk günlerde makineleri 
yavaş kullanan kadınlar, son zamanlarda ol-
dukça ilerletmişler kendilerini. Proje koordi-
natörü Lokman Bey projeyle gelinen noktayı 
şu sözlerle anlatıyor; ‘Yirmi beş yararlanıcı 
Cizre’de seri üretim üzerine eğitim aldılar. 
Şu an  bir oturuşta topluca 1000-1500 ürün 
çıkarabiliyorlar.’ Alanında uzman biri tarafın-
dan verilmesi gereken kurs için  İstanbul’da 
16 yıl hazır giyim sektöründe çalışmış bir ha-
nım eğitmen olarak görevlendirilmiş. Ocak – 
temmuz arası süren eğitimde  teori ile pratik 
birlikte verilmiş, yararlanıcılar öğrendiklerini 
önlerindeki makinelerde uygulamaya geçir-
mişler. İşin en zor kısmı olan kalıp çıkarma 
aşamasını henüz öğrenmemişler ancak eğit-
menlerinin çıkardığı kalıplara uygun üretim 
yapmakta zorlanmıyor hiç biri. Hafta içi her 
gün 08:00-17:00 arası çalışan yararlanıcılar 
400 lira da ücret almışlar. Üretilen ürünler 
hazır giyim üzerine her şey olmakla birlikte 
genellikle kadın elbisesi dikiyorlar. Cizre’de 
hazır giyim atölyelerinin olmamasının bir ne-
denin de kalifiye eleman eksikliği olduğunu 
söyleyen Lokman Bey, proje sayesinde bu 
açığın kapanacağını ve kentte yeni bir sektör 
oluşacağını söyledi. Söylediklerinin kişisel bir 
düşünce olmadığını aksine ümit vadeden bir 
gerçek olduğunu şu cümlelerden anlamak 
mümkün; ‘Proje bitimi bir firma ile anlaşıl-
dı. Firma kalıpları verecek. Kadınların hepsi 

eğitim aldıkları mekanda aynı makinelerle bu 
kez para kazanmak için çalışacaklar. Gelen 
kalıpları kullanarak, aynı eğitmenleri yardı-
mıyla seri üretim yapacaklar  ve kazandıkları 
parayı aralarında  bölüşecekler.’ Öğrenme-
nin üretmeye, üretmenin güce götürdüğünü 
gösteren bir proje; Kadınların Üretimdeki 
Gücü. Bu güce güç katan ise yine SODES…

Proje bitimi bir firma 
ile anlaşıldı. Firma 

kalıpları verecek. 
Kadınların hepsi eğitim 
aldıkları mekanda aynı 
makinelerle bu kez 
para kazanmak için 
çalışacaklar. Gelen 
kalıpları kullanarak, aynı 
eğitmenleri yardımıyla 
seri üretim yapacaklar  
ve kazandıkları parayı 
aralarında bölüşecekler.

Kadınların Üretimdeki 
Gücü

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
250.000 ¨
Dezavantajlı 25 kadına eğitim 
verilerek istihdamlarına katkıda 
bulunulmasını sağlamak.
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Tanyeri Ağarıyor

Her yerde olduğu gibi Şırnak ta da bir ba-
rınağa, bir tas sıcak çorbaya, belki naif bir 
ilgiye muhtaç insanlar vardı. Dünyayı sade-
ce yaşadıkları yerden ibaret bilen çocukla-
rın yeni ufukları olmalıydı. Onlar bilmeliydi, 
öğrenmeliydi, onca eksik kalmışlıklarına 
rağmen… Bütünleyici ve duyarlı birileri de 
olmalıydı. Muhtaç öğrencileri koruyacak 
ve her türlü ihtiyaçlarını karşılanabilecekleri 
mekânlar inşa edilmeliydi.

SODES buna talip oldu…

Okumak, yaşıtları gibi dershaneye gitmek, 
hayat denen bu yarışta bir adım öne geç-
mek onlarında hakkıydı. Sahiplenilmemiş 
acıları, yoklukları, yoksunlukları vardı. O 
güne kadar kimse ellerinden tutmamış ola-
bilirdi. Ama artık bir el vardı. Onlara evlerinin 
sıcaklığında eğitim eşitliği fırsatı tanıyan SO-
DES vardı artık…

Projenin amacı maddi sıkıntılar nedeniyle 
dershaneye gidememiş gençlere bu imkânı 
tanımak. Hatta barınma sorunu yaşayanlara 
da bir yuva verebilmekti. Bu sebeple, yurt 
tarzında büyük bir ev inşa edildi. Erkekler 
ve kızlar için düzenlenen bu evlerde hem 
dershane olabilecek birimler, hem de kalı-
nabilecek odalar yapıldı. 120 genç erkek ve 
40 genç kızın ikamet edildiği bu mekânlarda 
kalanların ortak özelliği, maddi olarak sıkıntı 
çekmeleri ya da anne-babalarının olmayışıydı. 

Burada kalanlar 17-24 yaş arası gençler. 
ÖSS’ye hazırlık için dokümanlara ve ders-
lerine yardımcı olacak kitaplara kolayca ula-
şabiliyorlar. 

Başarılı olanlara bir el uzatılmış, iaşelerinden, 
internet giderlerine, elektrik faturalarından 
temizlik malzemelerine kadar birçok ihtiyaç-
ları karşılanmıştır. 

Üniversite hayalleri vardı artık. Büyük şe-

hirlerde büyük imkânları olan yaşıtları gibi 
onlarda bilgiye en hızlı ve doğru şekilde ula-
şabildiler. Bu sayede daha efektif ve verimli 
çalışabildiler. İstediklerinde, daha önceki 
yıllarda sınavda çıkmış sorulara ve deneme 
sınavlarına kolayca ulaşabildiler. 

Buradaki gençler proje sayesinde artık yeni 
hayaller kurabiliyor ve yeni ufuklar çizebili-
yorlar geleceğe dair...

Sahiplenilmemiş 
acıları, 

yoklukları, 
yoksunlukları vardı. 
O güne kadar kimse 
ellerinden tutmamış 
olabilirdi. Ama 
artık bir el vardı. 
Onlara evlerinin 
sıcaklığında eğitim 
eşitliği fırsatı 
tanıyan SODES vardı 
artık…

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
514.000 ¨
Yoksul 160 öğrenciye ders 
çalışma imkanı vererek, eğitimde 
fırsat eşitliği sağlamak.
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Birlikten kuvvet doğar… Dar gelirli kadınların 
kendilerine iş kurabilmeleri için verilen mikro 
kredinin tek şartı kendileri gibi 5 kadınla bir-
likte iş yapmaları. Kefil ve teminat istenmiyor.

Verilen bu küçük sermayeyi alabilmek için 
kendi projesini oluşturuyor. İsteyen ip alıp 
evinde kazak örüyor isteyen makyaj malze-
mesi satıyor, kimi evinde kimi var olan iş ye-
rinin büyütmek istiyor. Hepsinin ortak amacı 
kendi ayaklarını üzerinde durmak. Projenin 
içeriğine ve sürdürülebilirliğine göre para ve-
riliyor kadınlara, hepsinin projesi ayrı bütçe-
si ayrı. 5 kişinin olmasındaki amaç; verilen 
para aylık taksitlere bölünüyor. Bu paranın 
bir kısmı her ay alınıyor. Parasını veremeye-
cek durumda olanlara grubundan bir kadın 
yardım edebiliyor ve verdiği parayı daha 
sonra alabiliyor. Birbirlerine güvenme ve 
destek olmayı öğrenmeleri sağlanıyor 173 
kişi faydalanmış projeden. Eşi ile de kulla-
nabilir aldığı parayı. Hanımlara 3 ile 5 gün 
arası eğitim veriliyor. Mikro kredinin kullanım 
amacı ve felsefesi anlatılıyor. Para verildikten 
sonra iş kontrolleri yapılıyor. Gruplarda en az 
5 kişi var. Hafta sonları bu proje faydalanı-
cılarına 45 dakikalık bilinçlendirme çalışması 
için konuşmalar yapılıyor. 

Kumbara hesapları var. Her hafta tetkike 
gelen görevliye kendi kumbarasına atması 
için en az 1 TL veriyor. Sene sonuna kadar 
bu kumbaraya dokunamıyor. Biriktirmeyi 
öğreniyor böylece. Bu projeden yararlanan 
kadınlar haftalık 25 kuruş vererek, yıllık fer-
di sigorta yaptırıyor. Bu da bir kaza olması 
durumda 10 bin TL kadar tazminat hakları 
oluyor. 

