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De?erlendirme Vakf?�n? duymu?sunuzdur. Dar gelirli kad?nlar? g��endirmek amac?yla
kurulmu? bir vak?f.</p>      <p> </p>  <p>1986 y?l?ndan bu yana yoksul semtlerdeki �cuklar?n
bak?m ve e?itimini �stleniyorlar. Kad?nlar?n sosyal ve ekonomik �g�tlenmelerine yard?mc?
oluyorlar. Kad?nlar? ekonomik olarak g��endirecek projelere imza at?yorlar. Onlara kredi
deste?i sa?l?yorlar vs... </p>  <p>Bir de Nah?l D�kkan var. Beyo?lu Bekar sokakta g��n�ze
�rpm??t?r belki. �k g�zel bir d�kkan. S?cac?k. O kadar cezbedici ki, d??ar?da
kalam?yorsunuz asla. Bir ?ey alsan?z da, almasan?z da, i�riye giriveriyorsunuz.<br /> <br />
Nah?l, KEDV�in iktisadi i?letmesi. Ya da bir ba?ka deyi?le KEDV�in markas?. Burada
T�rkiye�nin her yan?ndan kad?nlar?n �r�nleri pazarlan?yor. Buradan elde edilen gelir
KEDV�in dar gelirli b�gelerde kurmu? oldu?u kad?n ve �cuk merkezlerine gidiyor.<br /> <br />
�Nah?l�?n kelime anlam? �yard?mla?ma ve payla?ma� demek zaten. Kad?nlar burada
yard?mla??p, payla?arak b�y�yorlar. <br /> <br /> Nah?l D�kkan bir de Mardin�de var.
KEDV�in Mardin�de sabun kooperatifi oldu?u i�n, Mardin�deki Nah?l D�kkan�da daha �k
sabun �r�nleri mevcut.<br /> <br /> Beyo?lu�ndaki d�kkanda ise her t�rl� el i?leri, tekstil,
paketler, sabunlar vs. pek �k �r�n bulunuyor.<br /> <br /> Ba?ka neler yok ki� Sa�bantlar?,
ke� yaka i?neleri, y?lba?? s�sleri, lavanta ��kleriyle doldurulmu? ayakkab? kal?plar?,
sepetler, �el torbalar, �el kutular, �?it �?it sabun keseleri vs�<br /> <br /> Az olmakla birlikte
ikinci el sat??lar da var. �l�lerin k?yafetleri �ne?in. Yi?it �?ener�in pantolonlar?, g�lekleri ilk
g��me �rpanlardan.<br /> <br /> 2003 y?l?nda kurulan Nah?l�?n ba??nda 2006 y?l?ndan
beri ?ule Alpaslan var<br /> <br /> ?ule Alpaslan �Bizim bir konseptimiz var. Mesela �r�nlerde
do?al iplik kullan?yoruz. Renklerin pastel olmas?na dikkat ediyoruz. Do?al renkler kullan?yoruz
ki, �r�nler birbiriyle uyumlu olsun. D�kkan�?n konsepti d???nda �r�nleri pek
bulundurmuyoruz. Geleneksel �r�nler istemiyoruz. Onlar zeten her yerde var. Burada farkl?
�r�nler olsun istiyoruz.� diyor ve tek eksiklerinin tasar?mc? oldu?unu s�l�yor:<br /> <br />
�B�y�k ?irketler sosyal sorumluluk projesi yaparken bize geliyorlar. Biz de onlara ?irketin
tarz?na, konseptine uygun �r�n geli?tiriyoruz. Birka�y?ld?r g�zel i?ler yapt?k. Ama art?k
farkl? �r�nler yapmak istiyoruz. S�rekli daha farkl? neler yapabiliriz diye d�?�n�yoruz. Bizim
en b�y�k eksi?imiz tasar?m.�<br /> <br /> Anlayaca??n?z kendilerini geli?tirmek i�n yola
�kan bu kad?nlar tasar?mc? arkada?lara ihtiya�duyuyorlar. �it ediyorum ki bulurlar. Belli mi
olur, bu yaz?y? okuyan tasar?mc? arkada?lar?n yolu belki birg�n Nah?l D�kkan�a
d�?ebilir.<br /> <br /> Yap?lan �r�nler nerelere sat?lm?yor ki. <br /> <br /> Bir kere Nah?l
D�kkana giden herkes bu �r�nlerden alabilir. <br /> <br /> Bireysel sat???n yan?nda kurumsal
sipari?ler de al?yorlar. <br /> <br /> Nikah hediyelikleri yap?yorlar. <br /> <br /> �el g�nler i�n,
�el hediyeler yap?yorlar.<br /> <br /> Anneler g�n�ne, sevgililer g�n�ne, babalar g�n�ne
�el hediyeler �retiyorlar.<br /> <br /> ?imdilerde de Nah?l D�kkan�?n i� c?v?l c?v?l y?lba??
hediyelikleriyle dolu.<br /> <br /> Bu y?lba?? hediyelerinizi Nah?l D�kkan�dan alarak, dar
gelirli kad?nlar?n emeklerine destek vermi? olursunuz. Do?rusu kula?a �k ho? geliyor.</p> 
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