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ZÜMRÜD-Ü ANKA İLKELERİ 

 
1- GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA İLKESİ: Zümrüd-ü Anka 

Gönüllüleri Projelerin gerçekleşmesi için yaptıkları hiçbir iş 
için ücret talep edemezler, kısa veya uzun  vadede çıkar 
beklentisi içinde olamazlar. Çalışmalar sırasında ortaya 
çıkacak her türlü konaklama, ulaşım, kırtasiye vb. bütün 
giderlerini kendileri karşılar. 

 
2- AYRIM YAPMAMA İLKESİ: Zümrüd-ü Anka Gönüllüleri 

projelerin hiçbir aşamasında; Din, Dil, Irk, Cinsiyet, Sosyal 
Sınıf vb. bir ayırım yapmaksızın çalışmayı taahhüt ederler. 

 
 
 



 

3- TOPLUMSAL FAYDA İLKESİ:  Zümrüd-ü Anka 
Gönüllüleri  tüm çalışmalarını toplumsal fayda için 
yaparlar, kişilere çıkar sağlamak maksadıyla projelerde yer 
almazlar. Toplumsal fayda gereği kişi ve kurumlar ile ters 
düşemez, kamu kurum ve kuruluşlarının uygun 
görmeyeceği hiçbir faaliyette bulunamazlar.  

 
4- ÖRNEK OLMA İLKESİ: Zümrüd-ü Anka Gönüllüleri 

kendini geliştirme, sürekli eğitim, uygun davranış, uygun 
yaşam tarzı,  fedakarlık, cömertlik vb. erdemler konusunda 
çevresine örnek bir yaşam modeli olarak yaşamayı ilke 
edinir. 

 
 

Zümrüd-ü Anka Projesi Nedir? Doğu Anadolu 
Bölgesinin Kõrsal Kalkõnmasõ için gönüllülerin 
hazõrlayõp yürüttükleri bir projedir.  

Hedef: Doğu Anadolu 
Kõrsalõnda 2015 yõlõna 
kadar  

 Nüfusu 500�ün 
üzerinde olan her köyde 
bir Tarõmsal Kalkõnma 
Kooperatifi kurulmasõnõ 
desteklemek, yöreye uygun 
şekilde en az bir proje ile 

projelendirmek, 
Kooperatifleri İl çapõnda İl Birlikleri halinde örgütlemek, İl 
Birliklerini de Bölge Birliği olarak örgütlemektir. 

Böylece, bu organizasyon vasõtasõyla; 

a) Yerinde eğitimlerle organizasyon bilincini 
yerleştirmek.  



 

b)  Çağdaş, verimli hayan, meyve ve sebze 
yetiştiriciliğine yönlendirmek, yöreye yüksek 
verimli õrklarõ getirmek ve yaygõnlaştõrmak, 

c)  Doğru üretim ve yetiştirme konusunda düzenli iş 
başõ eğitimleri ile eğitmek, 

d)  Ürettiklerini en iyi değerde yurt içi veya yurt 
dõşõna pazarlamak ve pazarda söz sahibi 
markalarõ olan bir güç haline gelmelerini 
sağlamaktõr. 

 

 

 

Öngörülen Muhtemel 
Gelişmeler: 
  Kõsa vadede:  2006 
yõlõ sonundan itibaren 
kayda değer sayõda 
kişinin geliri önemli 
ölçüde artacak. 

Bilgilendirme 
çalõşmalarõnõ 
hõzlandõrarak 

sürdürmek. 
Orta vadede 2015 yõlõna kadar bu proje aracõlõğõ ile 

Hakkari�de yüz bin (100.000) kişinin hayatõnõ 
değiştirmeyi hedefliyoruz. Üstelik bu yüz bin kişi, kõrsal 
kesimde yaşayan en düşük eğitim ve vasõflara sahip, 
başka yerde iş bulma şansõ en düşük olan, çoğunlukla 
Kadõnlardan oluşacaktõr. Üstelik yerinden yurdundan 
kopmadan, köyünde, tarlasõnda, bahçesinde iş sahibi 
olacak.  