Verilen kredi 46 haftaya bölünüyor ve hafta-
lık ödeniyor. Kadınlardan paraları ev ev ge-
zilerek alınıyor. Çünkü dışarı çıkma durumu 
sıkıntılı olanlar var.

Koordinatör: “Emekleyeni ayaklandırmak 
için veriyoruz mikro krediyi.”

SODES’in verdiği parayı geri alma nedeni de 
dönüşümü sağlamak. Ödenen kredi taksit-
leri yeni faydalanıcılara kredi oluyor. Amaç 
sürdürebilirliği sağlamak. 

Bu paranın bir 
kısmı her ay 

alınıyor. Parasını 
veremeyecek 
durumda olanlara 
grubundan bir kadın 
yardım edebiliyor ve 
verdiği parayı daha 
sonra alabiliyor. 
Birbirlerine 
güvenme ve destek 
olmayı öğrenmeleri 
sağlanıyor.

Mikro Kredi

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
Sosyal İçerme
200.000 ¨
Ekonomik açıdan ihtiyacı olan 
dezavantajlı 173 kadına ekonomik 
destek verilmesini sağlamak.
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• Kabuğumu Kırıyorum

• Minikler Anaokulunu Öğreniyor

• Sporla Gelen Hayat

• Tunceli Öğrencilerini Kucaklıyor

• Üretmek Güçlenmektir

Sosyal Destek Programı 
Projelerinden Örnekler

Tunceli
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TUNCELİ

Bedensel engellilere mesleki eğitim ve ya-
bancı dil öğretmek amacıyla hazırlanan 
“Kabuğumu Kırıyorum” projesi ile el ele, bir 
adım daha atıldı.  Böylece şartların çevrele-
diği, her biri aslında aşılabilir olan engellerin 
istenirse nasıl geçilebileceği ortaya konul-
muş oldu.

Proje kapsamında 10’u erkek 10’u kız ol-
mak üzere 20 engelliye İngilizce ve takı ta-
sarım eğitimi verildi. Onlara küçük bir katkı 
sağlamak ve motivasyonlarını canlı tutmak 
amacıyla 120 gün süren eğitimler boyunca 
engellilere günlük 15 TL de ücret ödendi.

Takı kursunun öğrencileri zihinsel ve işitme 
engellilerdi. Altı kişiden oluşan bu kursun 
faydalanıcıları diğer arkadaşlarından  geride 
kalmadılar. Bu proje sayesinde engelleri or-
tadan kaldırılan gençler, üreten ve bu ülke 
geleceği için kafa yoran bireyler haline geldi-
ler. İnsan konu olunca nicelikten çok niteliği 
önemsemek gerektiğini bilen her eğitmen, 
kaldırılacak küçük bir engelin neleri değişti-
rebileceğinin farkında olarak görev yaptılar.

İki eğitmenden biri İngilizce kursundaki öğ-
rencilerle ilgilenirken, diğeri de takı tasarım 
kursunun hünerli ellerine yeni motifler öğre-
tiyordu.

Toplamda 192 saatlik ders ile İngilizce eği-
timinin temel unsurları kursiyerlere verilmiş 

oldu.  Hafta içi hergün 13.00-14.30 saatleri 
arasındaki derslerin ne kadar heyecanlı geç-
tiğini anlatan faydalanıcılar İngilizceyi daha 
da ileri bir düzeye taşımak istiyorlar.

Takıları sorarsanız maddi değerlerinin ötesin-
de başka bir anlam da taşıyorlar. Onlar umut 
taşıyorlar. Ailelerin, çocukların umudunu...

Bu proje 
sayesinde 

engelleri ortadan 
kaldırılan gençler, 
üreten ve bu ülke 
geleceği için kafa 
yoran bireyler 
haline geldiler. 

Kabuğumu Kırıyorum

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
105.100 ¨
20 engelli bireyin sorunlarının 
aşılması ve topluma 
kazandırılmasını sağlamak.
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Bazılarının sıradan buldukları, diğerlerinin 
hayalleri olabilir. Maddi imkânlarında sorun 
olmayan ailelerin çocukları için anaokulu çok 
büyük bir şey ifade etmezken Tunceli’de dar 
gelirli ailelerin çocukları için bulunmaz nimet 
olabilir. Buradan yola çıkarak SODES, doğu-
nun bu güzel şehrinde  dezavantajlı çocuklar 
için Anaokulu kurmuş …

Her türlü detay ve imkân düşünülmüş ço-
cuklar için, avantajlı yaşıtlarından neyi eksik, 
boyunları bükük kalmasın diye uğraşılmış 
projede…

Grup grup hizmet veriyor merkez. Bir grup 
3 ay boyunca hizmet alıyor. Grupların sa-
yısı 15-20 arası değişiyor. Proje ocak ayın-
da başladı. Aralık ayı sonuna kadar devam 
edecek. Bir yıl içinde 4 grup alınıyor. Proje 
içerisinde toplamda 5 olmak üzere, 2 me-
kan merkezde 3 mekan ilçede oluşturul-
muş. Her mekanda biri uzman diğeri yar-
dımcı anne olarak iki eğitmen bulunuyor.

Alanda 2 trambolin, oyun havuzu, zeka ge-
liştirici oyunlar, hikaye okuma köşesi, renkli 
minik sandalyeler var. Oyun havuzunun et-
rafı minderlerle kaplı çocuklar için tehlike 
oluşturmasın diye düşünülmüş. 

Faaliyet zamanı diye eğitmenleri seslendi-
ğinde kes-yapıştır etkinlikleri için yerlerini alı-
yorlar. Plastik tabaktan ve kartonlardan kedi, 
grafon kağıdından nazar boncuğu yapmış-
lar. Minik elleriyle daha nice cıvıl cıvıl şeyler 
üretmişler… Burada el becerileri gelişirken 
aynı zamanda başarmayı, bir şeyler üretebil-
meyi, sosyalleşmeyi öğreniyorlar.

Merkezde çocuklara Kahvaltıları da veriliyor. 
Dengeli beslenmelerine özen gösteriliyor. 
Oyun saatinde halk oyunu, tekerleme, mü-
zik etkinliği yapıyor, bilmeceler öğreniyorlar. 

Çocuklar değerlidir, şirindir, neşe kaynağı-

mızdır onlar geleceğimizdir, Onları önemse-
diğimizi göstermenin en güzel yolu geleceğe 
en iyi şekilde hazırlamaktır. Henüz ana ku-
cağından ayrıldıkları sırada eğitimleri büyük 
önem taşıyor. Bu nedenle SODES bu önemi 
Tunceli’ deki çocuklara da göstermiş…

Hikaye okuma 
köşesi var. 

Faaliyet zamanı 
diye eğitmenleri 
seslendiğinde kes-
yapıştır etkinlik 
yapıyorlar. Plastik 
tabaktan ve 
kartonlardan kedi, 
minikler. Grafon 
kağıdından nazar 
boncuğu yapmışlar. 
Kahvaltıları da 
veriliyor çocuklara.

Minikler Anaokulunu 
Öğreniyor

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
Sosyal İçerme
248.400 ¨
400 çocuğun çok yönlü 
gelişimine ve eğitimine destek 
verilmesini sağlamak.
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Spor yapmak, sıkıntılarınızın azalmasına, 
eğlenme ve neşelenmenize, hayattan zevk 
almanıza, yaşam kalitenizi arttırmanıza ve 
geliştirmenize yardımcı olur. Fiziksel perfor-
mansınız gelişir. Stresle başa çıkmanız ko-
laylaşır. Bağışıklık sisteminizin en iyi şekilde 
çalışmasını sağlar.

“Sporla Gelen Sağlık”  projesinin  amacı; ço-
cukları; beden, zihin, ruh ve duygu bakımın-
dan dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş 
kişiliğe ve karaktere, geniş bir dünya görü-
şüne sahip, insan haklarına saygılı, hür te-
şebbüse değer veren, topluma karşı sorum-
luluk duyan, yapıcı, üretici ve verimli kişiler 
olarak yetiştirmek. Tunceli’de bir spor altya-
pısı oluşturarak sportif faaliyetleri arttırmak 
ve ili sporla dışarıda temsil etmek, Tunceli 
dışında farklı bir hayatın ve yaşam biçiminin 
olduğunu göstermek.

