


MÜLTECİLER DERNEĞİ
HİZMET REHBERİ



Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2014 
yılında ülkesinden ayrılmış ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların 
sorunlarına çözüm aramak amacıyla kurulmuştur. Farklı milletlerden 
oluşan personeliyle ihtiyaç sahibi mültecilere destek vermektedir. Kısa adıyla 
Mülteciler Derneği olan kurumumuz dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, engellilik, 
politik görüş farklılığı gibi nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeden 
faaliyetlerini yürütmektedir. Başta mültecilerin temel sorunları olmak 
üzere tüm yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak ve toplumla 
uyumunun hızlı bir biçimde sağlanabilmesi için özel sektör kuruluşları, sivil 
toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile işbirliği halinde çalışmaktadır.

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Association, in short 
Mülteciler was established in 2014 to respond to the needs and problems 
of people forced to leave their home and who are in need of international 
protection. With a staff coming from different national backgrounds, 
Mülteciler provides services for refugees in needs in several areas.
Mülteciler Association implements its activities without shoving any 
favouritism based on such as language, religion, race, gender, age, disability, 
political differences. Setting priority on the main problems of refugees 
in order to answer to the vital needs, and to ensure rapid adaptation 
to society, the association works in partnership with private sector 
organizations, non-governmental organizations and public institutions.

BİZ KİMİZ?

WHO ARE WE?



Suriyeli doktorlar tarafından mülteciler 
için sağlık hizmeti sunan Mülteciler Sağlık 
Merkezi, Mülteciler Toplum Merkezinin 1. 
katında bulunmaktadır. Göz, Diş, Kulak-
Burun-Boğaz, Dahiliye, Çocuk hastalıkları, 
Kadın hastalıkları, Ortopedi olmak üzere 
toplam 7 farklı poliklinik ile haftanın 6 
günü hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin 
yanı sıra Mülteciler Sağlık Merkezinde 
eczane ve laboratuvar da bulunmaktadır. 
Sağlık merkezi günde 500 hastaya hizmet 
verebilecek kapasiteye sahiptir.

The Mülteciler Health Centre located on 
the first floor of the Mülteciler Community 
Centre owns the capacity to serve 500 
patients on a daily basis. The medical services 
are provided by Syrian doctors. Health 
services are provided on 6 days of the week in 
7 different outpatient departments including, 
Dental care, ENT, Internal Medicine, Child 
Diseases, Gynaecology, Orthopaedics, 
Injection and Observation. The Health 
Centre also provides services on pharmacy 
and laboratory tests.

MÜLTECİLER SAĞLIK MERKEZİ MÜLTECİLER HEALTH CENTRE



Mülteciler Derneği Toplum Merkezi çatısı 
altında hizmet veren Mülteciler Rehabilitasyon 
ve Psikolojik Destek Merkezi 13 Şubat 2017 
tarihinde faaliyetlerine başladı. Mülteciler 
Rehabilitasyon ve Psikolojik Destek 
Merkezinde, doğuştan fiziksel engeli bulunan 
veya savaş nedeniyle sonradan fiziksel engele 
sahip olan mülteciler ile psikolojik desteğe 
ihtiyacı olanlar ve bu desteğe ihtiyacı olan 
kişilerin aileleri hizmet alabilmektedir.
Mülteciler Rehabilitasyon ve Psikolojik Destek 
Merkezi’mizde 5 fizyoterapi uzmanı, 4 adet 
sosyal çalışmacı ve 2 klinik psikolog, 2 psikiyatr, 
3 psikolog, 3 Arapça-Türkçe tercüman görev 
yapmaktadır. Erkek ve kadın hastalara ayrı ayrı 
hizmet verebilen merkezde fiziksel engeli olan 
kişiler için her türlü ihtiyaç düşünülmüştür. 
Asansörü bulunan binada tekerlekli sandalye 
ve sedye bulunmaktadır. Engellilerin merkeze 
ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla da 
tekerlekli sandalye ve sedye taşınmasına uygun 
asansörlü servis aracı hizmet vermektedir. 
Merkezimize gelemeyecek durumdaki 
yararlanıcılar için 2 fizyoterapist, tercüman ve 
araçtan oluşan mobil ekibimiz de mevcuttur.
Rehabilitasyon merkezi Sultanbeyli Mülteciler 
Toplum Merkezinin 2. katındadır. 

