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MÜLTECILER VE SIĞINMACILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞI

BAŞKANIN MESAJI:
Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği olarak Aralık 2014 yılında
ülkesinden ayrılmış geçici koruma kapsamında
ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların
sorunlarına
çözüm
aramak
amacıyla
başladığımız çalışmalarımızda, hizmetlerimizi
genişlettiğimiz ve 24 farklı alanda 32 farklı
uyruktan mülteciye hizmet verdiğimiz bir yılı
daha geride bıraktık.
Dünya tarihinin en büyük insanlık krizine
şahit olduğumuz bu günlerde ülkelerinden
ayrılmak zorunda kalmış insanlara yardım eli
uzatmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak
adına
gerçekleştirdiğimiz
çalışmalarımızı
artırarak hizmet alanlarımızı genişlettiğimiz
dolu dolu geçen bir yılı sizlere sunmaktan
memnuniyet duyuyoruz. Bu bağlamda 2019
yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri
sizler ile paylaşmak bizi çalışmalarımızı
devam ettirmemiz adına cesaretlendirirken
farklı kişi, kurum ve kuruluşlara bu problemin
başta ülkemiz ve dünyamız için yadsınamaz
bir gerçek olduğunu göstermesi amacıyla bu
faaliyet raporunu sizlere sunuyoruz.
2019 yılı, Mülteciler Derneği için yerel, ulusal ve
uluslararası düzeyde deneyimler, paylaşımlar ve
yeniliklerle dolu bir yıl oldu. Program alanlarımız
altında yürüttüğümüz çalışmalarımıza başta
Sultanbeyli Belediyesi olmak üzere diğer yerel,
ulusal ve uluslararası donörler ve bireysel
bağışçılarımızın destekleriyle devam ediyoruz.
Bu vesile ile çalışmalarımızı destekleyen
ulusal, uluslararası, bireysel ve kurumsal
bütün destekçilerimize teşekkürlerimi iletmek
istiyorum.
Mülteciler Derneği olarak Mülteciler Toplum
Merkezi ve Mülteciler Eğitim Merkezi olmak
üzere iki farklı binada eğitim, okullaştırma,
sağlık, rehabilitasyon, fizik tedavi, koruma,
hukuk, çalışma izinleri ve ruhsatlandırma

ve sosyal uyum alanlarında çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Bunun yanında Ümraniye
de Ağustos 2019’dan beri fizik tedavi ve
rehabilitasyon alanında hizmet vermeye
başladık. 2019 yılı içerisinde ise en büyük
hedefimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi
hizmet kalitemizi artırmak ve daha fazla
insana ulaşmaktır. Ancak en büyük dileğimiz
insanların hayatlarına küçücük de olsa
dokunabilmeye devam etmek ve insanlığın
gerekliliğini yerine getirmektir.
Göç ve mülteci krizinin acillik durumu
gün geçtikçe farklılaşmakta ve yerini yeni
alanlara bırakmaktadır. Bu alanların başında
sürdürebilirlik ve kalkınma gelmektedir. Bu
nedenle biz de 2020 yılının temasını “kalkınma”
olarak belirledik ve bu kapsamda faaliyetlerimizi
artırıp çeşitlendirerek çalışmalarımızı devam
ettireceğiz. Sürdürebilirlik ve kalkınmayı
sağlamak için çalışmalarımızı özellikle yerel
yönetimler ortaklığında gerçekleştirmeye ve
sürecin yerelden yönetimi için iş birliklerin
artırılmasını planlamaktayız. Böylelikle ilgili
paydaşların alana dahil edilerek hem yerel
vatandaşların hem de sığınmacı ve mültecilerin
yararlanabileceği kalkınma modellerini hayata
geçirebilme imkânı elde edeceğiz.
Bu vesileyle faaliyetleri yürüten ve faaliyet
raporunun hazırlanmasında emeği geçen
tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder,
saygılarımı sunarım.
ZAFER SÖĞÜTÇÜ
Yönetim Kurulu Başkanı
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KURUMSAL YAPI
TARIHÇE
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.

M

B

ülteciler Derneği, farklı alanlarında çalışma
yapan bir grup gönüllü insanın, bölgedeki
mülteci sorununu fark ederek olumlu yönde
inisiyatif alması doğrultusunda 8 Aralık 2014
tarihinde Sultanbeyli ilçesinde kurulmuştur.
Kısa süre içerisinde Sultanbeyli Belediyesi
başta olmak üzere ilçedeki diğer sivil toplum
kuruluşlarının da desteğini alarak çalışmalarını
yaygınlaştırmıştır.

aşlangıçta bölgedeki mülteci nüfusun
barınma, gıda, kıyafet, eşya, kömür ve
soba gibi acil temel ihtiyaçları karşılanmıştır.
Devam eden süreçte geliştirilen projeler
kapsamında eğitim, sağlık, koruma, psikososyal
destek, hukuki danışmanlık, istihdam, dil
ve meslek edindirme kursları gibi bütüncül
hizmetlerin verildiği bir toplum merkezi haline
dönüşmüştür.

15 Eylül 2017 tarihinde Rehabilitasyon
ve Psikososyal Destek Hizmeti
verilmeye başlandı.
16 Haziran 2017 tarihinde Aile Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile
Sosyal Ekonomik Destek çalışması
başladı.

2017

28 Eylül 2017 tarihinde Türkçe dil
eğitimi ve meslek kursları verilmeye
başlandı.
10 Ekim 2017 tarihinde Eğitim ve
Koruma/Himaye faaliyetlerine
başlandı.

1 Haziran 2017 tarihinde
Çalışma İzni ve Ruhsatlandırma
faaliyetlerine başlandı.

15 Ekim 2017 tarihinde Çağrı Merkezi
kuruldu.
18 Mart 2016 tarihinde Kadın Konuk
Evleri açılarak barınma hizmeti
verilmeye başlandı.

2016

2015

2014

2018

14 Mart 2016 tarihinde Turgut
Reis Mahallesindeki yeni
binasına taşındı.

27 Mart 2018 tarihinde inşaat,
boyacılık, kapı ve pencere
sistemleri mesleki eğitim
kursları verilmeye başlandı.

15 Eylül 2018 tarihinde Çocuk ve
Gençlik Merkezi Projesi başladı.

25 Ağustos 2015 tarihinde Geçici
Sağlık Merkezi kuruldu.

2019

8 Aralık tarihinde Mülteciler
Derneği kuruldu ve Mehmet
Akif mahallesinde hizmet
vermeye başladı.
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MİSYON
Uluslararası insancıl hukuka uygun olarak mülteci ve sığınmacıların sosyal uyumunu sağlamak
için hukuki, sosyo-ekonomik ve psiko-sosyal ihtiyaçlara yönelik etkin ve çok yönlü destek vermek.

VİZYON

VİZ
Y

MİSYON

İnsan Onuruna Saygı
Etik Değerlere Bağlılık
Ayrım Gözetmemek
Güvenilirlik
Şeffaflık
Doğruluk ve Tutarlılık
Ehliyet ve Liyakat
Sosyal Sorumluluk
Nitelikli Hizmet Sunmak

N

İLKELER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O

Dünyadaki mülteci ve sığınmacılara
insan onuruna yaraşır hizmet sunan
bir sivil toplum kuruluşu olmak.

İLKELER

“İnsan onuruna saygılı, etik değerlere bağlı ayrımcılık gözetmeden;
güvenilir, şeffaf, doğru ve tutarlı ehliyetli ve liyakatli sosyal sorumluluk
bilincine sahip personellerle nitelikli hizmet sunmak.”

YÖNETIM KURULU

DENETLEME KURULU

Başkan

Denetleme Kurulu Başkanı

Başkan Yar.

ZAFER SÖĞÜTÇÜ
MEHMET ALI KILIÇ

Sekreter

AHMET CÜNEYT ŞENER

Sayman

MEHMET AKTAŞ

Üye

HALIL İBRAHIM AKINCI

Üye

MUSTAFA TAKTAK

Üye

SÜREYYA AYDIN

Yedek Üye

HÜSEYIN AK

Yedek Üye

TÜRKER ŞENGÜL

Yedek Üye

HASAN ALKAN

Yedek Üye

SIYAMI YÜCEL

Yedek Üye

TAHIR EMANET

Yedek Üye

EMRE TÜTÜNCÜ

Yedek Üye

VURAL IŞIK

HÜSEYİN KAPLAN
Başkan Yardımcısı
SEZGİN BULĞU
Üye
HAYATİ ANKARALI
Yedek Üye
ŞENOL AYDOĞDU
Yedek Üye
HALİL BÜYÜKYILDIRIM
Yedek Üye
OSMAN AKAR
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TEMEL POLITIKA VE ÖNCELIKLER
Koruma ve Sosyal uyumun sağlanması doğrultusundaki öncelik alanlarımız aşağıdaki gibidir;
Acil temel insani ihtiyaçların karşılanması

Hukuki danışmanlık verilmesi

Çocuk işçiliğinin önlenmesi

Rehabilitasyon ve Psiko-sosyal destek

Çocukların okullaştırılması

İstihdamın sağlanması

Kadınların güçlendirilmesi

Dil ve meslek edindirme

Erken yaşta evlilikleri önlemek için koruyucu hizmetlerin sunulması

ORGANIZASYON YAPISI
Genel Kurul

Denetleme Kurulu

Yönetim Kurulu

Başkan
Genel Koordinatör
Genel Koordinatör
Yardımcısı

Kaynak
Geliştirme

İnsan
Kaynakları

Koruma
Birimi

Satın Alma
ve Lojistik
Birimi

İletişim
Birimi

İdari İşler
Birimi

Mali İşler
Birimi

Çalışma
İzni ve
İstihdam
Birimi

Kadın
Dayanışma
Merkezi

Kurumsal
Veri İzleme ve
Değerlendirme
Birimi

Eğitim
Birimi

Muhasebe Finans

Projeler
Birimi

Sosyal
Uyum

Rehabilitasyon
Birimi

Fizik Tedavi Psikososyal
Destek
Okul Öncesi
Eğitim

İnsani Hukuk Okullaştırma Sosyo-Ekonomik
Yardım
Destek
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FİZİKSEL YAPI
BINALAR:
TOPLUM MERKEZI
Sultanbeyli ilçesinde merkezi bir konumda
bulunan Mülteciler Toplum Merkezi; toplamda
8 katlı, 4.460 metrekaresi kapalı, 630 m2’si de
açık alan olmak üzere 5.090 m2 alana sahiptir.
Ayrıca Toplum merkezi binasının yanında
büyük bir bahçesi de bulunan tek katlı yapı,
çocuk dostu alan olarak hizmet vermektedir.
Mülteciler Toplum Merkezinde sağlık, barınma,
eğitim, kültür, hukuk, gibi farklı alanlarda
hizmetler
sunulmaktadır.Tercümanlık
ve
istihdam gibi alanlarda da mültecilere ve
sığınmacılara ücretsiz destek verilmektedir.
Mülteciler Toplum Merkezinin adresi; Turgut
Reis Mah. Fatih Bulvarı No:306 Sultanbeyli/
İstanbul

ÇOCUK VE GENÇLIK
MERKEZI
Çocuk ve Gençlik Merkezi, hem Türkiyeli hem
de mülteci ve sığınmacı çocuklar ve gençler
için faaliyet gösteren bir merkezdir. Eğitim
Merkezi, 6-15 yaş arasındaki Suriyeli çocuklara
kendi kültürel kimliklerini koruyarak, yaşadıkları
çevreye uyumlarını güçlendirmek ve akademik
başarılarını arttırmak amacıyla; akademik
destek, kültürel ve sportif etkinlikler ile güzel
sanatlar alanlarında hizmet sunmaktadır.
Merkezde ayrıca psikolojik danışman ve
psikologlardan oluşan “Rehberlik Birimi”
bulunmaktadır. Bu birimle çocukların okul ve
aile görüşmeleri yapılarak eğitim ve sosyal uyum
süreçlerinin etkin bir şekilde takip edilmesi
ve okuldan uzak kalma risklerinin azaltılması
amaçlamaktadır.
Eğitim Merkezinde Türkiyeli, sığınmacı ve
mülteci öğrencilerin rahatlıkla kullanabilecekleri
çocuk ve genç dostu alanlar, sanat atölyesi,
drama atölyesi, derslikler (fen bilgisi, matematik, sosyal bilgiler vb.) dil atölyeleri (Türkçe ve Arapça)
spor atölyesi, kütüphane, konferans salonu, cep sinema odası, kafetarya ve yemekhane mevcuttur.
ÇOGEM’in adresi; Abdurrahmangazi Mah. Petrol Yolu Cad. No:166 Sultanbeyli/ İstanbul
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ARAÇLAR:
Mülteciler Derneğinde hizmet vermekte olan 14 adet araç bulunmaktadır. Bunlardan 7’sı binek
araç, 6’sı minibüs ve biri kamyonettir. Araçların kullanımları ise şu şekildedir:
Bir aracımız hastane için kullanılmaktadır.
Engelli
hastaların
ulaşımı
bu
araçla
sağlanmaktadır. İki aracımız Sultanbeyli dışında
yer alan ve merkezimize ulaşımda problem
yaşayan fizyoterapiden faydalanacak hastalar
için kullanılmaktadır.