Sayılamayacak kadar çok faydası olan 
sporu, günümüzde yapabilmek için maddi 
imkânlarınız olmalıdır. İlgilendiğiniz bir branş 
varsa ona bağlı aletler olmalı, kıyafetleriniz 
aktivitenize göre seçilmelidir.

Bazen tesislerden yararlanmak için maddi 
olanaklar, bazen de zamanınız spor yap-
maya imkân vermez. SODES bütün bun-
ları dikkate alarak hazırladığı bu proje ile 
Tunceli’deki gençlerin spor yapmalarını sağ-
lamak için harekete geçti. Hazırlanan proje-
den 128 kişi faydalanıyor. Basketbol, futbol, 
voleybol, karate, okçuluk gibi branşlarda 
eğitimler de verilmiş. Basketbola 36 kişi, fut-
bola 34 kişi, voleybola 16 kişi, karateye 22 
kişi, okçuluğa ise 20 kişi ilgi göstermiş.

Basketbolda 2 grup var. Bir grup kızlar bir 
grupta erkeklerden oluşurken futbol da 
2 gruptan eğitim almış. 9 ve 13 yaşındaki 
sporcular bir grubu, 15-18 yaş arası genç-
lerde diğer gurubu oluşturmuş.

Her branş 700 saat eğitime tabi tutulmuş. 7 
eğitmen onların başarılı olması için çalışıyor.

Proje ile sporcular 2012’nin Ocak ayından 
itibaren eğitim almaya başlamışlar. Yılso-
nuna kadar birçok sporcu yetişecek. Bu 
branşlar seçilirken Tunceli’de ciddi bir spor 
alt yapısı olmadığı için dışarıdan destek alın-
mış. Örneğin okçuluk bilinen bir dal değilmiş 
Tunceli’de bir ilki gerçekleştirmek için ekip-
manlar temin edilip, yine eğitimci de İl dışın-
dan getirilmiş.

Gençlerin rahatça futbol oynayabilmeleri 
için bir halı saha kiralanmış. Hatta giderlerini 
SODES ’in karşıladığı bir halı sahaya spor-
severlerin rahatça ulaşabilmeleri için servis 
dahi konulmuş.

Bazen tesislerden 
yararlanmak 

için maddi olanaklar, 
bazen de zamanınız 
spor yapmaya 
imkân vermez. 
SODES bütün 
bunları dikkate 
alarak hazırladığı 
proje ile Tunceli’deki 
gençlerin spor 
yapmalarını 
sağlamak için 
harekete geçti.

Sporla Gelen Hayat

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Kültür, Sanat ve Spor
169.646 ¨
128 çocuğun; beden, zihin, ruh 
ve duygu bakımından dengeli ve 
sağlıklı bir şekilde gelişmesini 
sağlamak.
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İnsan tanıdığını, bildiğini sever ne de olsa… 
Çocuklara kamu kurumlarını tanıtarak onla-
ra daha yakından hitap etmeyi amaçlayan 
projede ilk basamak,  sokakta yaşayan veya 
çalışan bu çocukların polis ile iletişime geç-
mesini sağlamak. 

Sosyal imkanların kısıtlı olduğu ilde sinema 
dahi yok. Çocukları sosyal aktivitelere çeke-
rek, internet kafe vb. istismara açık yerler-
den uzak tutmayı içeren proje kapsamında 
bir parkur oluşturulmuş. Go-kartın mini ver-
siyonu. Çocuklar burada akülü araba kulla-
nıyor. Emniyetten görevli biri elinde bulunan 
tabletlerle çeşitli trafik kurallarını göstererek 
ona göre hareket etmelerini istiyor. Dur sim-
gesinde durmaları gerektiği gibi kuralları öğ-
retmeye çalışıyorlar. Çocuklar bu simgelerin 
anlamını öğrenirken araba kullanıyorlar. Aynı 
anda parkuru 4 kişi kullanıyor. Her arabada 
1 çocuk var. Bu eğlenceli saatlerden sonra 
çocuklara film izlettiriliyor. Çoğunluğunu 3 
boyutlu filmler oluşturuyor, ekranda görü-
nen balıkları yakalamaya çalışan çocuklar 
bile oluyor. Sinemada mısır ve meyve suyu 
ikramı ediliyor. Filmin ardından çocuklara 
pizza ikram ediliyor. Pizzanın ardından ise 
pasta yiyorlar. Parka gelen çocuklar bütün 
bir günü burada geçiriyorlar. Her çocuğa 
üstü stickerlı flash bellek dağıtılıyor. Üzerin-
de “Can kanka, beni ara” tarzında yazı ve 
de numara var. Çocuklar döndüklerinde bu 
numaraya çok eğlendiklerini içeren mesaj-
lar atıyorlar. Bazıları ise bir suç gördüğünde 
mesaj atıyor. Polisin bunu yapmaktaki amacı 
çocuktan al haberi değil, duyarlılıklarını ge-
liştirmek ve suçları normalmiş gibi karşıla-
malarını önlemek. 

Projede dezavantajlı çocukların hem bil-
gi ve bilinç seviyeleri artırılıyor hem de pek 
çok sosyal aktiveye katılmış oluyorlar.  Ocak 
2012’de başlayan projeden 3.000 çocuk 

yararlanmış bitiş tarihi olan aralık ayına ka-
dar bu 5.000 olması hedefleniyor. Projeden 
sadece şehir merkezindeki çocuklar değil 
ilçelerden servislerle getirilen çocuklar da 
yararlanmış

SODES sayesinde eğlendi, öğrendi, sevindi, 
önemsendiğini hissetti çocuklar… Onları da 
düşünen birileri vardı. 

Çocuklara kamu 
kurumlarını 

tanıtarak onlara 
daha yakından hitap 
etmeyi amaçlayan 
projede ilk basamak,  
sokakta yaşayan 
veya çalışan bu 
çocukların polis ile 
iletişime geçmesini 
sağlamak. 

Tunceli Öğrencilerini 
Kucaklıyor

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
87.000 ¨
Ekonomik yetersizlik içindeki 
3000 çocuğa sosyal imkanlar 
sunmak.
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Efsanelerinde; temiz bir niyete, saf bir kalbe 
sahip olmanın, aslında  insan demek oldu-
ğunu vurgulayan,  adını yine bir efsaneden 
alan Munzur Çayı’yla beslenen bir kent Tun-
celi.Munzur Dağları’ndan başka hiçbir yerde 
bulunmayan bazı endemik bitkilerinin ya-
nında zengin bir bitki örtüsüne sahip Mun-
zur Vadisi Millî Parkı’nın ev sahibi Tunceli. 
Türkiye’nin en az nüfusa sahip ili olduğu için 
küçük görünen ancak tarihî ve kültürel mira-
sıyla büyük bir kent. Türkiye’nin her köşesi-
ne ulaşmayı ve imkansız gibi görünen şeyleri 
mümküne çevirmeye, basit gibi görünen 
şeyleri iş olanağına dönüştürmeyi, istihda-
mı arttırmayı amaçlayan SODES bu kez de 
Tuncelili kadınların hikayesine ortak oluyor. 
Proje Mart 2012 ile Temmuz 2012 arasını 
kapsıyor. Projeyi  Güneş Hanım yürütüyor, 
kendisiyle birlikte bir de eğitmen var. Proje-
den yararlanacak kadınları seçmek için hane 
çalışması yapılmış, maddi imkanları sınırlı, 
sosyal hayatı zayıf kadınlardan oluşan 20 
yararlanıcıya ulaşılmış. Bir araya gelerek bir 
yandan sosyalleşirken diğer yandan bireysel 
farklılıklarını yansıtabilecekleri  ürünler orta-
ya çıkararak psikolojik açıdan güçleniyorlar. 
Hem hazır giyime dayalı meslek edinmeye 
yönelik bir iş öğreniyorlar hem de bu eğitim-
lere geldikleri sürece aldıkları günlük 15 TL 
ile aile ekonomisine katkı sağlıyorlar.Hafta 
içi sabah  08:30 ile 15:30 arası bulunduk-
ları merkezde yemek de SODES tarafından 
karşılanıyor. Günlük harçlık ve yemeğe ek 
olarak 3 TL de yol ücreti alıyor yararlanıcılar. 
Güneş Hanım projeyi şu cümlelerle anlatıyor 
“Geçen sene projede modern şalvar yapıldı.
Bu sene bunu devam ettirmekti amaç. Alı-
nan kumaşlardan çanta ve hazır üst giyim 
yapıldı. Şal, kese, telefonluk, kılıf, bluz, mak-
yaj çantaları yapıldı. Üretmenin verdiği keyfi 
gözlerinden okuyabiliyorduk kendilerinden 
bir şeyler görüyorlar yaptıklarında ve bu on-
ları yüreklendiriyor.” 