Uzun vadede bu nesilden başlayarak, bundan sonraki 
üçüncü nesilde hedefine ulaşacaktõr. Bu hedef gelir, 



 

eğitim, yaşam standardõ gibi düzeylerde bölge halkõnõ 
gelişmiş halklar düzeyine ulaştõrmaktõr.  

 
 

 
 
Hedefimize beş adõmda 

ulaşacağõz. 
1. Adõm: Nüfusu 500�ün 

üzerinde olan her köyü, 
civar köylerle birlikte bir 
Kalkõnma Kooperatifi olarak 

yapõlandõrmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  Adõm: Bu Köy 

Kooperatiflerini İl Birliği 
çatõsõnda bir araya 
getirmek. 

 
 
 
3. Adõm: Her Kooperatifi 

yöre şartlarõna uygun 
şekilde projelendirmek, 
birlik vasõtasõyla, tedarik, 



 

pazarlama, eğitim, kalite standartlarõ, markalaşma ve 
global Pazar ekonomisine adaptasyon için gerekli 
hizmetleri sağlama. 

 
4. Adõm: Modeli bölgedeki benzer şartlara sahip İllerde 

uygulamak ve bölge birliğini kurmak. 
 
5. Adõm: Ulusal ve Global bazda söz sahibi üretici 

markalarõna sahip olmak, bölgenin sosyal 
ve kültürel kalkõnmasõna destek vermek, 
vb. 

 
Kõrsal kesimde yaşayan insanlara 

kolektif çalõşmanõn faydalarõnõ 
anlatabilmek amacõyla model bir Kalkõnma Kooperatifi 
kurulmuştur. 

 Bu model kooperatifin başarõsõ diğer kooperatiflerin 
kuruluşunu teşvik edeceğinden, bütün imkanlarõmõzla 
başarõlõ şekilde projelendirilmeye çalõşõlmaktadõr.  Bir 
kooperatifteki başarõlõ model, diğer kooperatiflerin 
kuruluşunu hõzlandõracak, il çapõnda örgütlenme 
kolaylaşacaktõr. Bir ildeki başarõlõ modeli de diğer illere 
uygulamak böylece mümkün olacaktõr. Çünkü bu 
projedeki kilit nokta, ülkemizin gelişmiş bölgelerindeki 
örnekler gibi, organizasyon bilincini geliştirmek ve 
uygulamak üzerinedir. Dünyada ve Ülkemizde kõrsal 
kalkõnma sadece bu tür organizasyonlarla mümkün 
olmaktadõr. Örnek: Trakya Birlik, Marmara Birlik, Fisko 
Birlik vb. burada neden Doğu Birlik olmasõn? Yapmak 
istediğimiz sadece başarõya ulaşmõş olanlarõn ayak 
izlerini başarõlõ şekilde takip etmektir.  

 

 

Gerçekleştirdiklerimiz: 



 

1. Model kooperatifin kurulmasõ: 2002 yõlõnda S.S. 
Bağõşlõ Tarõmsal Kalkõnma 
Kooperatifi, bir dizi toplantõ 
ve bilinçlendirme 
çabalarõyla kurulmuştur. 
Kuruluş tarihinden bu 
yana, her ay kendi 
bütçemizle ve yõllõk 
izinlerimizi kullanarak 
Ankara�dan Hakkari�ye 

gidilmiş ve çalõşmalar organize edilmiştir.  
 
 

 
2. SRAP Arõcõlõk Projesi: 
Sosyal Riski Azaltma 
Projesi kapsamõnda 37 
aileye arõcõlõk malzemeleri 
dağõtõldõ, arõcõlõk 
konusunda eğitim verildi. 
Arõlarõn bakõmõ kooperatif 
vasõtasõyla sağlanmakta, 

gezgin arõcõlõk yapõlmaktadõr. Bu projeden kaliteli bal 
üretimi gerçekleşmektedir.  