Kullanılan Elektronik Malzemeler:
Ürün Adı

Bir aracımız koruma ekibinin saha ziyaretlerinde
kullanılmaktadır. Bir aracımız mülteci ve
sığınmacı çocukların okullaştırılma faaliyetleri
için ilçemizdeki okulların ziyaret edilmesi
amacıyla kullanılmaktadır. Bir aracımız sosyal
ekonomik destek alabilecek ailelerin ev
ziyaretlerinde kullanılmaktadır. Bir aracımız
kariyer planlaması ve mesleki danışmalık
alanında saha çalışması için kullanılmaktadır.
Çocuk ve Gençlik Merkezinde servislerle
çocukların ÇOGEM’e ulaşımlarının sağlanması
için kullanılmaktadır. Kamyonet ise insani
yardım dağıtımı için kullanılmaktadır. 14
aracında kullanımı aktif olarak devam
etmektedir.

BILGI VE TEKNOLOJI
KAYNAKLARI:
Günümüzde bilgiye ulaşmanın en hızlı şekli
teknolojiyi
kullanmaktan
geçmektedir.
Mülteciler Derneği yürüttüğü faaliyetlerde,
danışanlara verdiği hizmetin kalitesini arttırmak
için, mümkün oldukça en güncel teknolojileri
ve en sağlam donanımları kullanır. Her geçen
yıl kendini bu alanda günceller.
Faaliyetlerini, faaliyet raporlarını, stoklarını vb
dijital olarak tutmak için sahip olduğu imkanları
kullanarak en güncel teknolojik altyapılara
adapte olur.
Ayrıca sosyal medya hesaplarından ve web
sitesimizden derneğimizin çalışmalarını takip
edenlere, en güncel bilgileri vermek ve faaliyet
görsellerini paylaşmak için her geçen yıl
kalitesini arttıran bir ekipman seti kullanır.
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Adet

1

Dizüstü Bilgisayar

74

2

Masaüstü Bilgisayar

65

3

Klima

107

4

Telefon

30

5

Projeksiyon

8

6

Anfi Sistemi

2

7

Fotoğraf Makinası

4

8

Ses Sistemi

25

9

Tarayıcı

4

10

Televizyon

18

11

Yazıcı

15
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DIJITAL MEDYA BIRIMI
Dijital Medya Birimi, Mülteciler Derneği faaliyetlerinin dijital ortamlarda görünürlüğünü
sağlamak, duyuru ve haberleri ilgili kitleler arasında yaygınlaştırmak, sosyal medya üzerinde
yanlış bilgi ile mücadele etmek ve derneğe ait basılı yayınların tasarımını hazırlanmak amacıyla
kurulmuştur. Birimde 1 sorumlu, 2 sorumlu yardımcısı ve 1 tercüman görev almaktadır. Mülteciler
Derneği birimleri tarafından yapılan faaliyetlerin görselleştirilmesi, internet sitesinde ve sosyal
medya hesaplarında paylaşılması ile derneğin basılı yayınlarının hazırlanması bu birim
tarafından gerçekleştirilmektedir.

Web Sitesi Çalışmaları
www.multeciler.org.tr adresinden ulaşılabilen
Mülteciler Derneği kurumsal web sitesi Türkçe,
İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 farklı dilde
yayın yapmaktadır. Dernek bünyesinde verilen
hizmetler hakkında bilgi ve belgelere, birimler
tarafından gerçekleştirilen etkinliklere, kurslara
ve atölyelere ulaşılabilen internet sitesi ilk olarak
2015 yılında açılmıştır.
2016 yılında yenileme ve geliştirme çalışmaları
kapsamında sitenin yazılım alt yapısı ve tasarımı
geliştirilmiştir. Aralık 2019’da ise modern
ve sade bir tasarım anlayışı benimsenerek
yenileme çalışması yapılmıştır. Web sitesinde
yayınlanan haberler ve duyurular eş zamanlı
olarak yerel ve ulusal basınla birlikte sosyal
medya hesaplarında paylaşılmıştır.

Web Sitesi Ziyaretçi Sayısı:
Yazılım ve tasarım alanında sürekli geliştirilen (www.multeciler.org.tr) Mülteciler Derneği internet
sitesi 2019 yılında 703 bin 335 farklı internet kullanıcısı tarafından ziyaret etmiştir. Yıl boyunca
toplam 111 yeni içeriğin eklendiği internet sitesine yapılan bu ziyaretler dil ve coğrafi bakımdan
çok çeşitlilik göstermektedir. 2019 yılında ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre %106 artmıştır. 2018
yılında multeciler.org.tr adresini 400 bin 885 kişi ziyaret ederken 2019 yılında bu sayı 826 bin 70’e
ulaşmıştır. En çok ziyaretçi sayısına 78 bin 219 kişi ile Ekim ayında ulaşılmıştır.
Ziyaretçi Sayısı

Eklenen Haber Sayısı

73.156
57.355

55.549

57.240

78.219
65.683

63.820

60.486 62.740

69.880

39.013 42.298

Ocak

5

Şubat

Mart

12

10

Nisan

Mayıs

13

13

Haziran Temmuz Ağustos

6

6

Eylül

4

7
20

Kaynak: Google Analytics
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Ekim

Kasım

Aralık

10

11

En Çok Okunan Haberler
Okunma
Sayısı

Haber Başlıkları

Oran
%22

Türkiye’deki Suriyeli Sayısı

246.164

Suriyeliler Devletten Para Alıyor mu?

123.559

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olma Şartları

59.550

Suriyelilerle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

39.480

Suriyeliler Üniversiteye Sınavsız mı Giriyor?

20.857

%1,8

Yabancılar için KEP Adresi ve Çalışma İzni

19.421

%1,7

AB’den 3 Milyar Avro Geldi mi?

15.102

%1,3

Yabancılar İletişim Merkezi

10.346

%0,9

Suriyeliler Seçimlerde Oy Kullanacak mı?

9.946

%0,8

Bayramda Gidebiliyorlarsa Neden Geri Dönüyorlar?

9.891

%0,8

Suriyeli Öğretmenler Okullarda Göreve Atandı İddiası

9.480

%0,8

%10,9
%5,3
%3,5

Kaynak: Google Analytics

Mobil Uygulama
Mülteciler Derneği Android Uygulaması hizmet
ve duyuruların daha fazla ulaşılabilir olması
amacıyla 2018 yılında yayınlanmıştır. Web sitesi
ile eş zamanlı olarak güncellenen uygulamanın
içeriği Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak
görüntülenebilmektedir.

Aylara Göre Mobil Uygulama
İndirilme Sayıları
125

140
90 95 97

90 95 82
56

63

52

Mülteciler Derneği
Android uygulamasını
indirmek için yukarıdaki
kare kodu okutunuz.

33

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12

Kaynak: Google Play Services
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Sosyal Medya:
Takipçi Sayıları:

Dijital Medya Birimi olarak Mülteciler Derneği
birimlerinin faaliyetleri konusunda kamuoyunu
bilgilendirmek
ve
internet
ortamında
yabancılarla ilgili ortaya atılan iddiaları
araştırmak amacıyla yıl boyu sosyal medya
hesaplarından paylaşımlar yapılmaktadır.

*31 Aralık 2019 itibarıyla...

Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Takipçi Sayısı:

2018 yılına göre

%47

15.355

Sosyal medya hesapları üzerinden gelen eleştiri,
talep ve öneriler ilgili birimlere aktarılmış
ve geri dönüş yapılmıştır. Gerçekleşen ve
gerçekleşecek olan tüm etkinliklerle ilgili
haberler ve duyurular sosyal medya kanalları
kullanılarak paylaşılmıştır. Türkiye’de yaşayan
yabancılarla ilgili sosyal medya mecralarında
çıkan iddialar araştırılmış ve yanlış bilgi içeren
paylaşımlarla ilgili doğrulamalar yayınlanmıştır.
Tüm bu doğrulama çalışmaları tek bir kitapçıkta
toplanıp dijital kitap ve basılı yayın haline
getirilmiştir.

Paylaşılan İçerik
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artış

Twitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Takipçi Sayısı:

2018 yılına göre

Paylaşılan İçerik

%111

6.605

1.286

artış

Instagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Takipçi Sayısı:

2018 yılına göre

%506

6.305

Grafik Tasarım:
2019 yılı boyunca dernek faaliyetlerine ait
duyurular, kurslar ve etkinlikler için afiş,
broşür ve kitapçık tasarımları hazırlanmıştır.
Koruma/Himaye, İş ve Meslek Danışmanlığı,
Rehabilitasyon Merkezi, Hukuk Danışmanlığı
birimleri ile ilgili biner adet bilgilendirici
broşür basılmıştır. Faaliyet ve duyurular için
çeşitli konularda 55 afiş hazırlanmıştır. Doğru
Bilinen Yanlışlar, Sosyal Uyum Strateji Belgesi,
Hizmet Rehberi ve Faaliyet raporu kitapçığının
tasarımları hazırlanmış ve her bir kitapçıktan
yüz ellişer adet basılmıştır. Bu kitapçıklara aynı
zamanda dijital ortamlardan da erişilebilmesi
sağlanmıştır.

Paylaşılan İçerik
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artış

Linkedin

Youtube

Telegram

Takipçi Sayısı:

Takipçi Sayısı:

Takipçi Sayısı:

2.004

575

116

Aylara Göre Twitter’da Yapılan Paylaşım Sayısı ve
Paylaşımların Görüntülenme Sayısı:

45

Ocak

50

Mart
Nisan

2019 yılı boyunca dernek faaliyetlerine ait
duyurular, kurslar ve etkinlikler için afiş,
broşür ve kitapçık tasarımları hazırlanmıştır.
Koruma/Himaye, İş ve Meslek Danışmanlığı,
Rehabilitasyon Merkezi, Hukuk Danışmanlığı
birimleri ile ilgili biner adet bilgilendirici
broşür basılmıştır. Faaliyet ve duyurular için
çeşitli konularda 55 afiş hazırlanmıştır. Doğru
Bilinen Yanlışlar, Sosyal Uyum Strateji Belgesi,
Hizmet Rehberi ve Faaliyet raporu kitapçığının
tasarımları hazırlanmış ve her bir kitapçıktan
yüz ellişer adet basılmıştır. Bu kitapçıklara aynı
zamanda dijital ortamlardan da erişilebilmesi
sağlanmıştır.

87.900

55

Şubat

Arşivleme:

223.000
53.400
137

Mayıs

122

Haziran

120

Temmuz
Ağustos

Kasım
Aralık

13

254.000
282.000
385.000

115
16

83.100

Eylül
Ekim

118.000

377.000

242
99

682.000
133

360.000
152

352.000

İNSAN KAYNAKLARI:
İNSAN KAYNAKLARI POLITIKASI:
Mülteciler Derneğinde İnsan Kaynakları departmanı; kurum politikaları, işe alım süreçleri (ilan
verilmesi, mülakat vb.), özlük dosyalarının hazırlanması, personelin kullandığı iznin takip edilmesi
ve yönetimi, işten çıkış işlemleri, kurum içi görüşmeler, iyileştirmeler, kurum içi yönetmeliklerin ve
prosedürlerin uygulanmasını ve sürdürebilirliğini sağlamak gibi görevleri üstlenmektedir.

Çalışan Personel Sayısı:
Uyruk

Eğitim Durumuna Göre Dağılım:
Toplam

Türkiyeli

51

61

112

Suriyeli

27

18

45

Diğer

7

3

10

85

82

167

Kişi Sayısı

%

İlköğretim

15

%8,9

Lise

25

%14,9

Ön Lisans

11

%6,5

109

%65,5

Yüksek Lisans

6

%3,6

Doktora

1

%0,6

Lisans
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İNSAN KAYNAKLARI POLITIKAMIZIN TEMEL İLKELERI:
Kurumumuzun faaliyetlerini en etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması süreçleri ile ilgili
sistemi oluşturmak ve uygulamaya koymak,
Çalışanlarımızın işinin niteliğinde meydana gelen
her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması,
görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha
başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları
kazandırmayı amaçlayan
eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve
kurum yararına sonuçlarını
değerlendirmek,
Çalışanların kendi çalışma çıktılarını görmesine
ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlamak adına
performans yönetim sistemini geliştirmek, etkin bir
biçimde
uygulanmasını
sağlamak,
Çalışanların kurum içinde sürekli gelişimlerini
sağlayan, kendilerini bulundukları konumun üzerindeki sorumluluklar için
hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en
etkin şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyacak
bir kariyer yönetim sistemi
oluşturmak ve hayata geçirmek,

Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma
koşullarını sağlayarak, başarı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek, bu kapsamda; Tüm paydaşlarımızın (çalışanlar, partnerler,
tedarikçiler, toplum) yaratıcılıklarından yararlanarak, , hizmetlere, süreçlere, sistemlere ve
sosyal etkileşimlere dönüştürülerek yenileşme sağlayacak, kuruma, çalışanlara
ve diğer paydaşlara değer
Personel Politikasının
katacak fikirler üretmek,
Dayandığı Temel Esaslar

İşin özelliklerine ve iş ortamına
uygun nitelikteki personelin
seçimi ve görevlendirilmesini
sağlamak,

Çalışanlardan anket ve
benzeri yollarla görüş alarak yapılacak uygulamalara yön vermek,

Personele yeteneklerine göre
yetişme ve gelişme olanakları
sağlamak,

Çalışanların sosyo-kültürel gereksinimlerini belirleyip karşılayarak “Kurum
Kültürü ve Bilincinin” oluşmasını sağlamaya destek
olmak,

İnsana ve çevreye saygı,
çalışanların mutluluğu,
güvenilirlik değerlerini ön
planda tutan ve bu değerleri
benimseyen çalışanlarıyla yola
devam etmek,
Personelin özlük işlerine ilişkin
haklarının uygulanmasını
sağlamak,
Personeli kendisini ilgilendiren
konularda haberdar etmek,
görüş ve düşüncelerini
üst kademelere kolaylıkla
iletmelerinde aracılık yapmak.
Çalışanlardan yazılı kanallar
aracılığıyla görüşleri almak ve
yapılacak uygulamalara bu
doğrultuda yön vermek.