 Yöresel izler taşıyan kumaşlar seçerek ba-
sit bir üretimden öteye yerel kültürü yansı-
tan çok yönlü bir çalışma olmasına dikkat 
edilmiş. Eğitim sonunda  bir sergi yapmayı 
da ihmal etmemişler. Güneş Hanım’ın bir 
cümlesi ise projenin kadınların kendilerini 
yansıtabilmelerine ne kadar uygun olduğunu 
gösteriyor ‘Faaliyet kumaşların kadınların is-
tedikleri şekilde kesip biçmesine dayanıyor.’

SODES’in desteği o kadınların hayatında bir 
iz bırakacak, yıllarca anlatılan bir efsane gibi 
belki de...

Hem hazır giyime 
dayalı meslek 

edinmeye yönelik 
bir iş öğreniyorlar 
hem de bu 
eğitimlere geldikleri 
sürece aldıkları 
günlük 15 TL ile aile 
ekonomisine katkı 
sağlıyorlar.

Üretmek Güçlenmektir

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
94.700 ¨
İhtiyaç sahibi olan 20 
kadına mesleki beceriler 
kazandırılmasını sağlamak.
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• Bilgisayarlı Muhasebe Ara Elemanı 
Eğitimi

• Gençler Spor ile Kazanılıyor
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• Umutlu Yarınlar Büyük Hedefler
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Her alanda kalifiye insana ihtiyaç olduğu 
gibi artan KOBİ’lerle birlikte bilgisayarlı  mu-
hasebe elemanı açığı da hızla büyüyor. Bu 
ihtiyaca çözüm olacak bir proje yürütülüyor 
Van’da. Proje yöneticilerinden il koordinatö-
rü Serdar Bey yapılanları, ‘Proje burada bu-
lunan imkanları faydaya dönüştürme odaklı 
gerçekleşti’ cümlesiyle özetliyor.

Bu işe hevesli ve işe ihtiyacı olan 15 kadın ve 
15 erkek  seçildikten sonra haftanın 6 günü 
eğitim verilmeye başlıyor. 10 dersle dona-
nımlı birer ön muhasebeci olarak yetiştiriliyor 
gençler. Derslerde fatura kesimin, gelir-gider 
kayıtları, çek-senet takibi gibi bir muhasebe-
cinin bilmesi gereken her şeyi öğreniyorlar. 
Bunların yanında bilgisayar kullanmayı da 
öğreniyorlar elbette. Üstelik sadece bir mu-
hasebe programını kullanmayı değil bilgisa-
yar için gerekli olan bakım, yedekleme ve 
program yüklemeyi de öğreniyorlar. 

Fatih Altun hem projenin hem de ön muha-
sebe elemanının önemini anlatıyor:

“Teori dersi ile kursu bitiren biri fatura kese-
mez. Biz burada uygulama imkanı da su-
nuyoruz. Bir iş yerinin sadece eli-kolu değil 
beynidir muhasebeci. İş yeri ne kadar bü-
yükse muhasebeciye de o denli ihtiyaç var-
dır.”

10 ders için görevlendirilmiş 5 eğitmenin de 
mali müşavir olması, gelenler için büyük bir 
avantaj. Ders dışı devam eden uygulamalar 
bir yana, merak edilen sorulara alınan kesin 
cevaplar sayesinde hepsi ön muhasebeci-
likten de öte bir eğitim alıyor.

28 Ağustos’ta sona erecek projeden yarar-
lananlar toplamda 280 saatte tamamlaya-
cakları eğitimlerini sertifikaları ile taçlandıra-
caklar. Sertifikaları sayesinde açılan kapılar, 
verdikleri emeğin boşa gitmediğini gösteriyor.

İş bulma hayali bile kuramayan 30 bireyin  
iş bulma ümidiyle birlikte işyeri seçme şansı 
bile var artık.

SODES  hazırdı  hayallerin ümide dönüşece-
ği sağlıklı bir ortam oluşturmaya. Hazırlanan 
ortamda, 30 istekli ve meraklı yararlanıcı ile 
tatlı bir heyecanla başlatıldı proje. Van’da 
yürütülen pek çok  proje gibi...

Teori dersi ile 
kursu bitiren biri 

fatura kesemez. 
Biz burada 
uygulama imkanı 
da sunuyoruz. Bir iş 
yerinin sadece eli-
kolu değil beynidir 
muhasebeci. İş yeri 
ne kadar büyükse 
muhasebeciye de o 
denli ihtiyaç vardır.

Bilgisayarlı Muhasebe 
Ara Elemanı Eğitimi

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
93.075 ¨
İstihdam edilemeyen 30 işsiz 
gence meslek edindirilmesini 
sağlamak.
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Gençler Spor ile 
Kazanılıyor 

Yıkıntıların arasından yeşermeye çalışan 
fidanlara destek oluyor SODES bu defa 
Van’da. Unutulmak istenen acılar var… Ye-
niden hayata inanmak için çırpınan yürekler 
var… Genç zihinlerde deprem ile açılan ya-
ralar, futbolla tedavi edilmeye çalışılacak bir 
nebze de olsa…

Bu proje deprem bölgesi Van’a merhem 
olmayı amaçlıyor. Yaşlarına göre 4 gruba 
ayrılacak 100 minik 4 antrenörle geleceğin 
futbol yıldızları olarak çalıştırılacaklar. 

Proje sorumlusu Muammer Bey projenin 
önemini şöyle özetliyor:

‘Burası eskiden tozdu, topraktı ve bizim top 
oynadığımız tek alandı. Şimdi çocuklarımız 
halı sahada maç oynuyor. Büyüklerimiz bize 
yapmadı. Biz SODES’in büyüklüğü ile bu 
sahayı yaptık.’

Fakat her şey planlanan şekilde ilerlemedi. 
Henüz saha yapım aşamasındayken dep-
rem olduğunu ve iş güvenliği için önlem alın-
mamış olsa o sırada orada çalışan işçinin 
şuan yaşamıyor olabileceğini söylüyor Mu-
ammer Bey… 

Proje bu şekilde sekteye uğrasa da düşünü-
lenden daha fazla fayda sağlamış bu büyük 
saha. Kışın soğuğunda, bölgenin en büyük 
çadırı, gerektiğinde büyük bir sofra, gerek-
tiğinde barınacak yeri olmayanların çatısı 
olmuş. Göç edenlerin sayısı ne kadar fazla 
ise burada kalmak zorunda olup, kalacak 
yeri olmayanların da o kadar fazla olduğunu 
söylüyor Muammer Bey ve neden kaldığını 
anlatıyor:

‘Ailelerimizi başka illere yollamak zorunday-
dık. Gitmelerini, bu ortamdan uzaklaşmala-
rını istiyorduk. Onları gönderdik,  biz burada 
kalmaktan başka çaresi olmayanlar için git-
medik. Kalanların hem morale hem de yar-
dıma ihtiyaçları vardı.’

Depremin psikolojilerinde oluşturduğu yara-
yı futbolla sardıklarına şahit oluyoruz. Barce-
lona alt yapısı seçmeleri için bir ekibin geldi-
ğini bu bölgede bulunan 100’e yakın gencin 
elemelere katıldığını öğreniyoruz.

Umutların son bulduğu bir nokta... Noktayı 
bir virgüle çevirdi SODES. Umut etmeden 
yaşanmazdı. Hayal edilen kadar olmasa 
da yapılanlar, yaşatılanlar istenilenden daha 
fazlasına sebep oldu…

Burası eskiden 
tozdu, topraktı 

ve bizim top 
oynadığımız tek 
alandı. Şimdi 
çocuklarımız 
halı sahada 
maç oynuyor. 
Büyüklerimiz 
bize yapmadı. Biz 
SODES’in büyüklüğü 
ile bu sahayı yaptık.

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
Kültür, Sanat ve Spor
204.300 ¨
Göç ile gelen 100 gencin sosyal 
hayata adapte edilmesini sağlamak.
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Sarsılan hayatların, derin acıların, hüzünle-
rin şehri Van’da yaşayan  kadına,  hayata 
sarılmanın ve kendine güvenmenin adı oldu 
SODES…

Kader’in okuduğu satırlar vuruyor yüzüme.

