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Zümrüd-ü Anka 
Bülteni 

Hizmet  Gönüllüler i  Derneği   
 

Kararlıyız,             
BİZ BU BÖLGEYİ 
DEĞİŞTİRECEĞİZ. 

• Biz bunu yaparken siz 
ne yapacaksınız? 

• İzleyecek misiniz? 

• Destekleyecek misiniz? 

• Yolumuzu mu açacaksı-
nız?  

• Yolumuza taş mı koya-
caksınız? 

• Bize karınca kararınca 
katılacak mısınız? Yoksa 
kenardan izleyip biz ba-
şardıktan sonra alkışla-
yacak mısınız? 

• Ne ekerseniz onu biçer-
siniz. KARAR SİZİN 

5 adımda bölgesel 
kalkınma 

2 

ilkelerimiz 2 

hedeflerimiz 2 

50 bodur ceviz bah-
çesi kurduk 

3 

57 aile arıcılıktan 
geçiniyor 

3 

8 2 aile süt  sığırcılığı 
projemiz başladı 

3 

Şehirdeki işsizlere 
işyeri kuruyoruz 

4 

Bu sayıda: 

Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu bölgeleri, işsizliğin, 
yoksulluğun ve eğitimsiz-
liğin en yoğun olduğu böl-
gelerdir. 

Bu sorunların çözümü 
için bir çok çaba olma-
sına rağmen, kayda 
değer bir ilerleme sağ-
lanamamıştır. Çöpten 
yiyecek toplayan aile-
ler, yiyecek yardımı 
için kuyruklarda bekle-
yen çocuklar ve yaşlı-
lar, gelecek umudu 
olmayan gençler… 

Acaba gerçekten bu sorun 
çözümsüz mü? Gerçekten 
yapılabilecek hiçbir şey 
yok mu? Yoksulluk bu 
bölgenin kaderi mi?  

Biz aynı fikirde değiliz. 

Biz bu bölgenin değişebile-
ceğine inanıyoruz ve nasıl 
olacağını da biliyoruz. 

Bizce sorun sadece organi-

zasyon eksikliği ve uygu-
lanabilir proje eksikliği-
nin ürünüdür. 

Bölgedeki herkes iş sahi-
bi olabilir. Nasıl mı?  

Ulusal ve Global 
pazarda önemli bir 
kırmızı et talebi 
mevcuttur. 

Bölgenin geniş meraları 
ve çalışabilir insan kay-
nağı mevcuttur. 

Ulusal ve Global pazar-
da bal pazarı mevcuttur. 

Bölgenin zengin florası 

kaliteli yayla balı için eş-
siz fırsatlar sunmaktadır.  

Ulusal ve Global pazarda 
Ceviz talebi mevcuttur. 
Ceviz içinin marketlerdeki 

fiyatı 23-25 YTL civarı-
dır. 

Bölgenin iklim ve coğraf-
ya yapısı kaliteli ceviz 

üretimine uygundur. 

Sorun şu; kaynak var, Pa-
zar var, sadece organizas-
yon ve bilgi eksikliği so-
rundur. 

Biz bu durumu sizin des-
teğinizle değiştireceğiz. 

Herkese İş İmkanı 

Ocak, Şubat, Mart 2008 

Zümrüd-ü Anka Projesi nedir? 

Zümrüd-ü Anka projesi; 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’nun kalkınması 
için gönüllüler tarafın-
dan başlatılan ve yürü-
tülen bir sosyal girişim-
dir.  

Efsanevi Zümrüd-ü An-
ka kuşu küllerinden doğ-
maktadır. Bölgenin kal-

kınması için tek yolun, 
bölge doğal kaynakları-
nı, bölge insan kaynakla-
rı ile işlemek ve kalkın-
ma bilincini bölgedeki 
insanların içselleştirme-
sini sağlamaktır. İçsel-
leşmemiş hiçbir modelin 
sonuç getirmediği  orta-
dadır. Bölgenin kendi 
dinamiklerini harekete 

geçirmekten başka kalıcı 
kaynak yoktur. Kalkın-
ma insanların kendi ça-
basıyla olur. Yani kal-
kınma küllerinden 
doğar. Projemizin ismi 
bu efsaneden esin almış-
tır. Biz bu doğuşa ebelik 
(rehberlik) ediyoruz. Na-
sıl mı yapıyoruz? İzleyen 
sayfalarda….. 