The Refugee Rehabilitation and Psychological 
Support Centre began its activities on the 
13th of February 2017 and serves under the 
framework of the Mülteciler Community 
Centre located on the second floor. This 
department supports refugees who are 
physically disabled by nature or who have 
physical disabilities in the aftermath of the war, 
and those in need of psychological support and 
those who need it can receive services.
The Refugee Rehabilitation and Psychological 
Support Centre provide its services through 
5 physiotherapy specialists, 4 social workers, 
2 clinical psychologists, 2 psychiatrists, 3 
psychologists and 3 Arabic-Turkish translators. 
At the centre all kinds of needs are considered 
for people with
physical disabilities for male and female 
patients can be served separately. The building 
has an elevator and patients are supported by 
wheelchair s and stretchers. Also, a service 
vehicle with a lift suitable for wheelchairs and 
stretchers transportation is provided in order to 
facilitate the transportation of disabled people 
to the centre. For the beneficiaries who are not 
able to reach or visit the centre a mobile team of 
2 physiotherapists, interpreters and vehicles are 
ready to reach out.

Rehabilitasyon ve Psikolojik Destek 
Merkezi

Rehabilitation and Psychological 
Support Centre



Projede Sultanbeyli’de yaşayan Suriyeli 
mülteci çocukların okullaştırılması, okula 
devam takiplerinin yapılması, ihtiyaç duyulan 
alanlarda psiko-sosyal destek sağlanması, 
okullardaki eğitmen ve ebeveynlere çocukların 
psiko-sosyal gelişimi ve akademik başarıları 
hakkında danışmanlık sağlanması ve başta 
Suriyeli mülteci çocukların sosyal uyumunun 
sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında verilen hizmetler:
- Suriyeli mülteci çocuklara, velilere, 
öğretmenlere ihtiyaç duyulan alanlarda 
danışmanlık hizmeti.
- Okul yönetimleriyle ve veliler ile 
koordineli olarak öğrencilerin durumlarının 
değerlendirilmesi ve kapsamda iyileştirme 
çalışmalarının yapılması.
- Devamsızlık takibi
- Okullaştırma çalışmaları.
- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri
- Eğitmen eğitimleri.

The units aim is to provide a sustainable 
social adaptation of Syrian refugee children 
by ensuring the schooling of refugee children 
living in Sultanbeyli, conducting follow-up 
activities, providing psycho-social support in on 
important needs, counselling the school teachers 
and parents about the psychosocial development 
and academic achievement of children.

Services provided in the framework of the 
project:
- Advisory service for Syrian refugee children, 
parents, teachers in need areas.
- Assessment on the condition of the students 
in coordination with the school administrations 
and the parents and the improvement of the 
scope.
- Attendance follow-ups.
- Schooling services.
- Psychological counselling and guidance 
services
- Teacher training.

Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Birimi

Psychological Counselling and 
Guidance Unit



Psikolojik Destek Biriminde (MHPSS 
Destek Ünitesi) psikologlarımız sosyal 
çalışmacılarımızın kendilerine yönlendirdikleri 
psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilere 
bireysel terapi hizmeti ve ihtiyaca göre grup 
terapisi hizmeti de vermektedir. Dernek 
bünyesinde çalışan 2 klinik psikolog, 2 
psikiyatr, 3 psikolog psiko-sosyal destek ekibini 
oluşturmaktadır. Bu ekip dil, din, ırk, mezhep, 
cinsiyet gibi ayrımları gözetmeksizin birey ve 
toplum ruh sağlığını koruma ve iyileştirme 
çalışmaları yürütmektedir. İhtiyaç halinde ise 
faydalanıcıların bilgilendirilmesi amacıyla 
psiko-eğitim seansları düzenlemek ekibin 
sorumlulukları arasındadır.