- Kadın dedim kadın... Doğuda kadın olmak 
ne demek bilir misin? Kadın dedim kadın... 
Doğuda kadın denince ezilen, şiddete ma-
ruz kalan, ev hizmetlerinden başka bir şey 
gelmiyor aklıma.

Başka çaresi vardı! Kader gibi binlercesi 
umutsuzluğa kapılsa da onlara neler başa-
rabileceğini göstermeye hazır birileri vardı. 
SODES onların yanındaydı. Bu ekip, hane 
çalışması yaparak, bölgenin ihtiyaçları ile 
kadınların olanaklarını tek kümede topladı. 
Projenin ilk ayağında kadınlara bilgisayar 
eğitimi verildi. Fakat kadınların hepsi evlerin-
den dışarı çıkıp, iş yerlerinde çalışacak ola-
nağa sahip değildi. Onlar için de evlerinde 
rahatlıkla yürütebilecekleri basit dikiş eğitimi 
verilmeye başladı. Bu sayede projenin bu 
kısmından yararlananlar, evlerine aldıkları 
küçük bir dikiş makinesi ile harikalar yara-
tabilecek.

Proje sorumlusu Gülşen Hanım’a neden 
tekstil üzerine eleman yetiştirildiğini, neden 
farklı bir sektörün düşünülmediğini soruyo-
ruz. 

- Yakında Van’a Tekstil Kent kurulacak. Bü-
yük bir proje ve yaklaşık 500 kişi istihdam 
edilecek. İstiyorum ki evlerinde çalışmayı 
düşünerek gelseler de bunun gibi büyük pa-
zarlar onların ekmek kapısı olsun. Önlerinde 
iki seçenek var. İsterlerse evde çalışıp, eve 
katkıda bulunabilirler, isterlerse de Tekstil 
Kent gibi büyük ve güvenilir bir yerde ele-
man olarak istihdam edilirler.

10 ay boyunca hafta içi her gün, toplamda 

440 saatlik alınacak eğitim ile verilen serti-
fikayı, buraya gelenler altın bilezik olarak 
nitelendiriyor. Cumartesi günü de bilinçli bir 
anne olmanın detaylarını öğrendikleri konfe-
ranslar veriliyor. 

Aile içi şiddetten korunabilmeleri için avu-
katlar haklarını anlatıyor.   Çocuk hastanesi 
başhemşiresi gelerek bebek bakımı ile ilgili 
bilgi veriyor… Madde bağımlılığı en büyük 
sorunlardan biri olduğundan konuyla ilgili 
sosyal hizmetlerden görevli bir hanım kon-
ferans veriyor. Psikolojik travmaları unutmak 
ancak ekonomik düzeyin, bu sayede de ya-
şam kalitesinin yükselmesi ile mümkündür.

Başka çaresi 
vardı! Kader 

gibi binlercesi 
umutsuzluğa 
kapılsa da 
onlara neler 
başarabileceğini 
göstermeye 
hazır birileri 
vardı. SODES 
onların 
yanındaydı.

Kardelen Kadınlarla 
Geleceğimiz Emin 
Ellerde

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
Sosyal İçerme
132.235 ¨
Toplumun sağlıklı bir şekilde 
gelişmesi için genç kızların ve 
annelerin eğitimine katkıda 
bulunulmasını sağlamak.
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Umutlu Yarınlar 
Büyük Hedefler

Bilişim çağının vazgeçilmezi bilgisayar; ev-
rensel dil İngilizce, hemen her sektörün ara-
dığı iki kriter. Biri başlı başına bir sektörken 
diğeri de iş ilanların vazgeçilmez unsuru. 
Sertifika ile tescilli hale getirerek bir adım 
önde ilerleyenlerin sayısı oldukça düşük. 
Özellikle imkânların kısıtlı olduğu Van gibi il-
lerde yaşayanlar için daha zor…

Proje sayesinde toplamda 75 kişi yarına 
umutlu bakabilecekti. İngilizce sınıfında 25 
faydalanıcı, alanında uzman bir eğitmeni 
ile hafta içi her gün 4 saatlik bir eğitim ile 
toplamda 160 saate tamamlayarak projeyi 
sona erdirecekler. Proje sorumlusu Medine 
Hanım deprem dolayısı ile aksayan İngilizce 
eğitiminin bir kaç haftaya kadar başlayaca-
ğını söylüyor. Derneğe ait binanın 2 odası 
gerekli tüm donanım  ile 2 büyük sınıf haline 
getirilmiş. Fakat görünenden daha fazlası ol-
duğunu öğreniyoruz.

‘Burası deprem sırasında faydalanıcıların evi 
oldu. Güvenle kalabilecekleri tek yerdi ve biz 
de kapılarımızı açtık.’ diyor proje sorumlusu. 

İnsanlar deprem acılarını burada silmeye ça-
lışıyorlardı. Tıpkı projeden faydalanan Ahmet 
Bey gibi... İşini depremle kaybeden Ahmet 
Bey; bu proje ile hayata tutunmuş, 3 çocuk 
okutan bir baba ve reklam sektörüne atıl-
mak için geliyor. Web tasarım kısmında ala-
cağı eğitim sonrası hayal ettiklerini gerçeğe 
dönüştürecek SODES’le...

12 bilgisayardan oluşan bir sınıfta, sabahla-
rı web tasarım eğitimi alan 25 kişi öğleden 
sonra başka bir 25 kişilik grupla yer değişi-
yor ve aynı sınıfta bilgisayar işletmenliği der-
si alıyor. Web tasarım için gelenler toplamda 
192 saate tamamlayacaklar eğitimlerini. 

Projenin en küçük faydalanıcısı 17 yaşındaki 
Çağrı. 5 çocuklu bir ailenin ferdi. Gelecekte-

ki hayali bilgisayar işletmeni olmak. Küçük 
yaşta attığı büyük adımın ileride kendisine 
sağlayacağı yararların farkında.

Çağın en popüler dallarına eleman yetiş-
tirildi. Tek faydası da bu değil. Bu projede. 
Buraya gelenler dündeki yıkıntıları unutup, 
hayallerini amaca dönüştürerek, çalışmaya 
odaklanıyorlardı. İçlerinde taşıdıkları dehşe-
tin acının izlerini SODES’in desteği iler sili-
yorlardı.

İşini depremle 
kaybeden Ahmet 

Bey; bu proje ile 
hayata tutunmuş,  
3 çocuk okutan bir 
baba ve reklam 
sektörüne atılmak 
için geliyor. Web 
tasarım kısmında 
alacağı eğitim 
sonrası, hayal 
ettiklerini gerçeğe 
dönüştürecek 
SODES’le...

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2011
İstihdam
44.175 ¨
Mesleki kurslar ile 75 
kalifiye eleman yetiştirilerek 
istihdam edilebilirliğinin 
güçlendirilmesini sağlamak.
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Dev bir kitabın size yaklaştığını, kapağını 
açarak sizi satırları arasına aldığını hayal edin 
bir an.  Dev bir kitaptır her kütüphane, sayfa-
ları kitap kaplı duvarlar, satırları ise kitaplarla 
dolu raflar olan… Raflardaki her kitap bir ke-
limedir adeta o koca kitabı oluşturan… Bir 
kelimeyle başladı mı insan kendini alamaz 
okumaktan, çıkmak istemez o satırların ara-
sından… Belki de o yüzden kütüphanelerin  
sadık müdavimleri vardır; başladıkları kitabı 
bitirmeden bırakmak istemeyen kitap kurtla-
rı. Bir kütüphaneye ilk giren herkesin üzerine 
sinmiştir kitap kokusu ve o kokuyu tekrar 
alabilmek için sabırsızlanmıştır çoğu, koşar 
adım gitmiştir bir sonrakine. Van valiliği, ma-
sal gibi bir proje tasarlamış ve çocukların 
ayağına giden, onları içine alan bir gezici kü-
tüphane hayata geçirmiş. Gezici Kütüphane 
adını verdikleri proje, köy çocuklarına kütüp-
hane hizmeti vererek onları kitapla tanıştır-
mayı amaçlayarak başlamış ancak uygula-
manın ilk günlerinde deprem olunca rota, 
ağırlıklı olarak deprem sonrası kurulan kon-
teyner kentlere çevrilmiş. Depremden etkile-
nen çocuklara masallarla, hikayelerle dolu, 
kitap kokulu bir gün yaşatarak depremin iz-
lerinin silinmesine katkı sağlamak istenmiş. 
Gezici kütüphane olarak dizayn edilen tırın 
dış yüzeyi çocukların seveceği şekilde ren-
garenk boyanarak süslenirken, içi de kitap 
dolapları, çalışma masası, spot lambalarıyla 
bir kütüphane gibi döşenmiş. Gittiği yerde 
kapılarını açan kütüphane, dışarıya koyduğu 
minik masa ve sandalyelerle de isteyenlere 
açık havada kitap okuma zevkini tattırıyor. 
Geride kalan 7 aylık dönemde yaklaşık 4000 
km yol yapılmış, 2600 çocuğa kitap hediye 
edilmiş, 10.000 civarında kitap ise aynı gün 
içerisinde okunarak geri getirilmiş. Tek se-
ferde 28 çocuğun istifade edebildiği  kütüp-
hanede ansiklopediden masal kitabına pek 
çok kitap var. Ödünç olarak okunan kitapla-