“gelecek için elbirliği” 



3-TOPLUMSAL FAYDA İLKE-

Sİ:  Gönüllüler  tüm çalışmala-

rını toplumsal fayda için yaparlar. 
Toplumsal fayda gereği kişi ve 
kurumlar ile ters düşemez, 

kamu kurum ve 

kuruluşlarının 
uygun görme-

yeceği hiçbir 
faaliyette 
bulunamaz-
lar. 

 

4- ÖRNEK OLMA İLKESİ:  
Gönüllüler kendini geliştir-
me, sürekli eğitim, uygun davra-

nış, uygun yaşam tarzı,  feda-
karlık, cömert-
lik vb. erdem-
ler konusunda 
çevresine ör-
nek bir yaşam 

modeli olarak ya-

şamayı ilke edinir. 

1- GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA  İL-
KESİ:  Gönüllüler Projelerin 
gerçekleşmesi için yaptıkları hiç-

bir iş için ücret talep edemez-
ler, kısa veya uzun  vadede 
çıkar beklentisi içinde ola-
mazlar.  

2-AYRIM YAPMAMA İLKESİ: 
Gönüllüler projelerin hiçbir 
aşamasında; Din, Dil, Irk, Cinsi-

yet, Sosyal Sınıf vb. bir ayırım 
yapmaksızın çalışmayı taahhüt 

ederler. 

Adım 1: bir ilden başlayarak, nü-
fusu 500’ün üstünde her köye bir 
kalkınma kooperatifi. Yakındaki 
küçük köy ve mezraları kapsaya-
cak şekilde. 

Adım 2: her kooperatife en az bir 
proje. (bölge koşullarına ve Pazar 
taleplerine uygun ola-
rak) 

Adım 3: kooperatifleri il 
kalkınma birliği çatısın-
da toplamak. 

Adım 4: modeli bölgede-
ki bütün illerde tekrar-
lamak. 

Adım 5: il birliklerini 
bölge birliği çatısında toplamak.  

Böylece ulusal ve global pazara 
çıkabilecek markalara sahip, üre-
tim ve kalite konusunda eğitimler 
vasıtasıyla konumunu kalıcılaştı-
racak bir üretici gücüne ulaşmak.  

Model olarak 2002 yılında Hakka-
ri’nin bağışlı köyünde bir kalkın-

ma kooperatifi ku-
rarak başladık. 
Model kooperatifte 
iki arıcılık ve bir 
cevizcilik projesini 
başarıyla tamam-
ladık. Bir süt sığır-
cılığı projesini ise 
tamamlamak üze-
reyiz. Projeler da-
hilinde hiçbir geli-

ri ve hiçbir mesleği olmayan yüz-

lerce köylüyü teorik ve pratik eği-
timlerden geçirdik. Sonuç olarak 
aile fertleri ile birlikte bine yakın 
kişinin gelir getirici bir işten fay-
dalanmasını sağladık.  

Bu model kooperatifteki benzer 
çalışmaları, Hakkari’nin 60 köy 
merkezinde uygulamayı hedefliyo-
ruz. Böylece projemizin birinci fazı 
kapsamında Hakkari’nin bütün 
kırsalı örgütlenmiş ve üretime ka-
tılmış olacaktır. Bu da yaklaşık 
100.000 kişinin hayatı değişecek 
demektir. 

Ardından bölgenin diğer illerinde 
modeli uygulamaya devam edece-
ğiz. Sonuç olarak bölgede 
BİRMİLYON KİŞİ’NİN HAYATI 
DEĞİŞECEK. 

•Doğu ve Güneydoğu Anadolu kırsalının 
tamamını örgütleyerek, bilinçli tarımsal 

ürün üreticileri ile böl-
genin kaderini değiştir-
mek. Böylece en az 
1.000.000 kişinin haya-
tını değiştirmek. 