The Psychological Support Unit (MHPSS 
Support Unit) inside the community centre 
provides individual therapy services and group 
therapy services. After an assessment, our team 
of social workers are doing a referral to our 
psychologists according to the needs of those 
who need support. The psycho-social support 
team consists of 2 clinical psychologists, 2 
psychiatrists and 3 psychologists. In case of 
need, arranging psycho-education sessions 
for informing the beneficiaries is among the 
responsibilities of the team. All efforts are 
carried out to protect and improve the mental 
health of the individual and the community 
without regard to differences such as language, 
religion, race, sect and gender.

Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal 
Destek Ekibi

Mental Health and Psycho-social 
Support Team



Bireylerin ihtiyaçlarına, spesifik hassasiyet 
durumlarının tespit edilerek hassasiyet 
derecesini en aza indirmeye çalışmaya, 
kapasiteyi arttırmaya ve tehlike-risk 
oluşturabilecek durumların yatıştırılmasına 
yönelik bilgilendirme ve yönlendirmeleri 
kapsamaktadır. Koruma insan hakları 
hukukuna ve uluslararası insancıl hukuka 
uygun olarak bireyin haklarına saygı 
duymayı amaçlayan tüm faaliyetleri ifade 
eder. Dolayısıyla koruma, yaş, cinsiyet, 
toplumsal cinsiyet, etnik aidiyet ile sosyal, 
dini veya diğer geçmişe bakmaksızın, tüm 
bireylerin haklarına tam ve eşit olarak saygı 
duymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 
kavram olarak, acil durumlarda sıklıkla 
odaklanan yaşam kurtarma faaliyetlerinin 
de ötesinde bir anlam içermektedir. Hassas 
durumdaki kişilere yönelik yürütülen Vaka 
Yönetimi, karşılıklı olarak gerçekleştirilir; 
danışmaya gelen bireyin isteği ve rızası 
doğrultusunda yürütülür, kişinin 
hassasiyetleri ve tehditler göz önünde 
bulundurularak kişinin kapasitesinin 
arttırılmasına yönelik çalışmalarla, belirlenen 
risk seviyesinin azaltılması hedeflenir.

Protection includes the identification of 
specific vulnerabilities of individual needs 
and to try to minimize the sensitivity 
level, increasing capacity, and mitigating 
danger-risk situations trough information 
and guidance. Protection refers to all 
activities aimed at respecting the rights of 
an individual in accordance with human 
rights law and international humanitarian 
law. Protection, therefore, aims to fully and 
equally respect the rights of all individuals 
regardless of age, gender, social gender, 
ethnicity, social beliefs, religion or another 
background. In this context, protection 
as a concept is often beyond the rescue 
activities that are often focused on emergency 
situations.
The conduction of case management on 
vulnerable individuals is carried out 
mutually; it is only conducted upon 
application and consent of the individual 
coming for consultation, the aim is to
reduce the determined risk level by working 
towards increasing the capacity of the person 
taking into account the sensitivities and 
threats the person is facing.

KORUMA/ HİMAYE PROTECTION



Sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla 
yapılan her türlü faaliyette mültecilerin 
fikir ve önerilerini önemsiyoruz. Bu amaç 
doğrultusunda mültecilerden oluşan 
meclisler kurarak onları da derneğin 
karar alma mekanizmasına dahilediyoruz. 
Projenin amacı mültecilerin ortak dertlerine 
beraber çözüm önerileri geliştirebilecekleri 
mekanizmaları oluşturmak ve kendilerini 
ifade edebilecekleri kanallar açmaktır.
Meclisler; ayrımcılık yapmayan, herkesin 
eşit söz hakkına sahip olduğunun 
bilincinde olan tüm mültecilere açıktır. 
“Gençlik Meclisi”, “Çocuk Meclisi”, 
“Kadın Meclisi” ve “Erkek Meclisi” 
olarak ayırılan meclislerimiz her grubun 
kendine has ortaklıkları çerçevesinde 
tartışmaların yürümesine hizmet 
etmektedir. Meclislerdeki oturumların 
gündemleri katılımcıların katkıları ile 
ortaklaşa belirlenmekte ve bu gündemler 
doğrultusunda sorun ve çözüm önerileri 
konuşulmaktadır

As an innovative approach, we take all 
refugees’ ideas and suggestions into 
consideration in all kinds of activities 
designed to provide solutions to problems 
and needs. Based on this idea, we established 
councils composed of refugees to include 
them in the decision-making mechanism of 
the association. Our main goal is to create 
mechanisms for refugees to develop solutions 
to common problems and to open up channels 
for them to express themselves.
These councils are open to all refugees who 
are aware that everyone has equal right to 
speak and shows no favouritism to any group 
or individual. Our councils, which will be 
divided into “Youth Council”, “Women 
Council” and “Men’s Council”, will provide 
a platform on carrying out discussions
on the common ground inside of each group. 
The agendas of the council sessions are 
jointly determined with the contributions of 
the participants and the problem and solution 
proposal are discussed in the light of these 
agendas.