rın yanında,  kitap okuma sevgisini artırmak 
için kurdeleyle bağlanıp hediye etmeye ha-
zır kitaplar da bulunuyor. Etkinliğin sonunda 
çok isteyen veya kitap okumayı seven ço-
cuklara hediye ediliyor. Asıl hediyenin onları 
kitapla buluşturmak olduğunu ise çocuklar 
ileride anlayacaklar…

Geride kalan 7 
aylık dönemde 

yaklaşık 4000 km 
yol katedilmiş, 
2600 çocuğa kitap 
hediye edilmiş, 
10.000 civarında 
kitap ise aynı 
gün içerisinde 
okunarak geri 
getirilmiş. Tek 
seferde 28 çocuk 
istifade edebiliyor.

Gezici Kütüphane

Yılı	 :	
Türü	 :
Tutarı	 :
Amacı	:

2010
Sosyal İçerme
181.390 ¨
Ekonomik durumu olmayan 
köy ve ilçelere kitap okuma 
imkânı sunulmasını sağlamak.
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Yöresel Yemeklerle Yerel İstihdam
Semanur BARİN (Bayburt)

Her şey 
yoksulluktan 

oluyor. Geçim 
sıkıntısı 
huzursuzluk 
veriyor. Azıcık 
gelirin olsun 
hiç bir sıkıntın 
olmuyor. 

Yemeğe bir parça tuz, biraz sudan daha faz-
la şey katar elinin tadı olanlar. Elinin tadını, 
katıldığı il geneli yemek yarışmasında birinci 
olarak tescilleyen Semanur Hanım veriyor 
meslek sırrını; biraz sevgi dediğimiz tılsım, 
biraz huzurmuş o çorbaya tat katan.

Bir işletmeye satılan yemeklerle başladı 
projeye giden ilk adım. Amaç eve gelecek 
ekmek parasına katkıydı. Emekli eşe des-
tekten öteye gitmez diye düşünülmüştü. 
Kim derdi ki evinin bir tanecik oğluna düğün 
masrafı için harcanacak kadar ilerlensin… 
Yemeklerinin lezzetini Bayburt Vali’sinin eşi 
bile duymuştu. Proje koordinatörünün de 
duyması faydalanıcılar arasında yer almasını 
sağladı. Semanur Hanım da tezgah başına 
geçmişti artık. Aralarda geçen hoş sohbet-
ler, etrafı saran, iştah açan yemek kokula-
rıydı ortamın sıcaklığını sağlayan. Semanur 
Hanım kimi zaman mantı açtığı yer sofrasın-
da 10 senelik dostu ile geçim sıkıntısını dert-
leşiyor, kimi zaman kaynayan kazan başında 
yemek karıştırırken minik torununu anlatıyor. 
Yapılan şerbetin püf noktalarından, böreğin 
en ince ayrıntısına kadar her şeyi öğreniyor.

Kendi ayakları üzerinde durmak için yaş da 
bahane olamazdı, kısıtlı olanaklar da. Eko-
nomik sıkıntılar değil miydi her şeyin başı? O 
zaman başarmak için daha fazla savaşılma-
lıydı. En fazla geçirilen vakit mutfak, Sema-
nur Hanım’ın ekmek teknesi, ailenin ek geli-
riydi. SODES sonrası daha fazla duyulması, 
özgüvenin daha da artması daha fazla gelir 
sağladı. Oğlu evlenecek, masraflar genişle-
yecekti. Eve ek gelir diye çıkılan yol SODES 
sayesinde düğün parası olacak kadar arttı. 

Emekliydi Semanur Hanım’ın eşi. Ek gelir ol-
masaydı borçları olacaktı. Şimdiyse ev için 
kredi almayı planlıyorlar. 

Hiç bir şey için geç değildi ve 2 çocuk an-

nesi, iki torun sahibi olmasının kendisine 
engel olmadığını ispatladı Semanur Hanım. 
Yüzünden eksik etmediği tebessüm alın teri 
ile para kazanmasını sağladı. SODES ile öğ-
rendiği başka tatlar şimdi 3 işletmede masa-
larda… Hayalleri büyüttü SODES, başarının 
sırrının insanın inançlarında yattığını öğretti.
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Boks & Golf Elele Ardahan Finale
Volkan BULUT (Ardahan)

SODES’ten önceki 
başarılarımı 

hırsıma, SODES’ten 
sonrasını hem 
hırsıma hem 
SODES’e borçluyum. 
4 madalyamı 4 
senede aldım. 
SODES’ten sonra 9 
tanesini bir senede 
aldım.

Dünyaya köprü görevi gören Türkiye’nin en 
uç noktası Ardahan. Çayırların arasında, mi-
nik elleri ile golf sopasını tutan o çocuğun, 
13 madalya getireceğini kim söyleyebilirdi 
ki? Hayalini bile kuramadığı yerlerde, hayal 
bile edemediği derecelerle döneceğini kim 
iddia edebilirdi? İnanmak başarmanın yarı-
sıydı elbet. Ama o inancı besleyen bir şeyle-
rin olması gerekmez miydi?

Volkan 2008’den bu yana boks ve golfu be-
raber yürütüyor. O dönemki kısıtlı imkanlar, 
başardıklarıyla tezatlık taşısa da başarılarını 
gözardı etmeyen birileri var: SODES… 4 yıl 
boyunca aldığı madalyaların sayısı 4 iken, 
SODES sonrası 13’e çıkaracak kadar etkile-
miş Volkan’ı bu spor dalı, tıpkı diğer minikleri 
etkilediği gibi... 

Hırsları bazıları için yetersizdi belki. Gittikle-
ri yarışmalarda takım olduklarına, aynı yer-
den geldiklerine inanmayıp, garip bakışlarını 
üzerlerinden çekmeyenler vardı. Ne kadar 
basit gibi görünse de SODES ile dağıtılan 
formalar, eldiven ve eşofmanlar, Volkan’ın 
küçük kardeşi Alişan’ın tabiri ile ‘zengin 
ayakkabısı’ takım ruhunu etkilemişti derin-
den. Yarışma için şehir dışına çıkan Volkan’a 
SODES sayesinde ayarlanan konaklama 
yeri, aklından sadece ertesi gün çıkacağı 
maçı geçirmesini sağladı. 

Kolay ulaşım sağlamıştı SODES. Her antren-
man sonrası evine bırakılıyordu artık Volkan. 
Öncesinde soğuk havada eve kadar yürüdü-
ğünü, bazen de antrenörünün para vererek, 
otobüsle gönderdiğini söylüyor. Nefes nefe-
se geçen antrenmanların yapıldığı arenada 
geçirdiği vakit, Volkan’ın inancını perçinliyor. 
Golf için oluşturulan minik portatif golf sa-
hasında yaptığı çalışmalar saatlerce sürüyor. 
10’da 10 topu varması gereken noktaya sü-
rüyor. Bazen bir fileye sert vuruşlarla atıyor 
topu. Antrenman alanı değiştikçe, elindeki 

golf sopası da değişiyor. Kısa mesafe ayrı, 
uzun mesafe ayrı. Herkesin özel golf çantası 
var. İçerisinde 7-8 adet golf sopası mevcut. 
Volkan ayırmıyor yanından. 