3. DAKP Arõcõlõk Projesi: Proje kapsamõnda 20 aileye 
arõcõlõk malzemeleri 
dağõtõlmõş ve eğitimden 
geçirilmişlerdir. 

 
 
 
 
4. DAKP Cevizcilik 

Projesi: Proje kapsamõnda 
50 kapama ceviz bahçesi 
kurulmuştur. Her bahçede 



 

Sertifikalõ ve tüplü 100 adet ceviz fidanõ yer almaktadõr. 
Proje kapsamõnda Yüzüncü Yõl Üniversitesinin 
konusunda en yetkin akademisyenlerinden, hedef 
kitleye eğitim sağlanmõştõr. Kõsa sürede ürün verme 
özelliğine sahip ceviz bahçeleri, bölgede alternatif geçim 
kaynağõ açõsõndan örnek olma ve yaygõnlaşma 
potansiyeline sahiptir.  

5. İl çapõnda 
bilinçlendirme 

çalõşmalarõ: kolektif 
çalõşma ve kooperatifleşme 
bilincinin bölgede 
yerleşmesi için il ve ilçe 
merkezlerinde duvar afişi 
uygulamalarõ yapõlmõş, iki 
adet web sitesi kurulmuş 

(www.hizmetgonulluleri.com, www.zumruduanka.org ) 
yörenin en çok okunan haber portalõ 
www.yuksekovahaber.com sitesinde sürekli 
bilinçlendirme yazõlarõ yazõlmaktadõr. Gelişmelerden 
Hakkari Valisi , Vali yardõmcõsõ ve Tarõm il Müdürlüğü 
ne bilgi verildi. 

Projelerin tanõtõlmasõ için Hakkari Sanayi Ticaret Odasõ 
Yönetim Kurulu, Tüketicileri Koruma Derneği başkanõ, 

Tema Vakfõ İl Temsilcisi, 
Bedensel Ve Zihinsel Engelliler 
Derneği başkanõ, İl Milli Eğitim 
Müdürü ve bazõ iş adamlar  
ziyaret edilerek projelerimiz 
hakkõnda bilgi verildi. 
Yüksekova Haber Gazetesi 
Ziyaret edildi ve proje hakkõnda 
tanõtõcõ bir Röportaj yapõldõ. (bu 
röportaj 2 ay boyunca haber 

portalõnda ön sayfadan yayõnlanmõştõr.) 
 
 



 

6. Başarõlõ Gönüllülere Plaket verilmesi: 2006 Eylül 
ayõnda bölgedeki kalkõnma 
çabalarõna gönüllü katkõda 
bulunan STK temsilcilerine, 
projemiz gönüllülerine ve 
Kamu Yöneticilerine plaket 
verilmiştir. 

7. Hizmet Gönüllüleri 
Derneği: Çalõşmalarõmõzõn bir 

tüzel kişilik çatõsõ altõnda toplanmasõ ve koordine 
edilmesi amacõyla Hizmet Gönüllüleri Derneği 
kurulmuştur. 

8. Hakkari İl Birliği: Hakkari İl birliğinin kurulmasõ 
için; DAKP kapsamõnda hazõrladõğõmõz projelerden biri 
de 60 Köye 60 Kooperatiftir. (Projemiz 
desteklenmemiştir.) 60 Köye 60 Kooperatif projemiz , 
2000 yõlõ sayõm sonuçlarõna göre, nüfusu 500�ün 
üstünde olan 60 merkezi köyümüzü kooperatifleştirmek, 
onlarõ il birliğinde birleştirmek ve Üniversite Öğretim 
Üyeleri aracõlõğõ ile köylülerimizi köylerinde eğitimden 
geçirmektir. Bu 60 köyde 2000 seçim sonuçlarõna göre 
83.321 kişi yaşamaktadõr. Bu sayõ Hakkari�nin bütün 
kõrsalõnda yaşayan nüfusun yaklaşõk %85�ine denk 
gelmektedir. 5 yõl önce 83.000 kişi civarõnda olan bu 
nüfus şimdi tahminen 100.000 civarõndadõr. Aynõ proje 
Japon Büyük Elçiliği yardõm fonu ile hayata geçirilmesi 
için başvuruda bulunulmuştur.  
 Bu proje tamamlandõğõnda ortaya nasõl bir sonuç 