MÜLTECİ MECLİSLERİ REFUGEE COUNCILS





Sosyal uyum etkinlikleri ve kültürel 
etkinlikler kapsamında sürdürülen 
etkinliklerin temel amacı, Sultanbeyli’de 
yaşayan Suriyeliler ile Sultanbeyli yerel 
halkı arasındaki gerginlikleri etkinlikler 
vasıtası ile azaltmak, olası önyargıların 
önüne geçmek ve ortak mekanı paylaşan 
iki topluluk arasındaki sosyal uyumu 
desteklemektir.

Verilen Hizmetler;
Etkinlikler, çocuk ve yetişkin yaş grupları 
için ayrı ayrı planlanmakta olup bazı 
etkinliklerde aileler ve yahut ebeveyn-çocuk 
grupları da bir araya getirilebilmektedir.
- Sosyal ve Kültürel Etkinlikler (Sinema, 
Tiyatro, Konser )
- Spor Faaliyetleri (Düzenli Aktiviteler, 
Doğa Yürüşleri…)
- Çocuk ve Kadın Atölyeleri (Müzik, Resim 
Atölyeleri)
- Geziler (Şehir içi kültür-tarih ve eğlence 
içerikli geziler)
- Farkındalık Çalışmaları (Hak temelli 
atölyeler, eğitimler, geri dönüşüm 
atölyeleri…)
- Özel Gün Programları (Kutlama, 
Konferans, Seminer…)

SOSYAL UYUM ETKİNLİKLERİ VE 
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

The main purposes of activities carried out in 
the scope of social integration activities and 
cultural activities are reducing the tension 
between Syrians who live in Sultanbeyli and 
Sultanbeyli local people through activities, 
avoiding potential prejudices and supporting 
social integration between two communities 
who share a common space.

Provided services;
While activities are planned seperately for 
child and adult age groups, in some activities 
families or parents-children groups are 
brought together.
- Social and Cultural Activities (Cinema, 
Theatre,Concert)
- Sport Activities (Regular Activities, 
Hiking)
- Child and Woman Workshops (Music, Art 
Workshops)
- Tours (Inner-city tours within the context 
of culture, history and entertainment)
- Awareness Studies (Rights-based 
workshops, education seminars and recycling 
workshops)
- Special Day Programs (Celebration, 
Conference and Seminars)

SOCIAL INTEGRATION ACTIVITIES 
AND CULTURAL ACTIVITIES





Derneğimiz temel ihtiyaçlarını karşılamada 
zorluk çeken ailelere,hiçbir yerden ekonomik 
destek almayan ya da evinde çalışabilecek 
kimsesi olmayan tüm mülteci ve 
sığınmacılara kıyafet, gıda, eşya ve kırtasiye 
yardımı gibi yardımlar yapmaktadır. 
Bunun yanında mültecilerin mevsimlik 
ihtiyaçlarına (soba, battaniye, kömür vs.) 
yönelik sosyal yardımlar da yapılmaktadır.

Refugee families facing difficulty in meeting 
their basic needs and who have no economic 
support or someone who can work to provide 
financial support are provided with goods 
such as clothing, food, stationery and 
furnishing. Our association provides trough 
social support refugee families with seasonal 
needs such as stoves, blankets, coal.

