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PROJE SAHİBİ

: TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ: KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
 PROJENĠN BAġLATILMA GEREKÇELERĠ:
 Yirminci yüzyılın ikinci yarısı, teknolojik atılımın ve ekonomik büyümenin
hızla gerçekleştiği bir dönem olmasına rağmen, son yirmi yıllık süreç
içerisinde, giderek yaygınlaşan Neo-liberal politikalarla dışa açık piyasa
ekonomisi tüm dünyada egemen olmaya başlamıştır. Buna karşılık gelir
eşitsizliği ve yoksulluk, başta az gelişmiş ülkeler olmak üzere, birçok ülkede
sosyal ve siyasal açılardan da kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Dünya
üzerinde küreselleşmeyle, bir yandan zenginlikler artarken diğer taraftan
yoksulluklar had safhaya ulaşmaya başlamıştır. Yoksulluk, insanların
gelirlerinin düşmesiyle alım güçlerinin azalması sonucunda oluşan
sosyolojik bir olgudur. Yoksulluk, insanca yaşamak için gerekli olan temel
ihtiyaçların karşılanamamasıdır.
Artık yoksulluk evrensel boyutta
tartışılmakta, çözümü için çeşitli kurumlarca yardım sağlanmakta veya
ülkeler bazında değişik kuruluşlar kurulmaktadır.
●

Dünya genelinde artan yoksulluk aynı şekilde ilimizde yaşayan
vatandaşlar arasında da oldukça yaygındır. Günlük temel ihtiyaçlarını dahi
karşılayamayan ve sosyal yardımlarla ayakta durmaya çalışan binlerce
insanımızın olduğu bir gerçektir.

●

İnsanların günlük tüketmeleri gereken en zorunlu ihtiyaçlardan biri de
muhakkak ki ekmektir.

● İlimizde yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik sorunlarına bir nebze de
olsa çözüm sunmak amacıyla Halk Ekmek kurulması amacıyla konu Ocak
ayı Belediye Meclis gündemine alınmış ve oybirliği ile Halk Ekmek
kurulması kararı alınmıştır.

 PROJENĠN AMAÇLARI:
 Bu projenin temel ilkesi “hijyenik koşullarda, halka daha kaliteli, sağlıklı ve
ucuz ekmek üretmek” olarak belirlenmiştir.
 Yoksullara ücretsiz ekmek ve yanı sıra aĢevinden günlük sıcak yemek
dağıtılacaktır.
 PROJENĠN HEDEFLERĠ:
●
●
●
●
●

İnsanlarımızın, hijyenik koşullarda ve son teknolojik makinelerle üretilen
ucuz ve sağlıklı ekmeğe ulaşması sağlanacaktır.
Toplumda dayanışma, kardeşlik ve gönüllülük bilincini yaygınlaştırılmasına
katkı sunulacaktır.
Üretim evresinde çalıştırılacak olan yoksul kadın personelin ekonomik bir
gelir elde etmesi sağlanmış olacaktır.
“Yaşatmak için Yaşamak” prensibi ile yoğrulmuş; bilgi, beceri ve istekliliğe
sahip teknik ekip ve bireyler yetiştirilmiş olacaktır.
Yerel kooperatiflerle iş birliği yapılarak, sağlıklı ürün temini ve
pazarlanması sağlanmış olacak, yerel tarım üreticileri desteklenmiş
olacaktır.

 PROJENĠN HEDEF KĠTLESĠ:
İlimizde yaşayan öncelikle yoksullar olmak üzere tüm halktır.

 PROJENĠN ĠġLEYĠġĠ, FAALĠYETLER VE ÇALIġMA TAKVĠMĠ:
● Bu projenin uygulanmasında, belediyemizin katkı ve öncülüğünde halkın
maddi ve manevi desteği esastır.
● Proje koordinatörü birim tarafından yapılan tüm çalışmalar konusunda
aylık düzenli raporlar tutulacak ve yapılan üretim ve dağıtım faaliyetleri,
belediye tarafından uygun araçlarla halka duyurulacaktır.
● Belediyemiz şirketi bünyesinde bulunan eski fırın binasındaki fırın alet ve
ekipmanları tamamen yenilecek olup, üretim ekibinin tüm giderleri,
maaşları, sosyal hak ve alacakları, gerekli alet, teçhizat ve ekipman bu
proje için açılacak şartlı hesaplardan ve belediyenin katkıları ile
karşılanacaktır.
●

Fırın işletmesinin malzeme ve ekipmanlarının alımından sonra yeterli
sayıda (15-20 personel gibi) ve ağırlıklı olarak kadın istihdamı
sağlanacaktır. İstihdam edilecek personel aşevinde ve gerektiğinde
belediyenin diğer birimlerinde çalıştırılacaktır.

 PROJE ÇIKTILARI VE BAġARI ÖLÇÜTLERĠ:
Bu projeyle; insanlarımızın, hijyenik koşullarda ve son teknolojik
makinelerle üretilen ucuz ve sağlıklı ekmeğe ulaşmasının yanı sıra aşevi
çalışmasıyla günlük yemeğe ulaşması ana hedef olarak belirlenmiş olup, bunun
yanında, yapılacak faaliyetlerle, yerel tarımın desteklenmesi ile üretim ilişkilerinin
gelişmesi, kadınların iş hayatına katılımı, birlikte ve dayanışma ile yoksulluğa çare
olmak gibi olumlu sosyal ve ekonomik sonuçları olacaktır.
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