•Bölgede tarımsal 
ürünlerde en az 10 
global marka oluşumu-
na ön ayak olmak. 

•Hakkari’de 60 kalkınma kooperatifi ile 
bütün kırsalı örgütlemek ve projelendir-
mek. Böylece isteyen herkesi 
gelir getirici bir işin paydaşı 
yapmak. Yani 100.000 kişi-
nin hayatını değiştirmek. 

•Hakkari’de 1.000.000 bodur 
ceviz fidanının dikilmesini 
sağlamak. Boş yamaçları 
değerlendirerek en az yüz 
yıllık sürekli bir gelir kayna-
ğı sağlamak. 

•İl ve ilçe merkezlerinde iş kurmak iste-
yen herkese gönüllü proje ve danışman-
lık desteği vererek en az 1.000 yeni işlet-
menin kurulmasına katkıda bulunmak. 
Bu işletmelerde en az 10.000 kişinin 
gelir sahibi olması,  aile fertleri ile en az 
100.000 kişinin hayatını kolaylaştırmak. 

•Ülkemizde bölgeler ve kesimler arası 
sosyal barışın tesis edilmesinde aktif rol 
oynamak. 

BAŞARACAĞIZ, İNANIYORUZ. 

İlkelerimiz  

Beş adımda bölgesel kalkınma 

Hedeflerimiz   
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“ilkesiz bir çaba, dümensiz bir 

gemi gibidir. Hedefe değil 

rüzgarın sürüklediği yere 

gider” n.aydın 

 Hakkari’de işbaşı eğitimi 



%60 AB fonları tarafından karşıla-
nan, %40’ının da faydalanıcıları 
tarafından karşılanan projemiz 
kapsamında 10 dönümlük  50 ka-
pama ceviz bahçesi kurduk. Proje 
kapsamında her bahçe için çelik 
tel örgü, 100’er adet tüplü, aşılı ve 
sertifikalı ceviz fidanı dağıtıldı. 
Cevizcilik konusunda 
teorik ve pratik eğitim-
lerden geçirilen köylüler 
bahçelerini kurdular.  

Dünya standartlarındaki 
kaliteli cevizler 3-5 yıl 
içinde ürün vermeye baş-
layacak. 10-15 yıl içinde 
de en verimli hale gele-
cekler. Bu verimli halleri 
100-120 yıl devam edecek. Ürünler 
alınmaya başlandığında, cevizcilik 

bölgede hızla yaygınlaşacak. Çün-
kü köylünün bu kadar az emekle 
bu kadar yüksek geliri sağlayacağı 
başka seçenek gözükmüyor. 

Yetişkin bir ceviz ağacı 80-100 kilo 
arası ceviz vermektedir. 100 fidan-
lık bir bahçenin 8000-10.000 kilo 
arası ürünü olacak. Bu günkü Pa-

zar fiyatlarına göre 
kabuklu cevizin 
kilosu 10 YTL’den 
başlıyor. Hesap 
ortada. Bir bahçe-
nin yıllık geliri 
80.000-100.000 YTL 
olacaktır. Yılda bir 
köy korucusu maa-
şıyla geçinen (aylık 
500 YTL civarı) bu 

aileler için oldukça yüksek bir ge-
lirden söz ediyoruz.  

Geliri yükselen ailenin çocukları-
nın eğitimine ayırdığı payın arta-
cağı gibi, bölgede mal ve hizmet 
satan işletmelere harcayacağı pay 
da artmış olacaktır. Bu yüksek 
geliri gören bütün köylüler ceviz 
dikmeye başlayacak ve 10 yıl için-
de bölge ekonomisi en az 10 kat 
güçlenecektir. 