SOSYAL VE İNSANİ YARDIM SOCIAL SUPPORT AND 
HUMANITARIAN AID



Mülteciler Türkçe Eğitim Merkezi 
(MÜTEM), 2015 yılında Sultanbeyli’deki 
Suriyeli mülteci çocuklara Türkçe öğretmek 
amacıyla kuruldu. 2015-2016 eğitim-
öğretim döneminde yaklaşık 1000 Suriyeli 
çocuğun Türkçe eğitimlerini destekledi. 2016 
Ağustos ayı itibariyle yetişkinlere yönelik 
Türkçe dil kursları düzenlemeye başlayan 
Mülteciler Türkçe Eğitim Merkezi, 2016-
2017 eğitim döneminde 450 yetişkin Suriyeli 
mülteciye Türkçe eğitimi verdi. Hâlen merkez 
bünyesinde 220 Suriyeli yetişkine Türkçe 
öğretilmektedir.
Türkçe dil kursları Avrupa Dil 
Portfolyosu’nda belirlenen dört temel dil 
becerilerini –okuma, dinleme, konuşma ve 
yazma- esas alarak Suriyelilerin topluma 
uyum sağlaması ve ihtiyaç duyacağı dil 
kazanımına sahip olabileceği şeklinde 
düzenlenmiştir.
Mülteciler Türkçe Eğitim Merkezi, üniversite 
hazırlık çağındaki Suriyeli gençler için 
Yabancı Öğrenci Sınavı’na (YÖS) hazırlık 
kursları düzenlemektedir. Kurslara katılan 
öğrencilerin üniversiteye başvuruları 
ve yerleştirilmeleri konusunda gerekli 
rehberlik faaliyetleri de merkez kapsamında 
yürütülmektedir.

Mülteciler Turkish Education Centre 
(MÜTEM) was established in 2015 with 
the aim to teach Turkish to refugee children 
in Sultanbeyli. With this, approximately 
1000 Syrian children were supported in their 
Turkish education during the academic year 
2015-2016. As of August 2016, the centre 
started to provide also Turkish language 
courses for adults. 450 refugee adults were 
provided with the service of Turkish education 
during the academic year of 2016-2017. 
Currently, 220 adults are getting Turkish 
education at the centre. Turkish language 
courses are designed based on four basic 
language skills set in the European Language 
Portfolio on reading, listening, speaking 
and writing by taking into consideration 
the benefits of refugees to have a collective 
adaptation and language acquisition. The 
Mülteciler Turkish Education Centre offers 
preparation courses for the university entrance 
exam YÖS (Foreign Students Examination) 
for Syrian youngsters, who are willing to 
visit a university in Turkey. Additionally, 
to these courses, attendees can also benefit 
from our guidance services on applications to 
universities and student enrolment.

MÜLTECİLER TÜRKÇE 
EĞİTİM MERKEZİ

MÜLTECİLER TURKISH 
EDUCATION CENTRE



2017 Ekim ayında Mülteciler Toplum 
Merkezi bünyesinde kurulan Çocuk ve 
Gençlik Eğitim Merkezi, ilkokul ve ortaokul 
çağındaki ve/ya eğitime erişemeyen/okul dışı 
kalmış Suriyeli çocuklara Türkçe/Arapça dil 
desteği, yakalama-yetiştirme desteği, spor 
aktiviteleri ve sanat atölyeleri eğitimleriyle 
destek vermektedir. Çocuk ve Gençlik 
Eğitim Merkezi, eğitime erişemeyen/
okul dışı kalmış Suriyeli çocukların 
okullaştırılmalarına destek olmaktadır.

The Child and Youth Education Centre, was 
established in October 2017 in operating in 
a separate building as part of the Mülteciler 
Community Centre. This projects main aim 
is to the schooling of uneducated/out-of-
school Syrian children. Activities include the 
support of children at primary and secondary 
school age, who are out-of-school or have 
no access to education in Turkish / Arabic 
language education, curriculum catch-up 
support, sports activities and art workshops.