Başarı için motivaston önemlidir. Motivasyo-
nu içlerindeki inanç sağladı birkaç sene. Ta 
ki SODES gelene kadar. Takımlardı artık. Bir 
renkleri, isimleri vardı. Formaları, ayakkabı-
ları sağlandı. Antrenman salonları donatıldı. 
SODES; yollarındaki çakılları ayıklamıştı. Vol-
kan da onları utandırmadı. Şimdi yaşı kadar 
madalyası var.
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Artık daha düzenli 
bir hayatı, daha 

temiz bir iş ortamı 
vardı. İstediği 
düzeni oturttuğunda 
evlenme kararı aldı. 
Sakin iş hayatı, 
huzurlu evlilik 
hayatı sağlamıştı. 
Çocuğuna 
sunabileceği parlak 
bir gelecek de vardı 
üstelik.

Cnc Operatörlüğü Yetiştirme Kursu
Mustafa ÇAVDAR (Gaziantep)

Herkesin bir idolü vardır hayatta. Geleceğini 
şekillendiren, amaçlarını değiştiren birileri… 
Mustafa’nın hayatını abisi değiştirmişti. Ya-
nında gidip gelip öğrenmeye çalıştığı torna-
cılık mesleği, lisede torna bölümünü seçme-
ye teşvik etti. 

3 senede aldığı teori derslerinden daha fark-
lıydı fabrika ortamı. 3. sene stajyer olarak 
girdiği yerde bir sene de işçi olarak çalıştı. 
Daha büyük bir fabrikaya çağrıldığında ka-
çırmadı fırsatı. Bir senesi dolduğunda asker-
lik vakti gelmişti. Dönüşünde yine aynı yere 
girdi. 2009 yılı krizine dek yılmadan çalıştı. 
Tornacılıktan daha farklıydı işi. Kaynakçılık 
yapıyordu. Gözleri ağrıyordu eve geldiğin-
de. Kendine hiç vakit ayıramıyordu. Uyku en 
büyük problem gibi görünse de iş güvensiz-
liği ve ağır çalışma ortamı uyku problemini 
solda sıfır bırakıyordu. Kriz ile işten çıkarılan 
Mustafa 1 buçuk ay eli kolu bağlı iş aradı. 
Kim derdi ki bu talihsizlik büyük bir fırsat ola-
cak? Bir gün yürürken, bir ilan gördü. Cnc 
Operatörlüğü Yetiştirme Kursu… SODES’in 
bu ilanı yer etti aklında. Gidip yazılması için 
hiçbir engeli yoktu. Mekanik olarak az da 
olsa bilgisi vardı. 

Akıl almaz o makinelerin sırrını çözmeyi ba-
şarmıştı. Üstelik 3.’lük ile bitirmesi ona açılan 
iş kapılarının da nedeni olmuştu. Artık daha 
düzenli bir hayatı, daha temiz bir iş ortamı 
vardı. İstediği düzeni oturttuğunda evlenme 
kararı aldı. Sakin iş hayatı, huzurlu evlilik ha-
yatı sağlamıştı. Çocuğuna sunabileceği par-
lak bir gelecek de vardı üstelik.

Daha da ilerlemek istiyordu Mustafa. Bu 
noktadan daha ilerisiydi aklından geçen. 
Çalıştığı yerin kullandığı programı bilgisayarı-
na yükledi ve eğitim CD’leri aldı. Evde kendi-
ni geliştirmesi çok sürmedi ve çalıştığı yerde 
Cad/Cam tasarımcısı olmayı başardı. Şimdi 
kendisine ait masada, bilgisayarında çizdi-

ği yedek parçalar, cnc tezgahının kodlarını 
bilgisayar ortamında hazırlaması 10 günlük 
oğlunun geleceğinin temelini oluşturuyor. 

SODES sayesinde yürümeyi öğrenen Mus-
tafa, koşmaya başladı. İyi bir geleceğin ka-
pılarını açtı SODES. O kapıdan geçmesinin 
de, o gün o ilanı görmesinin de bir tesadüf 
olmadığına inanıyor.
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Bir Şans Verin Bin Hayat Kurtulsun
Mehmet Mustafa ERAT (Bitlis)

İnsanı hayata bağlayan, nefes alma kaynağı 
bir şeyler olmalı hayatta. Kiminin annesidir o 
kaynak, kiminin alkışlar… Bazılarını notalar 
bağlar hayata, bazılarını rakamlar. Dostlar-
dır hayatı hayat yapan. Dibe vurma nedeni 
de arkadaştır; bataktan çıkma nedeni de. 
Gülümsemesine ortak olanın omzunda ağ-
ladığında yaşıyorum der insan. Her insanın 
karşısına çıkmaz böyleleri. Arka planda ka-
lanlar, görünenden daha farklıdır. Yanlış ar-
kadaşlar, bir anlık zevk… Aklı baştan götü-
ren birkaç damla hayata mal olduğunda iş 
işten geçmiştir. 

Mehmet için her şey geç olmadan, o karan-
lığa hapsolmadan, daha büyük hatalar yap-
madan değişti kaderi. Onu hayata bağlayan 
ama aslında doğrulardan yanlışlara, hatala-
ra savuran arkadaşlarıyla hayatının dönüm 
noktasına gelmişti. Bir gün yolda yürürken, 
gitar çalıp şarkı söyleyen hareketli bir grup 
gördü ve merakla bahçeye girdi yanında ar-
kadaşlarıyla… Gitar çalanlar Tatvan Genç-
lik Merkezi’nin müdavimleriydi. Gittiği gün 
Mehmet’i Mehmet yapacak olan tiyatronun 
seçmeleri vardı, katılmak istedi. Tiyatro ho-
cası uzun uzun özel olarak konuştu Mehmet 
ile… 

‘Arınman gerek’ dedi. ‘Yaptığın yanlışları dü-
zeltmen gerek. Buraya geldiğinde gerçekten 
değişmek istiyorum, demen gerek. Bunu 
söylemelisin ki bir daha gitmeyesin. Bir daha 
hata yapma lüksün olmasın.’

Ayrıldı Mehmet oradan. Söylenenleri düşün-
dü. Bir anda karar vermedi elbette. Önce 
inşaatta işçi olarak çalışmaya başladı. Artık 
arkadaşlarıyla görüşmemek için bir bahane-
si vardı. Alınterinin başka anlamı vardı onun 
için artık. Her bir damla geçmişteki hataları-
nı paklıyordu. Geçmişine tamamen sünger 
çektiğinde işten ayrıldı ve tekrar gitti Tatvan 
Gençlik Merkezi’ne.

‘İstiyorum.’ dedi. ‘Değişmek, başarmak is-
tiyorum.’

Değişime ilk önce gitarla başladı. İlk eline 
aldığında iteklediği gitarın şimdi tellerinden 
kopamıyor elleri. ‘Erkek adamın gitarla işi 
olmaz’dı ona göre. Ta ki notaların ve çıkan 
o sesin büyüsüne kapılana kadar. Tiyat-
ro sahnesine gelmesi için el uzattı Gençlik 
Merkezi’nin başkanı, ‘abim’ dediği Zafer 
Hocası. 

SODES’ten destek almaya başlamıştı mer-
kez. İlk başlarda tek gitarla çalmayı öğreni-
yordu öğrenciler. SODES sonrası her biri-
nin elinde bir gitar, farklı farklı enstrümanlar 
alınmıştı. Kostüm sorunu yok oluvermişti. 
Güneşin en parlak halinin düştüğü Tatvan 
Gençlik Merkezi artık daha da renklenmiş-
ti. Mehmet de alınan gitarlarla kendini daha 
fazla geliştirme imkanı bulabilmişti. Öyle ki 
şu an merkeze gelenlere, gitar dersi eğit-
menliği yapabilecek kadar.

Tatvan’dan çıkmayan Mehmet’in SODES 
sayesinde Antalya’da sergilediği oyun önce-
si tiyatro için çarpan yüreği daha bir hızlı atı-
yordu. Bu heyecana değmişti. İkinci döndü-
ler Kaş Köy Seyirleri Festivali’nden. Mehmet 
de kendisini ispatlamıştı. Şimdi Eylül’de yine 
Kaş’ta sergileyecekleri oyunun yönetmenli-
ğini yapıyor. 