çõkacak? 
 Proje Tamamlandõğõnda sadece Hakkari�de yaklaşõk 

100.000 kişinin, Doğu Anadolu bölgesinde ise 1.000.000 
(bir milyon) kişinin hayatõnõ değiştirmeyi hedefliyoruz. Bu 
kişiler, iş bulma  şansõ en düşük olan, en düşük eğitim 
seviyesindeki ve çoğunluğu kadõnlardan oluşan bir 
milyon kişiyidir.  

Hedefe ulaştõğõmõzda; Bölge ve Ülke ekonomisine 
sağlanacak katkõlarõ, köyden kente göçten, tersine göçü, 



 

gelir seviyesindeki artõşõn, eğitim, sağlõk, sosyal hayata 
etkilerini tahmin etmek zor olmaz. 

Görüldüğü gibi bölgenin kaderi değişecek. Gerçekten 
yapmak istediğimiz bu. Bölgeye refah, huzur, barõş, 
mutluluk, sağlõk, vb. gelmesine yardõm etmek. Çünkü 
hali hazõrdaki sorunlarõmõzõn çoğu, eğitim, sağlõk ve iş 
imkanlarõ yetersizliğinden kaynaklanmaktadõr. Bunlarõn 
tamamõ da ekonomik yetersizlikten kaynaklanmaktadõr. 
Bütün İktisatçõlar bunu bilimsel gerçeklerle gayet güzel 
açõklayabilirler. Bölgede üretime dayalõ iyi bir ekonomi 
birçok problemi çözecektir. İyi ekonomik ve sosyal 
koşullar insanlarõ, marjinal farklar yerine, ortak değerler 
üzerinde birleştirir. Yani bir birimizden farklõ yanlarõmõz 
yerine ortak yanlarõmõz ve ortak paydalarõmõz üzerine 
odaklanõrõz. İddia ediyorum ki bu proje bölgedeki 
mevcut problemlerin çoğunu çözecektir.  

 

Yöreye uygun projeler: 

Arõcõlõk 

Ceviz Yetiştiriciliği 

Badem Yetiştiriciliği 

Fõstõk Yetiştiriciliği 

Üzüm Yetiştiriciliği 

Elma Yetiştiriciliği 

Tatlõ su balõkçõlõğõ 

Et ve süt hayancõlõğõ (büyük ve küçük baş) 

 



 

Bize nasõl destek verebilirsiniz? 
 STK�lar: 

Eğitim, danõşmanlõk, organizasyon, projelendirme, 
projelere koordinasyon konusunda desteğinize 
ihtiyacõmõz var. 

 Üniversiteler 

Köylerde yerinde eğitim, ilçe merkezlerinde eğitim.   

İhtiyaç duyduğumuz eğitimler: 

Organizasyon bilinci ve faydalarõ, verimli hayvancõlõk, 
verimli meyvecilik, kalite anlayõşõ, marka bilinci, 
pazarlama bilinci, aile planlamasõ bilinci�. 

 Medya 

Yerel ve ulusal tanõtõma destek. Projenin yurt çapõnda ve 
bölgede bilinir olmasõnõ sağlamak, haber konusu 
yapmak, belgesel yapmak,  röportaj ve köşe yazõsõ 
konusu yapmak. 

 Elçilikler 

Projelerin finansmanõ, kõsmi veya komple uygulanmasõna 
destek vb. 

 Sanatçõ ve Yazarlar 

Tanõtõm, finansman, proje uygulayõcõsõ (sahiplenici) 

Ulusal Tanõtõm: Projenin amacõna ulaşmasõ ve başarõsõ 
tanõtõm ile doğru orantõlõdõr. Bu gönüllü çalõşmanõn 
ulusal bazda yeterince destek görmesi için, ulusal TV, 
Gazete, dergi ve Radyolarda yeterince yer almasõ gerekir. 
Bu kategorideki ulusal Medyanõn vereceği her türlü 
desteğe ihtiyacõmõz vardõr. Bu destek köşelerinde veya 



 

programlarõnda yer vermek olacağõ gibi, projenin 
tamamõna veya bir bölümüne sponsor olmak şeklinde 
olabilir.  