Strateji planlaması sürecinde kısa vadeli çözümlere odaklanmak yerine
daha uzun vadeli değer yaratmak, bu amaçla hedef
belirlemede sosyo-ekonomik boyutları değerlendirme bilincini yaygınlaştırmak
İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve
güvenliğini sağlamaya ve
doğal çevremizi korumaya
odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler
geliştirmektir.

Çalışanların etik ilkeleri
benimsemesini sağlamak,
amaç; çalışanlar, 3. kişiler
ve işveren arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.
Bu kapsamda tüm çalışanlara işyeri davranış
kuralları, cinsel istismar ve taciz politikası, çıkar
çatışması ve çocukları koruma politikası ile ilgili
eğitimler vermektir.

Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi
ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve
bu bilgiye dayalı iş analizleri yapmak, değişen
koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,
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SUNULAN HIZMETLER:
TOPLUM MERKEZI:
Mülteciler Derneği, 8 Aralık 2014 tarihinde kurulduktan sonra bütünleşik bir yapıda hizmet
vermek adına yapılan çalıştaylar ve anket çalışmaları sonrasında Mülteciler Toplum Merkezini
oluşturmuştur. Mülteciler Toplum Merkezi Sultanbeyli ilçesinde yaşamakta olan mültecilerin
sorunlarına bütünleşik bir yapıda hizmet vermek ve çözüm üretmen amacıyla 2016 yılı Temmuz
ayında faaliyetlerine başlamıştır.

KAT PLANI

Mülteciler Toplum Merkezi 4.460 m2’si kapalı
olmak üzere toplam 5.090 m2 alana sahiptir.
630 m2’lik bahçesi bulunan Mülteciler Toplum
Merkezinin her katında farklı hizmetler
sunulmaktadır.

6

Personel Yemekhanesi ve
Sosyal Kafe

5

Koruma/Himaye

4

İdari Ofisler ve Toplantı Odaları

3

Türkçe Eğitim Merkezi, Derslikler,
Hobi Kursları ve Mesleki Atölyeler

2

Fiziksel Rehabilitasyon ve
Psikolojik Destek Merkezi

1

T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli
2 nolu Göçmen Sağlığı Merkezi

Z

Kayıt ve Danışma Masası

-1

Depo ve Mesleki Atölyeler
Uygulama Alanı

Toplum
Merkezinde
mültecilere
ve
sığınmacılara ücretsiz olarak sağlanan destek
destekler:
SUKOM
Koruma Birimi
Sosyal Ekonomik Destek Birimi
Hukuki Danışmanlık Birimi
Çocuk Dostu Alan
Türkçe Dil Kursu
Mesleki Kurslar
İş Yeri Ruhsatlandırma
Mesleki Danışmanlık ve İstihdam Birimi
Çağrı Merkezi
İnsani Yardım Birimi
Kadın Konukevi
Akıl ve Ruh Sağlığı Merkezi
Fizik Tedavi Birimi
Hastane Tercümanlığı Birimi
Okullaştırma ve PDR Hizmeti
Sosyal Uyum Birimi
Mülteci Meclisi
Gönüllülük Birimi
Kaynak Geliştirme Birimi
Dijital Medya Birimi
Tercümanlık Birimi
Göçmen Sağlığı Merkezi
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ÇOCUK VE GENÇLIK MERKEZI (ÇOGEM):
Çocuk ve Gençlik Eğitim Merkezi (ÇOGEM) mülteci çocukların ve gençlerin eğitimlerinin
desteklenmesi, okul ortamlarında yaşadıkları sorunların çözümlenmesine destek olmak
amacıyla 2017 yılı Ekim ayında kurulmuştur. Eğitim Merkezi, 4-16 yaş arasındaki sığınmacı,
mülteci ve Türkiyeli çocuklara kendi kültürel kimliklerini koruyarak, yaşadıkları çevreye uyumlarını
güçlendirmek ve akademik başarılarını arttırmak amacıyla; eğitsel, sanatsal, kültürel ve sportif
etkinlikler gerçekleştirmektedir.

ÇOGEM’ de Verilen Hizmetler:

Merkez ayrıca rehberlik birimi ile çocukların
okul ve aile görüşmelerini yaparak eğitim ve
sosyal uyum süreçlerinin takip edilmesini,
okuldan uzak kalma risklerinin azaltılması
hedeflenmektedir. Yukarıda bahsi geçen
hizmetler yalnızca mülteciler çocuk ve gençler
için değil, aynı zamanda Türkiyeli çocuk ve
gençler içinde verilmektedir.

Aile Seminerleri,
Geziler / Etkinlikler
Sanat Eğitim ve Atölyeleri
Arapça ve Türkçe Dil Eğitimleri
Bilgisayar Eğitimleri
Matematik Eğitimleri
Robotik Kodlama Eğitimleri
YÖS ve TÖMER Eğitimleri
Okullaştırma ve Okula Hazırlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Çocuk ve Gençlik Merkezi 2500 m2’lik 6 katlı
bir binaya sahiptir. Ayrıca 400 m2’lik bahçesi
bulunmaktadır.

ÇOGEM - Anaokulu

Sultanbeyli Çocuk ve Gençlik Merkezinde
çocuklar ve gençler için verimli vakit
geçirebilecekleri, sosyal ve kültürel etkinlik
faaliyetlerine katılabilecekleri güvenli alanlar
oluşturulmuştur.
Çocuk ve Gençlik Merkezinde çocuk
gençlerin kullandığı alanlar şöyledir:

Çocuk ve Gençlik Merkezinde 4-6 yaş
aralığındaki okul öncesi dönemi mülteci ve
Türkiyeli çocuklara yönelik anaokulu hizmeti
verilmektedir. Eğitim onların bilişsel, duygusal,
sosyal ve dil alanlarda gelişmelerini sağlamak
ve çocukların farklı özelliklerini ortaya çıkararak
kendilerini
tanıma
olanağı
bulmalarını
amaçlanmaktadır.

ve

Çocuk ve Genç Dostu Alanlar
Çok Amaçlı Sanat Atölyesi
Dil Atölyeleri
Spor Atölyesi
Derslikler ve Kütüphane
Konferans Salonu
Film İzleme Odası
Yemekhane ve Kafeterya

Mülteci çocuklar için uyumu kolaylaştırmak,
dil unsurunu ortadan kaldırıp sağlıklı bir
iletişim ortamı sunmak da merkezin hedefleri
arasındadır.
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FAALİYET VE PROJELER:
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), diğer bir deyişle küresel amaçlar, yoksulluğu ortadan
kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak
için evrensel eylem çağrısıdır.
Birleşmiş Milletlerin 17 Sürdürülebilir Kalkınma
Amacı (SKA), Binyıl Kalkınma Hedeflerinin
başarılarının üzerine inşa edilmekle birlikte,
iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik,
sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi
yeni alanları içeriyor. Bu amaçlar birbiriyle
bağlantılıdır; bir amaçta başarının anahtarı,
birbiriyle ortak yönleri olan sorunları bütüncül
ele almaktır.

yürütülür. Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve
dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına
uygun olarak benimseyecekleri açık rehberlik
ve amaçlar sağlar. Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları, kapsayıcı bir gündemdir.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; yoksulluk,
iklim değişikliği ve çatışmalar gibi, dünyamızın
karşı karşıya olduğu ağır zorlukların bazılarını
çözümlememiz için bize ortak bir plan ve
gündem sağlıyor. UNDP, ilerlemeyi sağlayacak
ve ülkeleri sürdürülebilir kalkınma yolunda
destekleyecek deneyim ve uzmanlığa sahiptir.

SKA’lar,
gelecek
nesiller
için
yaşamı
sürdürülebilir biçimde iyileştirmek amacıyla
bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde
ortaklık kurar ve faydacılık/pragmatizm ruhuyla

SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA
AMAÇLARI NELERDIR?
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KORUMA
FAALIYETLERI:
GIZ CLIP/ TOPLUM
MERKEZLERI VE YEREL
İNISIYATIFLER PROJESI:
Koruma:
Koruma Birimi, dezavantajlı gruplarla bütüncül
bir çalışma prensibine sahip olup bu kapsamda
yararlanıcılara koruyucu, önleyici ve rehabilite
edici
hizmetler
sunmaktadır.
Bireylerin
ihtiyaçları ve çok özel hassasiyet durumları
tespit edilerek hassasiyet derecesini en aza
indirmeye çalışma, kapasiteyi artırma ve tehlike/
risk oluşturabilecek durumların yatıştırılmasını
sağlama gibi amaçlara yönelik bilgilendirme ve
yönlendirmeleri kapsamaktadır. Ayrıca hassas
vakalarla ilgili vaka takibi süreci de birimin
kapsamındadır. Bu süreç, karşılıklı olarak
gerçekleştirilir; danışmaya gelen bireyin isteği
ve rızası doğrultusunda işletilir.

Kadın konu evinde kalan kişilerden kurum içi
yönlendirmeler ile psikolojik destek alanların
sayısı 42’dir. Koruma Birimi, aşağıda detayları
belirtilmiş olan SED, hukuki danışmanlık ve
kadın konukevi ile doğrudan çalışmakla birlikte
outreach/ev ziyareti, vaka takibi, önleyici,
Koruyucu ve bilgilendirici faaliyetler-seminerler,
insani yardım, refakat, taşıma ve tercüme
desteği alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Bireylerin
ve
ailelerin
güçlendirilmesi
kapsamında birçok imkâna sahip olan
kurumumuzda
sorunların
çözümü
derneğimizin sahip olduğu iç imkânlarla
giderilmeye çalışılmaktadır.

Outreach/Ev
Ziyareti:
Saha
ekibimiz
Sultanbeyli
ilçesinde
derneğimize
ulaşamayanlara ve derneğimize başvuruda
bulunup ziyaret edilmesinin gerekli görüldüğü
ailelere ev ziyaretleri gerçekleştirmektedir.
Ulaşılan
bireylere
yönelik
bilgilendirme,
hassasiyet tespitleri yapılarak gerekli kurum içi
ya da kurum dışı yönlendirmeler yapılmaktadır.

Bu kapsamda ihtiyacı olan birey ve ailelere,
derneğimiz tarafından sunulan diğer sağlık,
eğitim, ve hukuki danışmanlık gibi hizmetlere
erişim sağlanmaktadır.

Vaka Takibi: Gerek saha ziyaretlerinde gerek
derneğe başvuruda bulunan danışanlarla
yapılan hassasiyet değerlendirme görüşmeleri
sonucu, tespit edilen hususlar ve ihtiyaçlar
doğrultusunda vaka takibi başlatılır. Vaka
takibi,
hassasiyetin
belirlenmesinden
giderilmesine veya en aza indirilmesine
yönelik;
planlama,
değerlendirme,
yönlendirme ve takip süreçlerini içermektedir.

Dernekte sunulan hizmetlerden faydalanmak
isteyen danışanlar öncelikle koruma birimine
yönlendirilmektedir.
Sosyal
çalışmacılar
tarafından yapılan görüşme sonrası belirlenen
hassasiyet durumlarına göre danışanlar iç
veya dış yönlendirmelerle ilgili birimlere
gönderilmektedir. Hassasiyetleri tespit edilen
danışan dosyalarına yönelik dernek içerisinde
sağlık, rehabilitasyon, MHPSS, fizyoterapi,
hastane randevu, meslek kursları, hukuk
vb. alanlarına iç yönlendirme yoluyla ya da
Sultanbeyli İl Göç İdaresi, Sosyal Hizmet Merkezi
gibi devlet kurumlarına veya başka STK’lere
dış yönlendirme şeklinde yapılmaktadır.
2019 yılı içerisinde 424 dış yönlendirme
gerçekleştirilmiştir.

Önleyici,
Koruyucu
ve
Bilgilendirici
Faaliyetler-Seminerler: Bireylerin çeşitli kurs ve
etkinliklere yönlendirilmesi ile yeterliliklerinin
sağlanması, farkındalıklarının artırılması ve
güçlendirilmelerini hedefleyen çalışmalardır.
Bu çalışmalar kapsamında alanında uzman
kişi ve ilgili kurumlar ile iş birliği hâlinde birçok
seminer düzenlenmiştir.
19

Koruma Birimi tarafından 2019 yılında 59 adet
seminer gerçekleştirilmiş olup 769 kişi, bu
seminerlere katılmıştır.

İnsani Yardım: Bireylerin içinde bulunduğu
durumu iyileştirmek ve bireylere destek olmak
için derneğe yapılan yardımlar ihtiyaç sahibi
kişilere ulaştırılmaktadır. Yardım kurulu kararı
sonucu bu yardımlar ayni ve nakdî yardımlar
şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Seminer Katılımcılarının Sayısı
Yaş Aralığı

Kişi Sayısı

177

0-17

492

18-49
50+

Refakat, Ulaşım ve Tercüme Desteği:
Yararlanıcılara ihtiyaçları dâhilinde onlara
refakat etmek, sözlü ya da yazılı olarak
hizmetlere erişimlerinin sağlanması için
tercüme desteğinde bulunmak ve hizmete
erişim noktasında destekler sağlanmayı
kapsamaktadır.