Akıntıyı tersine çevirmişti SODES. Kurtulmak 
da arınmak da kolaydı. Bunu bir nota da ba-
şarabilirdi, tiyatro da. Mehmet’i kurtarmayı 
ikisi de başarmıştı, SODES sayesinde…

Artık bir tiyatro 
oyunu bile 

yazabiliyorum. 
Bir şans ver bin 
hayat kurtulsun... 
Gerçekten öyle bir 
şey. Böyle bir şansın 
verilmesiyle benim 
gibi belki bin belki 
binden fazla gencin 
o hayattan kopup da 
bu hayata gelmesi 
ve bunca şeyi 
görmesi çok farklı.
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Mehmet, ekmeğin de hayallerin de 13 par-
çaya bölündüğü bir evin ferdi. İdealler sınır 
veya imkân tanımıyor. Hele de küçük bir ço-
cuksanız. Beyaz bir önlük sizin için büyük bir 
düş olabiliyor... Büyüdükçe bu düşler hede-
fe dönüşmüş Mehmet için… 

Hedef belli, yol belli, ama araç yok! Çalışıyor 
Mehmet gece gündüz. Vazgeçmiş oysa ne 
çok şeyden. Doktor olacak, insanlar için iyi 
şeyler yapacak. Hep bunları hayal ediyordu. 
O idealistti, o çalışkandı, o fedakârdı ama 
şartlar ona muhalefet ediyordu… Göz be-
beğinde doktor olduğu günlerin hayali, ne 
çok gece geçirdi uykusuz. Yaşıtları gibi eğ-
lenmedi, gezmedi. Sessizdi ve sokağa dahi 
çıkıp oynamayan bir çocuktu. Sürekli çalıştı, 
çabaladı, hiç pes etmedi, vazgeçmedi. Ama 
yine de yetmezdi. Çünkü bu kıyasıya bir ya-
rıştı… Ve daha fazlasına ihtiyacı vardı…

Dershaneye gitmeliydi. Çalışma ortamı 
daha uygun olmalıydı. Fakat ailesinin bunları 
karşılayacak maddi gücü yoktu. Mehmet; 
“Kendi çabamla elbette bir yer kazanabilir-
dim. Ama bu beni mutlu etmezdi çünkü ben 
iyi bir doktor olup vatanıma hizmet etmek 
istiyorum. Yani herhangi bir üniversite oku-
mak değil amacım. O yüzden daha fazla ça-
lışmamı sağlayacak maddi koşullar olmalıy-
dı” diyerek anlatıyordu aslında neye ihtiyacı 
olduğunu…

Elbette bu vatan için bir doktor yetişecekse 
devlet elini uzatır ve doktor olma yolunda en-
gel teşkil eden bir taşı kaldırır. Mehmet’ e su-
nulan ufak maddi bir imkân onun yaşamında 
çok büyük bir mana ifade eder. Mehmet’in 
istediği sadece herhangi bir bölüm kazan-
mak değildi.  O bir mesleğe, hem de başka 
canlar için kendinden vazgeçilen bir mesle-
ğe kaptırmıştı gönlünü. Fakat yaşıtlarıyla eşit 
olmayan fırsatların gölgesinde yarışıyordu. 
Sağlıklı çalışma koşullarından yoksun, bir-

çok üniversite sınavına girecek arkadaşı gibi 
testlere, deneme sınavlarına, araştırmaya ih-
tiyacı vardı. Fakat maalesef yaşam koşulları 
buna imkân tanımıyordu. İşte SODES, ona 
burada destek oldu. 13 çocuğa yetişmeye 
çalışan bir babaya omuz verdi ve Mehmet’in 
düşleri gerçek oldu. Onun dershane or-
tamından faydalanması sağlandı. Sadece 
biraz daha fazla kitap, biraz daha teknik 
çalışma, belki bir iki küçük ipucu, daha çok 
kendini deneme imkânı onu beyaz önlüğü 
giymeye aday tıp fakülteli bir öğrenci yaptı. 
O artık Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi öğrencisi. Annesinin, onun çok kü-
çük yaşlarından bu yana söyleyegeldiği gibi 
“Mehmet doktor olacak...”

Başka bir bölüm kazanabilirdi belki. Çünkü 
Zeki ve çalışkandı. Ama tıp fakültesi değil de 
başka bir bölüm olsaydı, belki de hiç bir za-
man gerçekten mutlu olamayacaktı. İçinde 
hep bir ukde kalacak, istemediği bir hayatın 
parçası olacak ve buruk bir düşle avunacak-
tı. Hedef ve çaba Mehmet’ten, onu hayalle-
rine taşıyacak maddi destek SODES’ ten…

Mehmet Doktor Olacak
Mehmet EROĞLU (Siirt)

O artık Diyarbakır 
Dicle 

Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencisi. 
Annesinin, 
onun çok küçük 
yaşlarından bu yana 
söyleyegeldiği gibi 
“Mehmet doktor 
olacak...”
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İki yaşındayken yanlış yapılan bir iğne yüzün-
den tekerlekli sandalyeye mahkum genç bir 
kız Gülizar... İskenderun’da oturdukları yıllar-
da rahatsızlanan Gülizar’ı hastaneye götürür 
babası, doktor iğne verir. Her gün hastaneye 
gidip iğne yaptırmak zor gelince, mahallede 
iğne yapabildiğini söyleyen bir kadına teslim 
edilir Gülizar ve yanlış yapılan bir iğne sonu-
cu belden aşağısı tutmaz olur. Daha sonra 
Cizre’ye taşınırlar ama Gülizar yaşıtların-
dan utandığı için sokağa  çıkmaz, tam 15 
yaşına kadar… 15 yaşına geldiğinde nüfus 
cüzdanı için fotoğraf gerekmektedir ve dö-
küntü bir tekerlekli sandalye ile fotoğrafçıya 
gitmesi gerekir. Yolda Halk Eğitim Müdürü 
görür Gülizar’ı ve ona bir tekerlekli sandalye 
vermek istediğini söyler, Gülizar nezaketen 
kabul etse de teklifi, içinden gerçekleşece-
ğine inanmamaktadır çünkü bu konuda söz 
verip yerine getirmeyen o kadar çok insan 
görmüştür ki. Halk Eğitim Müdürü Gülizar’ı 
merkezde devam eden takı tasarımı kursu-
na da davet etmiş. Gülizar kursa başlamış, 
İlk gün yaptığı kolyeyi annesine götürmüş, 
annesi inanamamış kızının yaptığına, ertesi 
sabah kursa gidip kendi gözleriyle görmüş, 
o sabah annesinin yaşadığı sevinci unutamı-
yor Gülizar. Bir hafta sonra da yeni tekerlekli 
sandalyesi gelmiş Gülizar’ın. Bir kez evden 
çıkıp, bir şeyler yapabildiğini gören genç kız 
kursa istekle devam etmiş ancak onu her 
sabah halk eğitim merkezine götürecek biri-
ne ihtiyacı oluyormuş. Bazı sabahlar kız kar-
deşi okula giderken onu da kursa bırakıyor-
muş ama o saatte merkez açık olmadığı için 
beklemek zorunda kalıyormuş. Bazı günler 
de komşu kızından rica ediyormuş, hatta 
para bile veriyormuş götürmesi için ama 
her zaman götürmek istemiyormuş komşu-
sunun kızı. Gülizar akülü bir araba almaya 
karar vermiş ve kursta yaptığı takıları park-
larda satıp para biriktirmeye başlamış. Takı 

tasarımı kursu bittikten sonra yine SODES 
destekli gümüş kursu açılmış. Bu kursa da 
halk eğitim müdürü tarafından kaydı yapılan 
Gülizar, kurstan elde ettiği gelirle hem ken-
disine akülü bir araba almış hem de ailesine 
halen katkı sağlıyor. Evden çıkmakla haya-
tında o kadar çok şey değişmiş ki Gülizar’ın, 
yaşadıklarına kendisi bile inanamıyor. Parkta 
takı sattığı dönemlerde tanıştığı bir genç ile 
şu anda nişanlı olan ve hayatından oldukça 
memnun olan Gülizar’ın sözleriyle bitiriyo-
ruz: “20 sene önce bu duruma geleceğimi 
hiç düşünmezdim aklımdan dahi geçirmez-
dim, SODES sayesinde şu anda engelsiz bir 
hayat yaşıyorum. Benim için bundan sonra  
hiç bir engel olmayacak, yani öyle düşünü-
yorum, inşallah öyle olur. Bence diğerlerinin 
de engellerinden çekinmemeleri gerekiyor,  
insan isteyince her şeyi başarır.”

Bu Benim Mesleğim
Gülizar ÖLMEZ (Şırnak)

Sodes sayesinde 
şu an engelsiz 

bir hayat yaşıyorum. 
Bu proje olmasaydı 
evden çıkmazdım. 
Kendi ayaklarım 
üzerinde durmayı 
öğrenemeyecektim.
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Sizden 
Gelenler

2008 - 2011
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