Bizim hedefimiz sadece Hakkari 
ilinde 1.000.000 ceviz fidanıdır. 
Aynı model bölgenin diğer birçok 
ilinde başarılı şekilde uygulanabi-
lir. İLK ADIMI ATTIK, DEVAMI 
İÇİN SİZİN KATKINIZ NE 
OLUR?  Umut Ağacı Projesinin 
Devlet desteği ile hayata geçiril-
mesini istiyoruz. İnanıyorsanız 
bültenimizi ilgili makamlara yön-
lendiriniz. 

için önemli bir ödeme kolaylığı 
sağlanmaktadır. Proje dışında 
Hakkari valiliği, kooperatif merke-

zinde bir süt topla-
ma merkezi inşasına 
başlamıştır. Böylece 
çiftçinin sütü günlük 
olarak bu tesislerde 
toplanacak ve hijye-
nik koşullarda işle-
me merkezlerine 

Kırsal Alanda Sosyal Destek kap-
samında model kooperatifimiz sa-
hasında 82 aile için ikişer süt sığı-
rı projemiz devam etmek-
tedir. Proje kapsamında 
çiftçilerin ahırları yapıla-
cak ve verimli ırklardan 
ikişer süt sığırı sağlana-
caktır. Projenin geri öde-
mesi 5 yıla ve faizsiz şe-
kilde dağıtılarak, çiftçi 

ulaştırılacaktır. 

Bu proje kapsamında Hakkari Vali-
si         Sayın Ayhan 
NASUHBEYOĞLU önemli destek-
lerde bulunmuştur. Ayrıca Tarım İl 
müdürü ve çalışanlarının emekleri 
taktire şayandır. Proje kapsamında 
faydalanan ailelerin bütün aile fert-
leri göz önüne alındığında, yaklaşık 
700 kişi projenin gelirinden olumlu 
etkilenecektir.  

57 aile bal üreterek geçimini sağlıyor 

‘Umut Ağacı Projesi’   500 dönüm bodur sertifikalı 
ceviz bahçesi kurduk, 50 ailenin gelecek umudu 

82 aile süt sığırcılığı ile geçimini sağlayacak? 

Projeler kapsamında hedef gruplar 
teorik ve pratik eğitimlerden geçi-
rildi. Eğitimler için Yüzüncü Yıl 
Üniversitesinin konusunda en yet-
kin akademisyenle-
ri görev aldılar. 

Bölgenin zengin 
çiçek florasından, 
yüksek kaliteli bal 
üretimi başarılı 
şekilde devam et-
mektedir. Bölgede 

aynı şekilde arıcılık yaparak yüz-
lerce aile geçimini sağlayabilir.  

Özlemimiz Doğu Anadolu yaylala-
rının meşhur balının kendi marka-

larıyla ve organik 
etiketiyle sofrala-
ra ulaşmasıdır.   

Neden olmasın? 

Organik üretim 
ça l ı ş ma l a r ı mı z 
sürüyor. 

2006 yılında SRAP fonlarından 37 
ailenin faydalandığı, 2007 yılında 
kısmen AB fonlarından 20 ailenin 
faydalandığı iki arıcılık projesini 
hayata geçirdik. Proje hazırlanma-
sı ve uygulanması sırasında proje 
koordinatörlüğü, diğer bütün pro-
jelerimizde olduğu gibi, tarafımız-
dan, ücretsiz (gönüllü) olarak yü-
rütülmektedir. Faydalanan bütün 
aileler dar gelirli köylülerden oluş-
maktadır. 
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“Özlemimiz Doğu 
Anadolu yaylalarının 
meşhur balının kendi 
marka l a r ı y l a  v e 
organik etiketiyle 
s o f r a l a r a 
ulaşmasıdır.” 



Hizmet Gönüllüleri Derneğinde, ülkemizin kalkınması ideali 

etrafında toplanan bizler, amacımıza kısa zamanda ulaşmak 

için, bizim gibi düşünen ve bu ulvi amacın gerçekleşmesine 

katkıda bulunmak isteyen kardeşlerimizin bizlere katılmasını 

arzu ediyoruz. Ayda 5 YTL’lik üyelik aidatı dahil vereceğiniz 

bir fikir, katacağınız bir emek, aktaracağınız bir tecrübe, ken-

di etkinliği oranında ülkemizi olumlu yönde etkileyecektir. Ge-

leceğe iyi tohumlar eker isek iyi ürünler alacağımız kesindir. 