ÇOCUK VE GENÇLİK EĞİTİM 
MERKEZİ (ÇOGEM)

CHILD AND YOUTH EDUCATION 
CENTRE



Çocuk Dostu Alan Mülteciler Derneği 
çalışanları, hastanede randevusu olanlar, 
Türkçe, bilgisayar, dikiş, inşaat, aşçılık vs. 
eğitimi alanlar veya herhangi bir sebeple 
Mülteciler Toplum Merkezine gelen 
yararlanıcıların çocuklarını güvenli bir 
yere emanet edebilmeleri için kurulmuştur. 
Toplum merkezi faaliyetlerinden 
yararlanan anne-babalar çocuklarını 
çocuk dostu alana bırakarak hizmetlerden 
faydalanabilmektedir.
Çocuk Dostu Alan 3-10 yaş arasındaki 
tüm çocuklara hitap etmektedir. Dört odası 
bulunan Çocuk Oyun Alanında eğitici 
etkinlikler için iki ayrı sınıf, çocukların 
oyuncaklarla oynayabilmesi için oyun 
odası bulunuyor. Kendisine ait korunaklı 
bir bahçesi bulunan Çocuk Dostu Alanda 
birbirinden eğlenceli aletler yer alıyor.
Yapılan sınıf dışı ekinliklerle çocukların 
somut öğrenmelerine katkı sağlamaktadır. 
Gün boyu alanda bulunan ve uykusu gelen 
çocuklar uyku odasını kullanabiliyor.

The child-friendly area was designed for 
parents to safely leave their children between 
the ages 3-10. From the staff working at the 
community centre to every trainee attending 
the Turkish, computer, sewing, culinary 
etc. courses to policlinics visitors, including 
all beneficiaries who visit the Mülteciler 
Community Centre for several reasons. With 
this parents can benefit from the community 
centres activities and services by leaving their 
children to our child-friendly safe area.
The area consists of four rooms in total, two 
are designated for educational activities and 
a playroom for children to play with toys. 
Additionally, we offer a guarded playground 
outside of the building
with fun tools to play with. With outdoor 
activities, children are offered to benefit from 
concrete learning activities. Also a sleeping 
room for afternoon sleep breaks are offered for 
children staying all day.

ÇOCUK DOSTU ALAN CHILD-FRIENDLY AREA





Projenin hedefi, Türk vatandaşlarına ve 
Suriyeli katılımcılara istihdam yoluyla veya 
girişimsel faaliyetlerden gelir sağlamalarını 
desteklemek için mesleki beceriler 
kazandırmaktır. Mesleki eğitim başlığı 
altında inşaatçılık kursu, dikiş kursu, 
aşçılık, bilgisayar kursu verilmektedir. 
Bu kursları bitiren kursiyerlere sertifika 
verilmekte sonrasında ise istihdam için 
danışmanlık sağlanmaktadır.
Hobi aktiviteleri başlığı altında ise el beceri 
atölyesi ve müzik atölyesi yararlanıcıları 
hem Türk hem de Suriyeli olan ve bu 
alanlara ilgi duyan kişilere verilmektedir.

The main aim of this project is to provide 
professional skills to support Turkish and 
Syrian participants to support their income 
through employment or entrepreneurship 
activities. We offer vocational training 
on construction, tailoring, cooking and 
computer courses. The entire courses are 
certificated and after completing these 
courses, the trainees are supported with 
employment counselling. The hobby activities 
provided are handicraft workshop and 
musical workshops, given to those who are 
interested in these areas for both Turkish and 
Syrian beneficiaries.

MESLEKİ EĞİTİM VE HOBİ 
AKTİVİTELERİ

VOCATIONAL TRAININGS AND 
HOBBY ACTIVITIES

Mülteciler için çalışma izinlerine başvuru 
ve işyerlerinin ruhsatlandırılması projesi 
Türkiye’de sürdürülebilir ve verimliliği 
sağlamak için Suriyeli mültecilerin Türk 
iş gücü piyasasına katılımına katkıda 
bulunmayı amaçlamaktadır . Yasal iş 
gücüne katılımlarını sağlama , aday seçme 
ve yerleştirme süreçlerine destek verme , 
iş başı öncesi iletişim ve kurumsal hayata 
entegrasyon üzerine yetkinlik bazlı bir 
destek programı uygulamak projenin temel 
hedefleri arasındadır

The application for work permits for refugees 
and the registration of workplaces aims to 
contribute to the participation of Syrian 
refugees in the Turkish labour market in order 
to ensure sustainability and productivity 
of individuals in Turkey. Implementing 
a competency-based support program on 
providing legal labour force participation, 
supporting candidate selection and placement 
processes, pre-job communication and 
competence on corporate life integration 
based support program are among the main 
objectives of the project.
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BİZ KİMİZ? 
Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2014 yılında ülkesinden ayrılmış ve 
uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların sorunlarına çözüm aramak amacıyla kurulmuştur. Farklı 
milletlerden oluşan personeliyle ihtiyaç sahibi mültecilere destek vermektedir. 