Basõn ve yayõnda yer alacak metin ve yayõnlarõn amacõna 
uygun şekilde tasarlanmasõ için, gönüllü veya sponsorluk 
şeklinde Reklam ve Halkla İlişkiler şirketlerinin desteğine 
ihtiyacõmõz vardõr.  

Yerel Tanõtõm: Yerel TV, Radyo, Gazete, Dergi, Afiş, İlan, 
Broşür, El ilanõ, Konferans, Panel vb. İletişim araçlarõnõ 
kullanarak projenin tanõtõmõ sağlanacaktõr. Amaç sürekli 
ve sistemli şekilde hedef kitlenin konuya ilgisini canlõ 
tutmaktõr. Destek vermek için, yayõn, hazõrlõk, dağõtõm, 
tasarõm,  konularõnda çalõşacak gönüllülere ihtiyaç 
vardõr. Projemizin tanõtõmõna sponsor olarak ta katkõda 
bulunabilirsiniz.  

 

 Şirketler: Şirketinizin kamu yararõna faaliyetlere 
destek kapsamõnda projemize sağlayacağõ her türlü 
maddi, ayni vb. yardõmlarõnõza ihtiyacõmõz var. 
Projelerimizin tamamõna veya bir kõsmõna sponsor olarak 
destek verebilirsiniz.  

İletişim ve bilgi için ; Dernek Başkanõ ve Zümrüd-ü Anka 
proje koordinatörü Nurettin AYDIN� 0505 319 50 90 nolu 
telefondan arayarak veya 0312 441 43 81 nolu faxa 
iletişim bilgilerinizi içeren mesajõ bõrakarak veya 
www.zumruduanka.org sitesindeki katõlõm formunu 
doldurarak veya www.hizmetgonulluleri.com sitesinde 
mail grubuna katõlõm maili göndererek irtibata 
geçebilirsiniz.  

 
Zümrüd-ü Anka Gönüllüleri: 
 



 

Nurettin AYDIN 
Ece ELMASULU 
Burak KÖKTÜRK 
Aysel ÇETİNOK AYDIN 
Erdal AYTÜRK 
Nesrin HACIOĞLU 
Rüya ARSLAN 
Seyfettin AYDIN 
Ali AYDIN 
Bahattin AYDIN 
Necip ÇAPRAZ 
Erdal DEMİR 
Hikmet YAŞAR 
Fikri AYDIN 
Abdurrahman KILIÇ 
Ubeydullah ÇETİN 
Bekir KAYHAN 
Vahyettin AYDIN 
Ümit KEYFİ 
 
ELEŞTİRİ: Sayõn Tarõm ve Köy İşleri Bakanõna 
projelerimiz anlatmak ve bakanlõk imkanlarõyla 
hõzlandõrõlmasõnõ sağlamak için 2005 Aralõk ayõndan 
beri randevu istemekteyiz. Geçen zaman içinde 
defalarca tekrarladõğõmõz talebimiz yerine 
getirilemedi. Etrafõndaki seçici geçirgen bürokrat 
duvarõnõ 20 dakikalõğõna aşõp görüşme imkanõ bulsa 
idik, mevcut projelerimize en az 20 proje daha 
eklemiş olurduk. Oldukça hassas olan bölgenin 
gençlerine istihdam yaratmak, ailelere gelir sağlamak 
ve bölge halkõnõ devletine güvenen bir konuma 
getirmek için gösterdiğimiz çabalara kayõtsõz 
kalmalarõ üzücüdür. Sayõn Bakanõn en azõndan 
önümüzdeki dönemde ulaşõlabilir olmasõnõ umut 
ediyoruz.  