Sizler de, bu bülteni okumak ve bir kenara atmak yerine, ül-

kenizin geleceğine nasıl bir katkınız olacağını düşününüz.  

Homeoffice: Hoşdere Cad. 134/16 Çankaya/
ANKARA 
Hakkari Office: Pagan Cad. 10/A HAKKARİ 

HİZMET GÖNÜLLÜLERİ  DERNEĞİ   
 

dir. Gelen taleplerin bir kısmı için 
fizibilite çalışmalarını tamamlayıp 
projelerini hazırladık ve başvuru-
da bulunduk. Bu yöntemle Hakka-
ri pilot ili içinde en az 100 aileyi 
gelir getirici bir 
işe kavuşturma-
yı umut ediyo-
ruz. Alide orta-
lama 8 kişi ya-
şadığını biliyo-
ruz. Bu da yak-
laşık 800 kişi-
nin hayatı ko-
laylaştı demek-
tir.  

Hizmet Gönül-
lüleri Derneği proje konusunda 
deneyimli ve eğitimli bir çekirdek 
kadroya sahiptir.  

Nurettin AYDIN: Dernek Başkanı, MBA, 
Ekonomi, Halkla İlişkiler ve Elektrik 
alanlarında Ünv. Diploması sahibi. Proje 
hazırlama ve uygulama konusunda bir-

Şehir merkezlerinde iş kurmak 
isteyen fakat yeterli finansmanı 
bulamayan işsizlere işyeri kurma-
larında yardımcı oluyoruz.  

Finansmanı yıllardır SYDV tara-
fından faizsiz ve beş yılda geri öde-
meli kredi olarak verilen fırsattan 
bölgedeki kişiler faydalanamıyor. 
Çünkü istenen özelliklerde proje 
hazırlama bilgileri yok.  

Vakıf hiçbir geliri ve sosyal güven-
cesi olmayan kişi başı 10.000 YTL 
kredi vermektedir. Birkaç kişi bir 
araya geldiğinde küçük ölçekli bir 
işletme rahatlıkla kurulabilmekte-
dir.  

Hizmet Gönüllüleri Derneği ola-
rak, Hakkari pilot ilinden başlaya-
rak iş kurmak isteyenlerin taleple-
rini aldık. Elimizde 20’den fazla 
proje talebi toplandı. Bu taleplerin 
tamamı 1-15 kişilik grup halinde-

çok tecrübeye sahip. 

Ruya ARSLAN: Dış Ticaret Uzmanı. 

Neslihan ÖZTÜRK: Diplomasi Yüksek 
lisans, Uluslar arası İlişkiler mezunu. 

Burak KÖKTÜRK: 
Çevre Müh. 

Seyfettin AYDIN: 
Ziraat Müh. 

Aysel AYDIN: İşlet-
me fak. Mezunu 

Ömer İKE: Mali 
Müşavir. 

Lokman KAYA: Tek-
noloji Müh. 

Erdal AYTÜRK: Kamu Yönetimi mez. 

Ercan ERİP: Ekonomist 

Erdal DEMİR:İşletme mez. 

Ve diğer ekip arkadaşlarımızla, proje 
taleplerinize gönüllü yardımcı olmakta-
yız.  

Şehirdeki işsizlere işyeri kuruyoruz 

Telefon: 0 5053195090 
Faks: 0 (312)4414381  
E-posta: zumruduanka68@mynet.com 

“gelecek için elbirliği” 

Www.hizmetgonulluleri.com 

Www.zumruduanka.org 

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK ORTAKLAR ARIYORUZ  
Projelerimiz için; 

• Tanıtım 

• Basım ve tasarım 

• Dağıtım 

• Finansman 
Konularında Ana ve Alt Sponsorlar arıyoruz.  

Hazırlayan: Nurettin AYDIN 
MBA&Ekonomist. Hizmet Gönüllüleri 
Derneği ve S.S. Bağışlı Tarımsal Kal-
kınma Koop. Başkanı 

Bu bülten Sayın Adnan HATİPOĞLU 
sponsorluğu ile basılmaktadır. 