100
Toplam: 769

Kaynak: Koruma Birimi, SUKOM, 2019

Koruma Birimi Tarafından Düzenlenen Seminerler
Konular

Konular

Hamilelikte Kontrol ve Aşı Takip Süreci

Çocuklarda Gelişimsel İhtiyaçlar

Güvenli Annelik Semineri

Alzheimer ve Demans Hakkında Bilgilendirme

Çocuk ve Ergenlikte Cinsel Eğitim

İnme ve Artrit Hakkında Bilgilendirme

Anne Çocuk Sağlığı Eğitimi

Kalp Sağlığı Eğitimi

Gebelik Oluşumu ve Aile Planlaması

Koah Hastalığı Hakkında Bilgilendirme

Meme Kanseri

Diyabet Eğitimi

Üreme Sağlığı

Psikolojik Dayanıklılık ve Stres Yönetimi

Aile İçi İletişim
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Sosyal Hizmet Biriminden
Yararlanan Kişi Sayısı

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)
Sosyal ve ekonomik destek, eğitim tedbiri,
danışmanlık tedbiri, sağlık tedbiri, barınma ve
bakım tedbiri kararları Aile Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı (AÇSB) tarafından sağlanan
hizmetlerdir. Bu hizmetler Mülteciler Derneği
ile AÇSB arasında yapılan protokol neticesinde
2016 yılından beri aracı bir kuruluş olarak
Mülteciler Derneği tarafından danışanlara
ulaştırılmaktadır.

Yaş Aralığı

Kişi Sayısı

69

0-17

784

18-49
67

50+

Toplam: 920

Sosyal Ekonomik Destek, temel ihtiyaçlarını
karşılayamayan ailelere çocukların ailelerin
yanından
ayrılmadan
bakımına
imkân
sağlanması amacıyla aileye verilen ekonomik
ve psiko-sosyal desteği kapsamaktadır. Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte
yürütülen SED çalışmaları ailelere çocuklarını
okula göndermeleri koşuluyla sağlanmaktadır.

Kaynak: Koruma Birimi, SUKOM, 2019

SED İçin Başvuran Kişi Sayısı

191

%36

Sosyal Ekonomik Destek çalışması kapsamında
öncelikle okula gitmeyen ve çalışan çocuklar
tespit edilmektedir. Daha sonra tercüman
desteği ile çocuğun adresine gidilerek sosyal
inceleme yapılır. İncelemeyi yapan meslek
elemanı tarafından sorunların çözülmesi
için gerekli görülen müdahale planı Sosyal
İnceleme Raporu hâlinde hazırlanır. Rapor,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının
Sultanbeyli
temsilciliğine
sunulmaktadır.
Yardım konusunda nihai karar kurum
tarafından verilmektedir. Ailede istisnai bir
durum bulunmadığı takdirde, birimdeki meslek
elemanlarından biri tarafından üç ayda bir aile
ziyaret edilir ve ailenin süreci hakkında Sosyal
İzleme Formu hazırlanır. Böylece ailenin gelişim
süreci düzenli aralıklarla değerlendirilerek
takibi yapılır.

Kabul
Edilen

342

Reddedilen

%64

Kaynak: Koruma Birimi, SUKOM, 2019

SED Başvurusu Kabul Edilenlerin
Yaş Aralıkları
Yaş Aralığı

0-17

Kişi Sayısı

3
179

18-49
50+

9
Toplam: 191

Kaynak: Koruma Birimi, SUKOM, 2019
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Kadın Konukevi

Kadın Dayanışma Merkezi

Mülteciler Derneği bünyesinde kurulan kadın
konukevi, eşi tarafından her türlü şiddete maruz
kalmış, boşanma veya ölüm sebebi ile çocukları
ile yalnız kalıp barınma imkânı bulamamış,
aile içinde istismara maruz kalmış kadınlara ve
varsa çocuklarına barınma imkânı sağlayan bir
yerdir.

Kadın Konukevi dâhilinde 2018 yılında
Kadın Dayanışma Merkezi kurulmuş olup
bu merkezde konukevinde kalan kadınlar
ile Sultanbeyli’de yaşayan kadınların bir
araya gelerek oluşturdukları çeşitli atölyeler
üzerinden aktiviteleri yürütmektedirler.
Merkezin ana amacı kadınların psikolojik ve
ekonomik açıdan güçlendirilmesi olup aynı
zamanda mülteci ve Türkiyeli kadınları bir
araya getirerek Sultanbeyli’de sosyal uyumun
desteklemesi hedeflenmektedir.

Kadın konukevi, kadın ve varsa çocuklarının
kendilerini güvende hissedecekleri bir alan
sağlamakla birlikte süreç içerisinde kadınların
kendilerine
yetecek
hâle
gelmelerine
yönelik destekleyici hizmetler sunmaktadır.
Konukevinde kalan çocukların da eğitimlerine
devam ettirilmesi önceliklerimiz arasındadır.

Kadın Dayanışma Merkezinde Yürütülen
Aktiviteler ve Katılımcı Sayısı
Atölyeler

Konukevine başvuru yapan kadınların, konukevi
sorumlusu, psikolog, sosyolog ve koruma
uzmanından oluşan kurul tarafından sosyal ve
psikolojik incelemesi yapıldıktan sonra alınan
karara bağlı olarak kabulü sağlanmaktadır.
Konukevine kabulü sağlanan kadın ve çocuklar
ihtiyaçları doğrultusunda kurumda yürütülen
psiko-sosyal destek, rehabilitasyon, sosyal
uyum aktiviteleri ve Türkçe dil kursları gibi diğer
alanlara da yönlendirilmektedir.

Dikiş Atölyesi
Kadın Emeği Atölyesi

Ayrılan
Kişi Sayısı

Kalan
Kişi Sayısı

0-17

45

19

26

18-49

32

16

16

50+

8

5

3

Toplam:

85

40

45

44
38

Kaynak: Koruma Birimi, SUKOM, 2019

Kadın Konukevinden
Yararlanan Kişi Sayısı
Yararlanan
Kişi Sayısı

87

Yeni Tatlar Atölyesi

Kadınların yetenek ve becerilerine göre
mesleki
eğitimlere
ve
hobi
kurslarına
yönlendirilerek sosyal hayata katılım süreçleri
desteklenmektedir.

Yaş Aralığı

Katılımcı Sayısı

Kaynak: Koruma Birimi, SUKOM, 2019
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Hukuki Danışmanlık

Birimimizdeki tüm hizmetler eşitlik ve gizlilik
ilkesi altında ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Danışanların
talepleri
doğrultusunda,
derneğimizin hizmet sınırını aşan konuları, ilgili
olaya hâkim başka bir kuruma ya da kuruluşa
dış
yönlendirme
yapılmaktadır.
Hizmet
alanlarımız içinde kalan durumlarda ise dernek
içi yönlendirme yapılmaktadır.

Sığınmacılar ve mülteciler, geldikleri ülke
hukuku
ve
karşılaşabilecekleri
hukuki
problemlerle ilgili bilgilendirilmiş, karşılaştıkları
hukuki problemlere ilişkin çözüm yolları
geliştirilmiş, gerekli yerlere yönlendirilmiş
ve ihtiyaç duyulan vakalarda bireylere eşlik
edilmiştir.

Danışanları bilgilendirmeye yönelik en çok
danışmanlık verilen konular hakkında her ay
seminer düzenlenmektedir. 2019 yılı içerisinde
Geçici Koruma Hukuku başta olmak üzere
birçok farklı konuda seminer gerçekleştirilmiş
ve 160 kişi bu seminerlere katılmıştır.

Mevzuatta
yapılan
değişiklikler
sosyal
medya, internet sitesi ve broşürler aracılığı
ile yararlanıcılara iletilerek birçok olası hak
kaybı ve mağduriyetler engellenmiştir. Hukuk
Biriminden en fazla danışmanlık alınan
konularda kimlik başvurusu ve il değişikliği
gelmektedir. Evlilik ve boşanma, vatandaşlık,
aile birleşimi, sınır dışı, ikamet izni, velayet ve
işçi hakları danışmanlık verdiğimiz konular
arasındadır.

Seminer Katılımcı Sayıları
Seminer Konusu

Hukuk Biriminden Faydalanan Kişi Sayısı
Yaş Aralığı

0-17

Kişi Sayısı

38

18-49
50+
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1.238
208

Katılımcı Sayısı

Sağlık

5

Kimlik

31

Evlilik

37

Erken Yaşta Evlilik

23

Geçici Koruma Hukuku

64

Erken Çocukluk Dönemine Destek

Toplam: 1.484

Genç ve tecrübesiz ebeveynleri evlilik ve
çocuk bakımı konusunda bilgilendirmek ve
desteklemek amacıyla Sultanbeyli’de ikamet
eden tüm geçici koruma altındaki gebe
kadınlara ulaşılmış ve düzenli hane ziyaretleri
gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: Koruma Birimi, SUKOM, 2019

Sosyal hizmet uzmanları, doğum yapmak
üzere olan veya yeni doğum yapış olan mülteci
ebeveynlerin ailelerini ziyaret ederek; doğum
sonrası beslenme, doğum sonrası depresyon,
çocuk ve beyin gelişimi, çocuk ile olumlu ilişkiler
kurma, dil gelişimi, bebek ile iletişimi ve olumlu
davranışları destekleme konularında farkındalık
artırma oturumları gerçekleştirmiştir.
Doğumdan önce bir kez doğrumdan sonra
iki haftada bir kez olmak üzere bebek 1,5
yaşına gelene kadar hane ziyaretleri devam
etmektedir. Hane ziyaretleri sırasında annelere
bebek kiti ve bilgilendirici broşürler verilmiştir.
2019 yılı içerisinde 258 farklı aile bu çalışma
kapsamında ziyaret edilmiştir.
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UNHCR PROJESI:

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Koruma Birimi:

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
sağlanmasına yönelik hizmetlerin verilmesi
amaçlanmaktadır.

Mülteciler Derneği ile UNHCR arasındaki
iş birliği, Aralık 2017 yılından beri devam
etmektedir. 2019 yılında UNHCR tarafından
fonlanan projemiz aracılığıyla, koruma ve eğitim
birimleri tarafından hizmet verilmektedir.
Koruma Biriminde Uluslararası ve Geçici
Koruma kapsamındaki bireyler ya da bu
kapsama henüz dâhil olmamış aday adayları;
herhangi bir dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve
siyasi görüş ayrımı gözetilmeksizin başvuru
yapan
bireylere,
danışmanlık
hizmeti
verilmektedir.
Bu
kapsamda
bireylerin
ihtiyaçlarına, spesifik hassasiyet durumlarının
tespit edilerek hassasiyet derecesi en aza
indirmeye çalışmaya, kapasiteyi arttırmaya
ve tehlike-risk oluşturabilecek durumların
yatıştırılmasına yönelik bilgilendirme ve
yönlendirmeleri kapsamaktadır. Bu süreç,
karşılıklı olarak gerçekleştirilir; danışmaya gelen
bireyin isteği ve rızası doğrultusunda işletilir.

Psiko-sosyal esneklik programları kapsamında;
çocuk hakları, çocuğun toplumdaki yeri, engelli
insanlar hakkında farkındalık çalışmaları,
akranlarıyla sorunları olan öğrencilerle bireysel
toplantılar, iletişim geliştirme faaliyetleri,
şiddet eğilimli çocuklarla grup çalışmaları
ve
atölye
çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
2019 yılı içerisinde 65 adet grup çalışması
gerçekleştirilmiştir. PDR çalışmaları MEB ile
yapılan protokol sonucunda Sultanbeyli’de yer
alan 30 okulda yürütülmektedir. Bu çalışmalar,
sosyal uyum etkinlikleri ile desteklenmektedir.

Derneğe gelen yararlanıcılara ek olarak
Koruma Birimi Saha Ekibi Sultanbeyli ilçesinde
derneğimize ulaşamayanlara ve derneğimize
başvuruda
bulunup
ziyaret
edilmesinin
gerekli görüldüğü ailelere ev ziyaretleri
gerçekleştirmektedir. Ulaşılan bireylere yönelik
bilgilendirme,
hassasiyet tespitleri ve bu
bağlamda, dernek içi ya da derneğimiz dışındaki
kurumlara
yönlendirmeler
yapmaktadır.
Yapılan hassasiyet değerlendirme görüşmeleri
sonucu, tespit edilen hususlar ve ihtiyaçlar
doğrultusunda vaka takibi başlatılır.

PDR’den Faydalanan Kişi Sayısı
Yaş Aralığı

Kişi Sayısı

0-17
18-49
50+

1.604
148
8
Toplam: 1.760

Kaynak: Koruma Birimi, SUKOM, 2019
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Saha
çalışması
sırasında,
hassasiyet
değerlendirme formu kullanılarak görüşülen
kişilerin ve ailelerin hassasiyet durumlarının
tespit
edilmesi
amaçlanmıştır.
Saha
çalışmasından, farklı kurum ve kuruluşlardan
yönlendirmeler ve Mülteciler Derneği’ne
gelen bireysel başvurular neticesinde ulaşılan
yararlanıcılara ilişkin 2846 hassasiyet tespiti
yapılmıştır.
Bu
hassasiyetler,
UNHCR’ın
hazırladığı
hassasiyet
kategorilerinden
hareketle oluşturulmuştur.

Vaka
takip
süreci
hassasiyetin
belirlenmesinden giderilmesine veya en aza
indirilmesine yönelik, planlama, değerlendirme,
yönlendirme ve takip süreçlerini içermektedir.
Yararlanıcılar ile yapılan görüşmeler sonucunda
ihtiyaç tespit edilen ve yararlanıcılar tarafından
talep edilen konularda önleyici, koruyucu
ve bilgilendirici faaliyetler ve seminerler
gerçekleştirilmektedir. Bu seminer ve faaliyetler
sonucunda bireylerin ihtiyaç duyulan konularda
yeterliliklerinin sağlanması, farkındalıklarının
arttırılması ve güçlendirme çalışmalarının
yapılması hedeflenmektedir.