Kısa adıyla Mülteciler Derneği olan kurumumuz dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, engellilik, politik görüş 
farklılığı gibi nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeden faaliyetlerini yürütmektedir. Başta 
mültecilerin temel sorunları olmak üzere tüm yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak ve 
toplumla uyumunun hızlı bir biçimde sağlanabilmesi için özel sektör kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları ve kamu kurumları ile işbirliği halinde çalışmaktadır. 

 َمن نحن ؟
من أجل البحث عن حل لمشاكل  ٤١٠٢من و التساعد مع الالجئٌن و طالبً اللجوء , تّم تأسٌس جمعٌتنا عام نحن جمعٌة التضا

 اٌة الدولٌة . بموطفٌها المكونونالالجئٌن و طالبً اللجوء و المهاجرٌن الذٌن انفصلوا عن بلدهم و األناس الذٌن هم بحاجة إلى الحم
 من أناس مختلفٌن نمدم الدعم الخدمً ألعداد ال تحصى من الالجئٌن ذوي الحاجة .

مؤسستنا التً هً جمعٌة الالجئٌن باسمها المصٌر تموم بتسٌٌر أنشطتها دون أن تمٌّز فً اللغة أو الدٌن أو العرق أو الجنس أو العمر 
 التً هً والحٌاتٌة  لالجئٌن إحتٌاجاتكافة   لسد الخدمً دعمالب تموم أو اإلعالة أو وجهات النظر السٌاسٌة أو أي أسباب أخرى .

الخاصة و المنظمات  المطاعاتعمل بالتعاون مع ن و كً ٌستطٌعوا اإلنسجام مع المجتمع بشكل سرٌع األساسٌة هممشاكل على رأس
  . الحكومٌة الغٌر حكومٌة و المؤسسات

1- MÜLTECİLER SAĞLIK MERKEZİ  
Suriyeli doktorlar tarafından mülteciler için sağlık hizmeti sunan Mülteciler Sağlık Merkezi, Mülteciler 
Toplum Merkezinin 1. katında bulunmaktadır. Göz, Diş, Kulak-Burun-Boğaz, Dahiliye, Çocuk 
hastalıkları, Kadın hastalıkları, Ortopedi olmak üzere toplam 7 farklı poliklinik ile haftanın 6 günü 
hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra Mülteciler Sağlık Merkezinde eczane ve laboratuvar da 
bulunmaktadır. Sağlık merkezi günde 500 hastaya hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir. 
 

الطبيمركز الالجئين   - ١  
الذي ٌمدم خدمات لالجئٌن من لبل األطباء السورٌٌن فً الطابك األول من بناء مركز الالجئٌن  الطبًاجد مركز الالجئٌن ٌتو

حنجرة , داخلٌة , أمراض  أنف المختلفة من عٌنٌة , أسنان , أذن السبعةاإلجتماعً , ٌمدم الخدمة ستة أٌام فً األسبوع فً عٌاداته 
إلى جانب هذه الخدمات ٌتواجد مخبر و صٌدلٌة أٌضاً ضمن مركز الالجئٌن الصحً . ٌمتلن األطفال , األمراض النسائٌة , عظمٌة. 

مرٌض ٌومٌاً . ٣١١المدرة على تمدٌم الخدمة لنحو  الطبًالمركز   
 
Poliklinikler: 
Çocuk hastalıkları 
Dahiliye 
Diş 
Göz 
Kulak-Burun-Boğaz 
Kadın hastalıkları 
Ortopedi 
 

 العيادات : 
 أمراض األطفال

 الداخلٌة
 األسنان
 العٌنٌة

 أذن أنف حنجرة
 األمراض النسائٌة

 العظٌمة
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Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2014 yılında ülkesinden 
ayrılmış ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların sorunlarına çözüm aramak amacıyla 
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