2019 yılı içerisinde Koruma Birimi saha ekibi tarafından 600 ev ziyareti yapılması planlanmıştır. Yıl
sonunda yapılan ev ziyareti sayısı 711, temas edilen kişi sayısı ise 2.923’tür. Bunların 1.384’ü çocuk
1.539’u ise yetişkindir.

En Çok Karşılaşılan 5 Hassasiyet Türünün Çocuk ve Yetişkin Olarak Dağılımı
Hassasiyet Türleri

Kişi Sayısı

Hassasiyet Türleri

ÇOCUK

Kişi Sayısı

YETİŞKİN

Okula Devam Etmeyen Çocuk

855

Yetersiz Gelir

512

Çocuk İşçi

234

Kronik Sağlık Sorunu

163

Çocuk Evliliği veya Riski

93

Yalnız Ebeveyn

139

Kronik Sağlık Sorunu

62

Sınır Dışı Edilme Riski

64

Sınır Dışı Edilme Riski

39

Toplumsal Cinsiyete Dayalı
Şiddet Mağduru

32

TOPLAM:

910

TOPLAM

1.283

Kaynak: Koruma Birimi, SUKOM, 2019

Tabloda görüldüğü üzere, çocuklarda tespit
edilen hassasiyet türlerini değerlendirdiğimizde,
yoğunluklu olarak okula gitmeyen çocuk, çocuk
işçiliği ve çocuk evliliği veya riski hassasiyetleri
gözlemlenmiştir. Çocuk işçiliğinde karşımıza
yaygın olarak çıkan sektör tekstildir. Çocuk
işçilerin çoğunluğu tekstil atölyelerinde ortacı
olarak çalışmaktadır.

karşılaşılan bir hassasiyet türüdür. Özellikle 1418 yaş arasındaki kız çocuklarında karşılaşılsa da
zaman zaman daha erken yaşta birliktelikler de
tespit edilmektedir.
Yetişkinlerde
karşılaşılan
hassasiyetlere
baktığımızda yetersiz gelir hassasiyetinin yoğun
olduğunu görüyoruz. Yetişkinlerin yoğunlukla
çalıştıkları sektörlerin başında tekstil sektörü
gelmektedir. Onu takip eden sektörler ise
inşaat ve mobilya sektörüdür.

Bunu ambalajcılık ve mobilyacılık gibi çeşitli
alanlardaki işçilikler izlemektedir. Çocuk
evliliği veya riski yoğun olarak kız çocuklarında

25

Çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de kronik sağlık sorununa sahip kişi sayısının yüksek olduğu
görülmektedir. Bu hassasiyeti yalnız ebeveyn, sınır dışı edilme riski ve TCDŞ mağduru hassasiyetleri
takip etmektedir. Saha ziyaretlerinde ve derneğe gelen başvurularda hassasiyet kriterleri göz
önünde bulundurularak görüşmeler yapılmakta ve vaka takip süreci başlatılmaktadır.
2019 yılı içerisinde Koruma Biriminin dernekte yaptığı görüşmeler sonucu 1.501 kişi, ev ziyaretleri
sonucunda ise 1.015 kişi için vaka takip süreci başlatılmıştır. Toplam vaka sayısı 2.516’dır. Bu
vakalardan 1.126’sı çocuk koruma 1.390’ı ise yetişkin koruma vakalarıdır.

Çocuk ve Yetişkinlere Göre Dosyaların
Vaka Takip Nedenleri
Vaka Takip Sebebi

Kapatılan Vakaların Nasıl
Sonuçlandığına İlişkin Ayrıntılar

Kişi Sayısı

Olumlu

Olumsuz

Genel Toplam

1.126

364

233

597

2

2

0

2

Eğitim

794

250

200

450

Geçim

2

-

-

-

Hukuki

33

8

2

10

Kayıt

47

35

2

37

Ruh Sağlığı

108

29

16

45

Sağlık

135

40

11

51

5

0

2

2

1.390

382

225

607

Barınma

23

20

0

20

Eğitim

38

11

26

37

Geçim

49

17

13

30

Hukuki

78

16

6

22

Kayıt

44

20

4

24

Ruh Sağlığı

129

36

16

52

Sağlık

272

103

18

121

Sosyal Yardım

746

157

133

290

11

2

9

11

2.516

746

458

1.204

ÇOCUK
Barınma

Sosyal Yardım
YETİŞKİN

Üçüncü Ülkeye Yerleştirme
GENEL TOPLAM
Kaynak: Koruma Birimi, SUKOM, 2019

Görüldüğü üzere, çocuklar için vaka takiplerinin
çoğunluğu eğitim, sağlık ve ruh sağlığı sebebi
ile gerçekleştirilmiştir.

Birimde ön görüşme alan tüm sosyal
çalışmacılar tarafından belirlenen vakalar; 922
kadın, 468 erkek ve 1.126 çocuk danışana ilişkin
olduğu tespit edilmiştir. Bu zamana kadar
toplamda 1.204 vaka kapatılmış, 1.302 vaka ile
ilgili takip süreci yürütülmekte ve 2.020 yeni
dönem projesinde bu vakalarla ilgili işlem ve
aksiyon alınmaya devam edilmektedir.

Koruma projesi bünyesinde belirtilen 300
çocuk koruma vaka yönetimi hedefinin aksine
toplamda 1.126, yetişkin vaka yönetimi hedefinin
aksine ise 1.390 vaka dosyası açılmıştır.
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Toplamda kapatılan 1.204 vakanın 746’sı
olumlu olarak ve aynı zamanda, kapatılan
vakaların
çoğunluğu
eğitim
sebebiyle
sonuçlandırılmıştır.
Sultanbeyli’de yaşayan
çocukların, okul kayıtlarının gerçekleştirilmesi
hedefi doğrultusunda çocuğun okullaştırılması
yapıldı.
Okullaştırma durumunun tespit edilmesi,
gerek saha ekibinin sosyal çalışmacılara
yönlendirdikleri ile ve doğrudan sosyal
çalışmacılar tarafından yapılmış gerekse de
Çocuk ve Gençlik Merkezinden rehberlik ve
psikolojik danışmanların koruma ekibine
yönlendirmesi ile gerçekleştirilmiştir.
Yetişkinlerde en yüksek takip sebebi ve olumlu
kapanan vakalar sosyal yardımlara yapılan
yönlendirmeler sonucu olmuştur. Hassasiyetleri
tespit edilen danışan dosyalarına yönelik dernek
içerisinde sağlık, ruh sağlığı, fizyoterapi, hastane
randevu, meslek kursları, hukuk, sosyal hizmet
birimi vb. alanları içeren iç yönlendirmeler ya
da Sultanbeyli İl Göç İdaresi, Sosyal Hizmet
Merkezleri gibi devlet kurumlarına veya başka
STK’lere dış yönlendirmeler gerçekleştirilmiştir.
Proje süresince yapılan iç yönlendirmelerin
sayısı, dış yönlendirmelerin sayısından oldukça
fazladır.

Seminer başlıkları, kadın sağlığı, genel sağlık
ve hijyen, yasal bilgilendirme, toplumsal
cinsiyet ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet,
eğitim sistemi gibi temalardan oluşmaktadır.
Seminerler zaman zaman UNHCR desteği ile
zaman zaman ise GIZ desteği ile yapılmıştır.
Detaylara baktığımızda; Sultanbeyli İlçe Sağlık
Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak planlanan
sağlık konulu seminerlere katılımda yoğunluk
gözlenmektedir. Özellikle erkek katılımcıların
ilgi duyduğu erkek üreme sağlığı ve kalp
hastalığı seminerler İlçe Sağlık Müdürlüğünden
gelen doktor tarafından verilmiştir.

Projenin koruma biriminde son bileşen olan
aile üyelerinin desteklenmesi, bilgilendirilmesi
ve bilginin yayılımı kapsamında, toplamda
24 seminer verildi ve 413 mülteci aile üyesine
ulaşıldı. Katılımcıların 374’ü kadın, 39’u ise
erkektir.

Ayrıca MEDAK ile iş birliği yapılarak Hamilelik
Süreci ve Çocukların Aşı Takibi konulu
seminerler 5 defa düzenlenmiştir ve gebelik
dönemindeki kadın yararlanıcılara ulaşılmıştır.
Seminer sonrası MEDAK tarafından geliştirilmiş
olan gebelik ve aşı takibini kolaylaştıran HERA
isimli uygulama telefonlarına yüklenmiştir.

Seminer Konuları
Kadın Sağlığı
Genel Sağlık ve Hijyen
Yasal Bilgilendirme
Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet
Temelli Şiddet
Eğitim Sistemi

Seminerlerin sonunda, hazırlanan seminer
değerlendirme formunu dolduran kadınların
yanıtları analiz edildiğinde, katılımcıların bu
seminer program içeriğini oldukça faydalı
gördüğünü, farkındalıklarının arttığını ve
öğrendikleri bilgileri yakınlarındaki diğer
kadınlara da aktarma fırsatı bulabildiklerini
söyleyebiliriz.

Seminer Katılımcı Sayısı

374

39

Kaynak: Koruma Birimi, SUKOM, 2019
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RELIEF INTERNATIONAL
(REHABILITASYON) PROJESI:
Mülteciler Derneği Toplum merkezi binasının
ikinci katında yer alan ve rehabilitasyon projesi
kapsamında sağlanan temel hizmetlere
aşağıda yer verilmiştir.
Hassasiyet Tespit Görüşmeleri
Kapsamlı Rehabilitasyon Desteği
Fizik Tedavi Seansları (Saha Ve Merkez)
Yardımcı Cihaz Desteği (Tekerlekli Sandalyeler,

Yararlanıcıların Uyruklara Göre Dağılımı

Tuvalet Sandalyeleri, Bastonlar vb.)

Düzenli Akıl Ve Ruh Sağlığı Seansları,
Psiko-Sosyal Destek Seansları (Saha ve Merkez)
Psikiyatri Seansları ve Ücretsiz İlaç Desteği
Grup Terapi Seansları
Ortopedik Tedavi Hizmeti
Farklı Kurumlara Yönlendirme Hizmeti
Hastane Tercümanlığı Hizmeti
Yararlanıcıların
Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı
Yaş Aralığı

573

50+

222
Toplam: 1.402

Kaynak: Rehabilitasyon Birimi, SUKOM, 2019

Yararlanıcıların
Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
Oran

Türkiye

4

Uygur

4

Afganistan

Kaynak: Rehabilitasyon Birimi, SUKOM, 2019

607

18-49

8

41

Kişi Sayısı

0-17

Suriye

1.345

Toplam

%51
%49

710
692

Kaynak: Rehabilitasyon Birimi, SUKOM, 2019
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KAPSAMLI REHABILITASYON HIZMETI
Kapsamlı rehabilitasyon hizmeti çerçevesinde
fizyoterapi ve psikolojik destek hizmeti eş
zamanlı olarak sağlanmaktadır. Merkeze ulaşan
yararlanıcının sosyal çalışmacı tarafından
hassasiyetlerinin belirlenmesinin ardından
psikolog ve fizyoterapist tarafından kişinin
fiziki ve ruhsal durumu kapsayıcı bir şekilde
değerlendirilmektedir.
Hassas gruplardan biri olan mültecilere
kapsamlı değerlendirmeye alınması doğru
tedavi için büyük önem arz etmektedir.
Yapılan değerlendirmeler sonrası yararlanıcılar
durumlarına uygun tedavilere yönlendirilirler.
Bu tedavi şekli hem sahada hem de merkezde
uygulanan bir yöntemdir.
Kapsamlı Rehabilitasyon Hizmeti Verilen
Kişilerin Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı
Yaş Aralığı

Kişi Sayısı

0-17

Toplum merkezinde görevli 5 psikologdan
2’si yerinde, 2’si hem yerinde hem de sahada
ve 1’i Ümraniye ofisinde hizmet vermektedir.
Psikologlardan 1’i seanslarını Arapça dilinde
diğer psikologlar ise Arapça tercüme eşliğinde
gerçekleştirmektedir.

244

18-49

344

50+

200
Toplam: 788

Projede görev alan ortopedist, muayene sonucu
fizik tedaviye ihtiyacı olan kişileri ilgili birime
yönlendirmektedir. Muayeneleri Arapça ana
dilinde gerçekleştirmektedir.

Kaynak: Rehabilitasyon Birimi, SUKOM, 2019

Kapsamlı Rehabilitasyon Hizmeti Verilen
Kişilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
Oran

Kapsamlı Rehabilitasyon Hizmeti
Verilen Kişilerin Uyruklara Göre Dağılımı

Toplam

%55

765

433

Suriye

355

3

Özbekistan

Kaynak: Rehabilitasyon Birimi, SUKOM, 2019

2

Türkmenistan

Mülteciler Derneği Merkezinde bulunan 7
fizyoterapistten 4’ü yerinde, 2’si sahada ve 1’i
Ümraniye merkezinde hizmet vermektedir.
6 fizyoterapist seansları Arapça dilinde
gerçekleştirmektedir. Ekibin başında bulunan
fizik tedavi uzman hekimi tüm süreçlerden
sorumludur.

2

Gana

%45

16
Kaynak: Rehabilitasyon Birimi, SUKOM, 2019

29

Diğer

YARDIMCI CIHAZ DESTEĞI
Rehabilitasyon tedavisi için fizyoterapist ve
psikolog tarafından ilk değerlendirmesi yapılan
yararlanıcılara
ihtiyaçları
doğrultusunda
yardımcı cihaz desteği sağlanmaktadır. Bu
destek ile birlikte yararlanıcıların fiziksel
durumlarını iyileştirerek yaşam kalitesinin
artırılması amaçlanmaktadır. Dağıtılan yardımcı
cihazlardan
bazıları
şunlardır:
Tekerlekli
sandalyeler, elektrikli tekerlekli sandalyeler,
yürüteçler, tuvalet sandalyeleri, bastonlar vb.
2019 yılı için fizyoterapi hizmeti kapsamında
toplam 7942 adet seans gerçekleştirilmiştir.

Toplamda 102 danışana 138 ortez, 21 protez
verilmiştir. Bu verilen ortezlerden 91 tanesi
RELIEF International tarafından 47 tanesi
Conscience International tarafından verilmiştir.
Protezlerde ise RELIEF International tarafından
5, Conscience International tarafından 16 tane
verilmiştir.
Aynı zamanda 2019 yılı içerisinde 312 adet
ulaşım kartı da danışanlara verilmiştir.

Yapılan Yardımcı Cihaz Bağışı Sayısı ve Türleri
Malzeme

Adet

Malzeme

Adet

4 Wheel Rollator-Adult

21

Foam pressure care cushion

56

Abdominal Binder

44

Hospital wheelchair

26

Active wheelchair

18

Kaye Walker

20

Air Pressure Care Mattress

21

Quadripod cane

3

AFO

10

Resting wrist splint

8

Arm Sling - Large

3

Sliding Board (Transfer board)

1

Axillary crutches

7

Toilet Chair - Folding Komot

46

Corner chair

1

Walking frame

15

Walking stick

33

Elbow crutches

33

Electric Wheelchair

4

TOPLAM:

Kaynak: Rehabilitasyon Birimi, SUKOM, 2019
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AKIL VE RUH SAĞLIĞI HIZMETI
Akıl ve ruh sağlığı hizmeti çerçevesinde 2 klinik
psikolog ve 2 psikiyatrist görev almaktadır.
Merkezde görev alan 1 sorumlu hekim
psikiyatrist Arapça tercüme ile seans almaktadır.
Bunun yanında ikinci bir psikiyatrist ana dilde
hizmet vermektedir.
Akıl ve ruh sağlığı hizmetinde yararlanıcılar
kapsamlı
tedavide
olduğu
gibi
sosyal
çalışmacılar ile görüşmeleri tamamlandıktan
sonra bu hizmete yönlendirilirler. Tedavi
sürecinde terapi hizmetinin yetersiz kaldığı
yararlanıcılara ücretsiz ilaç desteği de
sağlanmaktadır. 2019 yılında toplamda 361 adet
ilaç verilmiştir.
Terapi hizmeti bireysel ve grup terapisi olmak
üzere iki şekilde sağlanmaktadır. Bireysel terapi
kişiye özgü hazırlanmış programlarla kişilere
sağlanırken, grup terapisinde ise danışanlar
kendilerini başkasının gözünden görme, grubun
diğer üyelerinden ilham alma, kendilerini ve
diğerlerini daha iyi anlama, tanıma, değiştirme
ve geliştirme fırsatı bulurlar. 2019 yılında 93’ü
grup seansı olmak üzere toplamda 4271 adet
seans yapılmıştır.

Akıl ve Ruh Sağlığı Hizmeti Verilen
Kişilerin Uyruklarına Göre Dağılımı
Suriye

862

Akıl ve Ruh Sağlığı Hizmeti Verilen
Kişilerin Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı
Yaş Aralığı

8

Türkiye

4

Afganistan

Kişi Sayısı

33
450

0-17
18-49
50+

Kaynak: Rehabilitasyon Birimi, SUKOM, 2019

356

Verilen hizmetlerimizin kapsamı dışında kalan
durumlar için ise farklı kurumlarla iş birliği
hâlinde, yönlendirme yapılmaktadır. 2019 yılı
boyunca yönlendirme yapılan yararlanıcı sayısı
140 ‘tır.

101

Akıl ve Ruh Sağlığı Hizmeti Verilen
Kişilerin Cinsiyetlere Göre Dağılımı
Oran

%55

Diğer

Farklı sivil toplum kurumları ile iş birliği içinde
gerçekleştirilen farkındalık arttırma seminerleri
yıl boyunca düzenlenmiştir. Bu seminerlerin
konuları genel olarak ruh sağlığı ve fiziksel
problemler üzerinde yoğunlaşmaktadır. 2019
yılı boyunca 11 bilgilendirme semineri yapıldı.
Bu seminerlerin bazılarında içeriği destekleyen
ve yararlanıcıların fayda sağlayabilecekleri
kitler dağıtılmıştır. Seminerler yararlanıcıların
ana dilinde gerçekleştirilmesinden dolayı
dinleyicilerin katılımı da teşvik edilerek sorucevap tabanlı bir yöntem uygulanmıştır.

Toplam

421

%45

486
Toplam: 907

Kaynak: Rehabilitasyon Birimi, SUKOM, 2019
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STRENGTHS PROJESI
Suriye krizinin ruh sağlığına olan sonuçlarına
bir yanıt olarak, Avrupa Birliği Horizon 2020
(Horizon Europe) Çerçeve Programı tarafından
finanse edilen STRENGTHS Projesi 2017 yılının
başında resmi olarak başlamıştır.
STRENGTHS, farklı ülke bağlamlarında etkili
ruh sağlığı müdahalelerinin dağıtımını ve
alımını ölçeklendirmek için etkili toplum
temelli sağlık uygulama stratejileri sağlamayı
amaçlamaktadır.
Proje kapsamında dâhil olma kriterlerini taşıyan
Suriyeli mültecilere Problem Yönetimi + isimli
psikolojik müdahale programı sunulmaktadır.
Program sırasında katılımcıların ulaşım, yemek
vb. masrafları karşılanarak programa dâhil olma
süreçleri kolaylaştırılmaktadır.
Programda yararlanıcılar travma sonrası stres
bozukluğu, stres, anksiyete vb. sorunlarına
çözüm bulurken aynı zamanda günlük yaşamda
karşılaştıkları problemleri kendi kendilerine
çözme becerisi kazanmaktadırlar. Bunun yanı sıra çalışma sırasında yararlanıcıların herhangi bir
ihtiyacı belirlendiği takdirde iç ve dış yönlendirmeler gerçekleştirilmektedir.

Projenin Özel Amaçları:

Problem Yönetimi+’nın Özellikleri:
Kısa sürelidir, toplamda 5 seanstan oluşur.
Para-profesyoneller (psikolojik müdahalede
uzman olmayan ancak bu konuda eğitim
almış olan bireyler) tarafından verilir.
Tanılararasıdır (transdiagnostic) ve
depresyon, anksiyete, TSSB (Travma Sonrası
Stres Bozukluğu) ve strese bağlı problemler
hedeflenir.
Çeşitli güçlüklerden etkilenmiş (şiddet vb.),
düşük gelirli ülkelerden gelen toplumlar için
tasarlanmıştır.

Problem Yönetimi +’nın (PM+) sağlık
sistemine entegre etmek için gerekli
adımları belirlemek
PM+ ve PM+’ın eğitim materyallerini
yararlanıcılara uyarlamak
PM+’ı ölçeklendirmek
PM+’ın uygulama ve yatırım maliyetini
belirlemek
PM+’ın çıktı (kanıt) bazlı yaygınlaştırılmasını
sağlamak

Problem Management Plus/Problem
Yönetimi+ Nedir?

Her seansta, katılımcılara problemleri ile başa
çıkabilmeleri için geliştirilmiş stratejiler öğretilir,
çeşitli aktiviteler ve tartışmalar yapılır, stratejilerin
anlaşılmasını kolaylaştırmak adına seans içinde
kültüre uygun vaka örnekleri kullanılır.

PM+, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından
geliştirilmiş
bir
müdahale
yöntemidir.
Çalışmaya dâhil edilen ve tedavi grubuna alınan
katılımcılar, PM+ isimli problem yönetme odaklı
olan müdahaleyi 5 hafta boyunca alırlar.

Bir sonraki seansta, bir önceki seansta öğretilen
stratejileri kullanıp kullanmadıkları sorgulanır ve
üzerine tartışılır.
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Katılımcıları Dâhil Etme Stratejisi

Konsorsiyum Toplantısı

Çalışmaya
Suriyeli
mültecilerin
dâhil
edilmesi için çeşitli stratejiler geliştirilmiş ve
uygulanmıştır.

STRENGTHS Projesi kapsamında her yıl Ocak
ayında bütün proje ortaklarının ve paydaşların
katıldığı
yıllık
konsorsiyum
toplantısı
gerçekleştirilmektedir.

Mülteciler Derneğinin diğer departmanları
tarafından yönlendirilen kişiler çalışmaya dâhil
edilmiştir.

Bu kapsamda 23-24 Ocak 2020 tarihlerinde
Hollanda’nın Amsterdam şehrinde 18 kurumun
katıldığı toplantıda projenin yıllık aktiviteleri
değerlendirilirken 2020 yılının planlaması
yapılmıştır.

Çalışmanın görünürlüğünü ve bilinirliğini
artırmak adına broşür tasarlanmış ve
potansiyel katılımcılara ulaştırılmıştır.
Potansiyel
katılımcıların
dikkatini
çekmek
amacıyla
programı
tanıtan
bir video hazırlanmış ve çeşitli sosyal
medya hesaplarında düzenli aralıklarla
paylaşılmıştır.
Tanıtım materyalleri sosyal medyada
Suriyelilerin
bulunduğu
gruplarda
paylaşılmıştır.
Mülteciler Derneğinin farklı aktivitelerinde
proje tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

Problem Yönetimi + Ana çalışmanın
Çalışmasının Gerçekleştirilmesi
Proje kapsamında 2019 yılı içerisinde ana
çalışma başlamıştır. Ana çalışma toplamda 380
kişiyi kapsamaktadır. Ana çalışmanın birinci
grubu kapsamında 180 kişi ile PM+ çalışması
gerçekleştirilmiş olup 200 kişi için tarama
çalışmaları 2020 Şubat ayı itibariyle yapılacaktır.

PROJE ORTAKLARI:
Proje toplamda 10 ülkeden 17 farklı ortak ile birlikte yürütülmektedir.
Proje kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalar
Mülteciler Derneği ve İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği, Türkiye
İstanbul
Şehir
Üniversitesi,
Türkiye
Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Hollanda
Danish Red Cross, Danimarka
Freie Universität Berlin, Almanya
International Medical Corps, Birleşik Krallık
I-Psy Amsterdam, Hollanda
The Royal Tropical Institute (KIT), Hollanda
London School of Economics and Political
Science, Birleşik Krallık

London School of Hygiene and Tropical
Medicine, Birleşik Krallık
War Child Holland, Hollanda
War Trauma Foundation, Hollanda
The United Nations High Commissioner for
Refugees, İsviçre
University of New South Wales, Avusturalya
University Hospital Zurich, İsviçre
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (UNHCR)
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MÜLTECILER DERNEĞI-LONDON SCHOOL OF
HYGIENE AND TROPICAL MEDICINE SAHA
ARAŞTIRMASI FAALIYET RAPORU
Mülteciler Derneği olarak London School of
Hygiene and Tropical Medicine ortaklığında
“Sultanbeyli İlçesindeki Suriyeli Mültecilerin
Ruh Sağlığı ve Engellilik Durumu Araştırması”
gerçekleştirilmiştir.
Araştırma 11 Eylül 2019 tarihindeki niceliksel
saha çalışması ile başlamış ve 31 Ekim 2019
kadar sürmüştür. Araştırma niceliksel, niteliksel
ve odak grup görüşmeleri olmak üzere üç
bölümden oluşur. Niceliksel bölüm kişilere
uygulanan sağlık anketleri ile desteklenirken
niteliksel ve odak grup görüşmelerinde ise
mülteciler ile yüz yüze mülakatlar yapılmış ve
daha ayrıntılı bilgi toplanması amaçlanmıştır.

Araştırmanın Temel Amacı;
Sultanbeyli Belediyesi sınırları içinde yaşayan
tüm yaş gruplarındaki Suriyeliler arasında
engelliliğin yaygınlığını ve çocuklardaki
temel ruh sağlığı bozukluğu belirtilerini
saptamak,
Sultanbeyli Belediyesi sınırları içinde yaşayan
Suriyelilerin fizik tedavi ve rehabilitasyon
ile ruh sağlığı ve psikososyal destek
hizmetlerine olan ihtiyaçlarını belirler,
Engellilik ve ruh sağlığı bozukluklarının
hizmetlere erişim, eğitim, iş olanakları,
sosyal içerme ve yaşam kalitesi dâhil temel
yaşam alanlarına etkisini değerlendirmek,
Engelli ve / veya ruhsal bozukluk belirtileri
olan mültecilerin ruh sağlığı ve psiko-sosyal
destek ile fizik tedavi ve rehabilitasyon
hizmetlerine erişimindeki kolaylaştırıcı/
engelleyici faktörleri, öncelikli ihtiyaçlarını,
karşılaştıkları zorlukları ve başa çıkma
mekanizmlarını saptamak,
Toplumun
engellilik
ve
ruh
sağlığı
bozukluklarına
yönelik
tutumunu
araştırmak,
İstanbul’da ikinci ve üçüncü basamak
sağlık ve uzmanlık hizmetlerinde ruh
sağlığı ve psiko-sosyal destek ile fizik tedavi
ve rehabilitasyon hizmet kapasitesi ve
hizmet sunumundaki boşlukları ve hizmet
sunumunu saptamak.

Araştırmanın Kadrosu;
Bu araştırmada 17 anketör, 2 görüşmeci, 3
fizyoterapist ve 1 saha koordinatörü görev aldı.
Buna ek olarak LSHTM’ den görevlendirilen
araştırmacı da araştırma sırasında sahada ve
ofiste araştırmanın yürütülmesinde görev aldı.

Çalışmanın sonucunda;
Yaklaşık 4000 kişi ile niceliksel anket,
(2-65+ tüm yaş aralıklarında)
36 kişi ile mülakat,
7-10 kişinin katılacağı 3 tane odak grup
görüşmesi gerçekleştirildi.
Bu çalışmanın sonucunda Kasım ayında LSHTM
ayrıntılı bir rapor çıkarmak üzere tüm sonuçlar
üzerinde çalışmaya başladı.
Raporun taslak hali iki kurum arasında da
paylaşılmıştır ancak son hali tamamlandığı
zaman Mülteciler Derneği’ne hazır bir
şekilde iletilecektir ve internet sitesi ve sosyal
medya dâhil olmak üzere birçok platformda
kamuoyunun dikkatine sunulacaktır.
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EĞİTİM FAALİYETLERİ
GIZ CLIP/TOPLUM
MERKEZLERI VE YEREL
İNISIYATIFLER PROJESI
TÜRKÇE EĞITIM MERKEZI
2015 Aralık ayı itibariyle faaliyete geçen Mülteciler
Eğitim Merkezi –MÜTEM- Sultanbeyli’de
yaşayan Suriyeli yetişkinlere ve çocuklara
Türkçe öğreterek topluma kazandırılmaları
ve toplumla nitelikli iletişim kurmalarına katkı
sağlamak amacıyla kuruldu.

Öğrencilerin dil yeteneklerini geliştirmek üzere;
Konuşma
Kulübü:
Konuşma
kulübü,
öğrencilerin kendi seviyelerine uygun bir
ortamda konuşma becerilerini geliştirmeleri
amacıyla düzenlenmektedir. Eğitim, sağlık,
ulaşım vb. konular belirlenerek öğrencilerin
günlük
hayatta
karışılacağı
konularda
konuşma-dinleme becerilerinin artırılması
amaçlanmaktadır.

Mülteciler Eğitim Merkezinde Türkçe eğitimi
kursları, Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nde
belirlenmiş dil düzeylerine göre düzenlenmiştir.
Burada Türkçe kursları A1, A2 B1 ve B2
seviyelerinde verilmekte olup her kur yaklaşık
140 saatten oluşur. Türkçe eğitimlerinde dört
temel dil becerisinin (okuma, konuşma, yazma
ve dinleme) kazandırılması amaçlanmıştır.

Sinema Kulübü: Öğrencilerin konuşma ve
dinleme becerilerini geliştirmek amacıyla,
seviyeleri de göz önüne alınarak film izleme
etkinlikleri
düzenlenmektedir.
Öğrenciler
izledikleri filmleri yorumlayıp filmle ilgili
konuşma etkinliğine katılır.

2019 yılında Türkçe derslerine 788 kayıt
yaptırılmıştır. Eğitim sonunda 292 kişi dil
seviyelerini gösteren sertifika almaya hak
kazanmıştır.
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UNHCR PROJESI
EĞITIM BIRIMI
Eğitim biriminde uluslararası ve geçici koruma
kapsamındaki çocuklara ya da bu kapsama
henüz dâhil olmamış 6-18 yaş arası çocuklara;
eğitim desteği sunmak, eğitim kademesine
dahil olan ve eğitim kademesi içerisine hiç
girmeyen çocuklara Türk eğitim sistemini
öğretmek ve okul dışı kalmış çocuklara
öğrenci statüsü kazandırmak gibi çalışmalar
yürütülmektedir.
Bu çalışmaların amacı 6-14 yaş arası okul
çağındaki çocukları eğitim süreci içerisinde
tutarak Türk eğitim sistemini öğretmek ve
bu eğitim sistemine uyum sağlamalarını
kolaylaştırarak
nitelikli
ve
seviyelerine/
durumlarına uygun olarak eğitim desteği
sağlamaktır.
Eğitim
birimi tarafından planlanan sosyal
uyum faaliyetleri kapsamında çocuklarda
okul kültürü oluşturarak sosyalleşmelerini
sağlamak ve çocuklara psikolojik destek
sağlayarak çocukların okul ortamında ve sosyal
alanlarda kendilerini daha iyi ifade etmelerini
kolaylaştırmak amaçlanmıştır.

eğitim dönemlerinde (Ocak-Haziran, TemmuzAralık) farklı çocukların merkeze gelmesi
sağlanarak Sultanbeyli’de fazla sayıda çocuğa
ulaşılması hedeflenmiş olmakla birlikte, eğitim
dönemlerinde
çocukların
devamlılığının
sağlanması oldukça önemsenmiştir.
Ocak-Haziran eğitim döneminde Türkçe dil
eğitimi derslerine 395 çocuk, Arapça derslerine
268 çocuk katılım sağlamıştır. Bu sayılar en
az bir kere derslere katılmış olan çocukların
sayısından oluşmaktadır. Aynı dönemde
spor derslerine katılan çocuk sayısı 282, etüt
derslerine katılan çocuk sayısı ise 333’tür.

Bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik yürütülen
eğitim faaliyetleri şunlardır:
Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi
Matematik Dersleri
Fen-Teknoloji Dersleri
Arapça Dersleri
Yakalama Dersleri (Etüt)
Spor Etkinlikleri
Sanat Atölyesi
Kodlama Atölyesi
Okullaştırma
Sosyal Uyum Aktiviteleri

Derslere Katılım Sağlayan Çocuk Sayısı
Dersler

Katılımcı Sayısı

395

Türkçe Dil Dersi

Çocuk ve Gençlik Merkezine 6-18 yaş arası mülteci
çocuklar, hafta içi ve hafta sonu servislerle okul
noktalarından alınıp getirilmekte ve ardından
okul noktalarına geri bırakılmaktadır.

Arapça Dersi
Beden Dersi

2019 yılı boyunca yoğunluklu olarak çocuklara
Türkçe dil kursu verilmiş, aynı zamanda spor
faaliyetlerine, sanat atölyelerine, yakalama(etüt)
eğitimine ve birçok faaliyete katılımları
sağlanmıştır. 2 farklı döneme ayırdığımız

Etüt Dersleri

268
282
333

Kaynak: Eğitim Birimi, SUKOM, Ocak-Haziran 2019
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Grup görüşmeleri kapsamında, savaş travması
yaşayan çocuklara grup terapileri, sınıf
rehberlikleri, grup çalışmaları, veli görüşmeleri
ve toplantıları uygulanmıştır. Grup görüşmeleri
kapsamında tekrarsız 4.303 kişiye ulaşılmıştır.
Çocuklar için kimlik gelişimi, beceri geliştirme,
duygu analizi ve öfke kontrolü, farklılıkları
tanımak
ve
farklılıklarımızla
bir
arada
yaşayabilmek, sağlıklı iletişim kurabilmek,
toplumsal cinsiyet, çocuk hakları, cinsel istismar
vb. konularda çocuklarla birlikte çeşitli grup
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Projenin bir diğer bileşeni olan çocukların sosyal
uyumunu güçlendirebilmek hedefi ile 600
çocuğa ulaşılması beklenilmiş, proje sonunda
yıl boyunca yapılan 66 sosyal uyum aktivitesinde
6-18 yaş aralığında tekrarsız olarak 1.284 Türkiyeli
ve Suriyeli çocuğun katılımı sağlanmıştır.
Temmuz-Ağustos döneminde derslere katılan
çocuk sayısı 861 olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çocukların akademik başarısını destekleme
amacına ek olarak çocukların zihinsel gelişimini
de destekleyen oyunlar planlanmıştır. Bu
kapsamda dama turnuvası düzenlenmiştir.

Temmuz-Ağustos Dönemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akademik başarıyı
destekleme amacına ek
olarak çocukların zihinsel
gelişimini destekleyen
oyunlar planlanmıştır.

Eğitim biriminin bir diğer bileşeni olan PDR ekibi,
proje kapsamında Sultanbeyli’nde bulunan
ilkokul ve ortaokullarda faaliyet göstermiş;
öğretmen ve idari personellerle görüşmüş
ve mülteci çocukların eğitim durumlarını
takibe almıştır. Böylelikle, çocukların hem
akademik başarıları ve okula devam durumları
değerlendirilmiş hem de hassasiyet içerebilecek
durumlar tespit edilmiştir. Bu doğrultuda,
hassasiyet durumlarını en aza indirgeyebilmek
ve çeşitli problemlere çözüm bulmak amacıyla
çocuğun kendisi, ailesi veya okulu ile bireysel
görüşmeler yapılmış veya grup görüşmeleri
gerçekleştirilmiştir.

Derslere katılım
gösteren öğrenci
sayısı:

861

2019 Okullaştırma Faaliyetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PDR ekibi, Sultanbeyli’de bulunan ilkokul
ve ortaokullarda öğretmenler ve idari
personellerle görüşerek ve mülteci çocukların
eğitim durumlarını takibe almıştır.
Okullaştırılan
Çocuk Sayısı

Velilerle
Yapılan Görüşme
Sayısı

106

Okullaştırma
hedefi
doğrultusunda
106
çocuğun okul kaydı yapılmıştır. PDR uzmanları
tarafından yapılan okullaştırma görüşmeleri
dâhil olmak üzere, bireysel görüşmeler,
danışmanlık desteği, hane ziyareti, okul
görüşmeleri ve takipleri, özel ihtiyaca destek
için yapılan görüşmeler ve velilerle yapılan
görüşmelerde tekrarsız olarak 1.567 kişiye
ulaşılmıştır.

1.567

Grup Görüşmesi
Sayısı

4.303

Sosyal Uyumu Güçlendirme Çalışmaları . . . . . . . . . . .
Proje Hedefi
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600

Gerçekleşen

1.284

IDRF / ANAOKULU
PROJESI
Mülteciler Derneği ÇOGEM Anaokulu’nda
çocukların bilişsel, duygusal, psiko-motor, dil,
öz bakım ve sosyal gelişimlerini destekleyecek
etkinlik ve eğitimlere yer verilmektedir.
Çocuklar 5 ders saati eğitim görmektedir. Her
grubun belli bir programı vardır ve her gün
ona göre istasyonlara geçilmektedir. Dersler
her istasyonun amacına uygun olacak şekilde
işlenmektedir. Okul öncesi istasyonunda
çocukların
bilişsel
becerilerine
yönelik
çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca büyük-küçük
kas becerilerinin, sosyal becerilerin, dil ve
birçok becerinin gelişimine yönelik bir takım
çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

İstasyon Sistemi
Fen-doğa istasyonunda çeşitli deney ve
gözlemlerle, yaparak yaşayarak öğrenmelerine
fırsat verilmekte, başladığı bir işi başarma ve
kendine güven duyma gibi kazanımlar bu
istasyonun amacı içerisindedir.

gruplara karşı daha olumlu tutum geliştirmeleri
yönünden faydalı olacaktır.

Müzik-drama istasyonunda sosyal ve
duygusal alanlarda gelişmelerine yardımcı
olmaktadır.

Mülteci çocuklar ise Türkçeye ve Türklere daha
hızlı uyum sağlayacaktır. Aşağıdaki tablodan
eğitim dönemlerine göre Anaokulundan
yararlanan Türkiyeli ve Suriyeli öğrenci sayılarını
görebilirsiniz.

Dil
istasyonunda
çocukların
kendi
kültürlerinden kopmamaları adına Arapça
dersleri verilmekte, ayrıca Türkçe telaffuz, nesne
isimleri tekrarı, çizgi çalışmaları yapılmakta
böylece çocuklar ilköğretime hazırlanmaktadır.

Dönem ve Uyruklara Göre
Öğrenci Sayısı

Zekâ oyunları istasyonunda ise el-göz
koordinasyonu, grup çalışması, bilişsel beceri
gerektiren oyuncaklarla bireysel ve grup olarak
oynamaktadırlar. Bu istasyonda da daha çok
sosyal becerilerin gelişmesi hedeflenmektedir.
Bunlara ek olarak rehberlik öğretmeni
tarafından verilen grup rehberliği dersleri ve
Suriyeli öğretmenler tarafından verilen adap
dersleri de çocukların bütünsel gelişimlerine
katkı sağlamaktadır.

Dönemler

Okulda 1/3 oranında Türk öğrenci kontenjanı
vardır. Bu durum okul öncesi alamayan Türk
öğrenciler için fırsat oluşturmakla beraber,
onların ilköğretimde karşılaşacakları yabancı

Suriyeli Türkiyeli Toplam

2018 (Şubat-Haziran)

89

89

2018 (Haziran-Eylül)

113

153

2018-2019 (Ekim-Mart)

112

40

152

2019 (Nisan-Eylül)

71

24

95

2019-2020 (Ekim-Mart)

62

27

89

447

91

538

TOPLAM

Kaynak: Eğitim Birimi, SUKOM, 2019
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ÇOCUK VE GENÇLIK
MERKEZI PROJESI
PROJE HAKKINDA
Çocuk ve Gençlik Merkezi Projesi, 14 Ekim 2018
tarihinde yürütülmeye başlanmış ve aynı
tarihte Mülteciler Derneği Genel Koordinatörü
Halil İbrahim Akıncı ve İstanbul Kalkınma
Ajansı adına Genel Sekreter Özgül Özkan
Yavuz tarafından imzalanarak resmi süreç
tamamlanmıştır.
Proje yönetimi ekibi; proje koordinatörü ve proje
asistanından oluşmaktadır. Proje koordinatörü,
projenin günlük uygulamasından ve projenin
hedefleri
doğrultusunda
yürütülmesini
sağlamaktan sorumludur.
Projenin planlanan şekilde yürütülmesi için
kurumumuz (Mülteciler Derneği) ve ortak
kurumların birer kişilik temsilcilerinden oluşan
Proje Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Bu
kurul, projenin amaçlarına ulaşması ve yasal
süreçlerin yürütülmesinden sorumludur. Kurul
ayrıca proje ekibiyle koordineli bir şekilde
çalışmaktadır.

Kurulan Birimler
Okul Öncesi Eğitimi Birimi:
Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimlerini
desteklemek, okul sistemine hazırlamak ve
çocukların sınıf ortamına ayak uydurmasını
sağlamak için eğitim faaliyetlerini yürütmekten
sorumludur.

Danışma kurulunun yanı sıra projenin
faaliyetlerinin hayata geçirilmesi için proje
kapsamında istihdam edilecek kişilerden
proje ekibi oluşturulmuştur. Hazırlık faaliyetleri
kapsamında, proje uygulama yerinin kurulması,
proje satın alma ve ihale işlerinin planlanması
ve projenin uygulama planlaması yapılmıştır.

Akademik Eğitim Birimi:
İlköğretim ve ortaöğretim kademesinde
eğitim gören ve okul dışında kalmış çocuklara
ihtiyaç
duydukları
derslerde
akademik
destek eğitimleri vermek ve okul derslerinde
sınıf seviyesini yakalamalarını sağlamaktan
sorumludur.

Sultanbeyli Belediyesi ve Mülteciler Derneği
arasında
projenin
gerçekleştirildiği
bina
üzerine beş yıllık protokol imzalanmıştır ve
bu kapsamda Çocuk ve Gençlik Merkezinin
(ÇOGEM) faaliyete geçirildiği bina Sultanbeyli
Belediyesi tarafından Mülteciler ve Sığınmacılar
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine beş yıl
süre ile tahsis edilmiştir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi:
Sultanbeyli’deki ilkokul ve ortaokullarda
öğrenim gören mülteci ve sığınmacı çocukların
okullarda takiplerini yapmak ve psikolojik
ve danışmanlık konularında destek olmak,
çocuklarla bireysel ve grup çalışmaları yaparak
onları güçlendirmek ve sosyal uyum çalışmaları
yaparak çocukların sağlıklı bir okul ikliminde
bulunmalarını sağlamak gibi çalışmalardan
sorumludur.

Bu kapsamda proje 7 katlı 2500 metrekare
alanın ilk 4 katına kurulmuş ve içerisinde derslik,
atölye kantin, konferans salonu bulunan binada
gerçekleştirilmektedir.
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Açılan Atölye ve Derslikler

Paydaş ve Koordinasyon Toplantıları

Görsel Sanatlar Atölyesinin Kurulması:
ÇOGEM de eğitim alacak çocukların sanatsal
yeteneklerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi
amacıyla görsel sanatlar atölyesi kurulmuştur.
Atölye içerisinde 5 adet 4 kişilik masa 1 öğretmen
masası 21 adet sandalye kullanılmıştır. Ayrıca
gerçekleştirilen
çalışmaların
sergilenmesi
adına 5 adet ayaklı pano ve 5 adet şövale
bulunmaktadır.
Atölyeye
çalışmalarda
kullanılacak malzemelerin depolanması için 2
adet 2 kapılı dolap yerleştirilmiştir.

Projenin
yönetim
sürecinin
planlanan
şekilde ilerlemesi için bilgi ve görüş
alışverişinde bulunmak üzere projenin ikinci
ayından itibaren üç ayda bir düzenli olarak
gerçekleştirilmiştir. Toplamda 6 adet yapılması
planlanan toplantının 5 adedi yapılmış olup
proje paydaşlarına proje süreci hakkında
bilgilendirmeler yapılmıştır.

Proje Ortakları ve Koordinasyon
Toplantısı Katılımcı Kurumlar
İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğü

Müzik Atölyesinin Kurulması:
Proje
kapsamında
müzik
atölyesinde
öğrencilere eğitimler vererek koro çalışmalarının
alt yapısı hazırlanmakta ve öğrencilere nota
bilgisi, ses eğitimi ve koro ile ilgili teknik
bilgiler verilmektedir. Ayrıca öğrencilerle pratik
uygulamalar yapılarak çalışmalar devam
etmektedir.

Sultanbeyli Kaymakamlığı
Sultanbeyli Belediyesi
Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Çağdaş Yaşam Türkan Tulumluer İlkokulu

Tiyatro Atölyesinin Kurulması:
Proje
kapsamında
kurulması
planlanan
Sultanbeyli Çocuk Tiyatro Topluluğu için
ÇOGEM’de tiyatro atölyesi olarak seminer/
toplantı
odası
kullanılmaktadır.
Atölye
kapsamında drama ve tiyatro eğitimleri
verilmektedir.

Mülteciler Derneği
Kaynak: Projeler Birimi, SUKOM, 2019

Proje Açılış Toplantısı
Projenin hazırlık faaliyetlerini takiben proje
amaçlarının ve faaliyetlerinin tanıtılması
maksadıyla ebeveynlere 2 Ocak 2019 tarihinde
açılış toplantısı yapılmıştır. Toplantıda ÇOGEM’
deki eğitim ve Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik faaliyetleri detaylı bir şekilde
anlatılmıştır.

Eğitim Dersliklerinin Kurulması:
Türkçe,
Arapça,
yakalama
eğitimleri
(matematik, fen bilgisi ve ilkokul) derslerinin
verilmesi için sınıflar oluşturulmuştur. Ayrıca
2 adet 30 metrekare boyutunda okula hazırlık
dersliği kurulmuştur.
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Okul Ziyaretleri
Projenin en önemli çalışma alanı okullardır.
Bu kapsamda 12 okul ile düzenli bir iş birliği
yapılmaktadır. Belirlenen 12 okulda ilgili
psikolojik danışman, sosyal çalışmacı veya
psikolog okul idari birimi ile özellikle rehberlik
birimiyle çalışmaktadır.

Projenin görünürlüğünün en üst düzeyde
gerçekleştirilmesi, yerel, ulusal ve uluslararası
alanlardaki
bütün
paydaşların
projeye
kazandırılması, hedef gruplara ulaşılması
ve proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasına
yönelik çeşitli materyaller ve iletişim kaynakları
kullanılmıştır.

Okuldaki mülteci öğrencilerin sorunları, uyum
problemleri ve mülteci çocukların psiko-sosyal
destek ihtiyaçlarını karşılamak/destek sunmak
amacıyla okul görüşmeleri yapılmaktadır.

Bu amaçla öncelikle projenin temsilini sağlamak
için proje logosu tasarlandı. Daha sonra el
broşürü ve tanıtım afişleri proje faaliyetlerinin
duyurulması için Sultanbeyli’deki okullara ve
mültecilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere
dağıtıldı. Ajansın ve bakanlığın görünürlüğünü
belirtmek için projenin uygulama yeri olan
eğitim merkezine büyük tabela asıldı.

Ayrıca
okula
gitmeyen
çocukların
okullaştırılmasıyla ilgili olarak yine ilgili
sosyal çalışmacılar, okul görüşmeleri yaparak
mülteci çocukların okullaştırılma süreçlerini
tamamlamaktadırlar.
Okul
ziyaretleriyle
ortak çalışılacak okullarda ÇOGEM, okul ve
aile iş birliğini sağlanarak mülteci çocukların
okuldan kopmaları engellenmektedir. Böyle
durumlar meydana geldiğinde ilgili çalışan
okul yönetimi, aile ve öğretmenlerle görüşerek
süreci yönetmektedir.

Ayrıca projenin ajans tarafından desteklendiğine
yönelik levha asıldı.
Projenin, ajansın ve
bakanlığın görünürlüğünü yaygınlaştırmak
için eğitim merkezine gelen çocuklara proje
çantası hazırlandı. Çantada kalem, bloknot ve
kupa yararlanıcılara dağıtıldı.

Okul ziyaretleri kapsamında toplam 191 okul
görüşmesi yapılmıştır. Okul müdürleri, rehber
öğretmenler ve sınıf öğretmenleriyle çocukların
ihtiyaç duyduğu alanlarda görüşülüp sorunların
çözümüne yönelik görüşmeler yapılmıştır.
Proje Kapsamında iş birliğinde çalışılan okul
listesi aşağıda tablo olarak sunulmuştur:

Saha Çalışması ve Hedef Grup Tespiti
Projenin amaçlarını gerçekleştirmek ve hedef
gruba ulaşabilmek için en önemli faaliyet
saha çalışması ve hedef grup tespitidir. Proje
ortaklarıyla yürütülen çalışmada ilk olarak
Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
okullardan veriler toplandı ve bu veriler ışığında
çalışmaların yapılacağı okullar, aileler ve
çalışmalar belirlendi.

Proje Kapsamında Çalışılan Okullar
Fatih Ortaokulu
Hamit Sütmen İlkokulu

Bu kapsamda 12 okul (Aydos İmam Hatip
Ortaokulu, Hamit Sütmen İlkokulu, Ahmet
Yener Ortaokulu, Türk Hava Kurumu Gazi
Ortaokulu, Erol Yüksel Ortaokulu, Battalgazi
Ortaokulu, Mevlana Ortaokulu, Kaptanı Derya
İlkokulu, Ahmet Yesevi İlkokulu, Anafartalar
Ortaokulu ve Battalgazi İlkokulu) iş birliğinde
çocukların yönlendirmeleri ve hedef grup
tespitleri yapıldı.

Türk Hava Kurumu Gazi Ortaokulu
Ahmet Yener Ortaokulu
Erol Yüksel Ortaokulu
Aydos İmamhatip Ortaokulu
Kaptanı Derya İlkokulu
Ahmet Yesevi İlkokulu

Ayrıca bölgedeki diğer okulların talepleri
veya proje dışı personellerin destekleri/
yönlendirmeleriyle saha çalışmaları desteklendi.
Okullardaki idari personel, öğretmen ve
rehberlik birimleriyle yapılan görüşmeler ve
hane ziyaretleri saha sorumluları vasıtasıyla
ilgili sosyal çalışmacı, psikolojik danışmanlar ve
psikologlar tarafından gerçekleştirilerek saha
çalışması ve hedef grubu tespiti yapılmaktadır.

Anafartalar Ortaokulu
Battalgazi İlkokulu
Mevlana Ortaokulu
Battalgazi Ortaokulu
Kaynak: Eğitim Birimi, SUKOM, 2019
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Ailelerin Ziyaret Edilmesi
İlçe milli eğitim müdürlüğünden alınan veriler
ve yine Mülteciler Derneği kayıt sisteminde
(SUKOM veri tabanı)
kayıtlı olan mülteci
ailelerin verilerinden hareketle aile ziyaretleri
yapılmaktadır.
SUKOM yazılımı, Türkiye’ye gelen mültecilerin
kayıt
sorununu
çözmek,
takiplerini
kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve bu
ihtiyaçların karşılanmasını tek bir merkezden
sağlamak
amacıyla
Mülteciler
Derneği
tarafından geliştirilen bir iç yazılımdır. Aileler,
ÇOGEM hakkında bilgilendirilip çocuklarının
ya da kendilerinin ihtiyaçları doğrultusunda
hizmet almaları sağlanmaktadır.
2019 yılında 178 aile ziyaret edilmiş olup
çocukların okullaştırılması, akademik destek
sağlanması ve diğer rehberlik alanları
bakımından ziyaretler gerçekleştirilmiş olup
projenin tanıtımı ve hedef grubun hizmetlere
erişimi sağlanmış ve tespit edilen sorunları ile
ilgili görüşülmüştür.

Suriyeli Çocukların Eğitim Durumlarının Takibi için
Sistemin Kurulması, Raporlama ve Takip Faaliyetleri
Sosyal uyumun üç temel ayağı olan öğrenciebeveyn-okul arasında bir köprü kurmak
amacıyla ÇOGEM, Sultanbeyli’deki 12 okulda
ve ÇOGEM’e gelen öğrencilerin velileri arasında
bir iş birliği sağlanmaktadır. Proje kapsamında
istihdam edilen 2 psikolojik danışman ve bir
psikolog, her birine 4 okul düşecek şekilde
düzenli olarak okul ziyaretleri yapmaktadır.

Böylelikle mülteci çocuklara uygun öğrenme
ortamları yaratılarak çocukların nitelikli bir
eğitime erişme imkânları sağlanmaktadır.
Takip sistemi, Mülteciler Derneğinin kayıt
sistemi olan SUKOM veri tabanı kullanılarak
daha etkin bir şekilde yapılmaktadır.

İlgili çalışanlar ziyaret ettikleri okullarda
idareciler, öğretmenler ve rehber öğretmenlerle
birlikte hareket ederek mülteci ve Türk
çocukların uyumlarını sağlamayı, mülteci
çocukların okul dışı kalmasını engellemeyi,
okuldaki akademik düzeylerini artırmayı ve
psiko-sosyal alanda ihtiyaç duyulan desteği
sağlamak amacıyla okul takip sistemi
kurulmuştur.

Veri tabanında ailelerin kişisel bilgilerinin yanı
sıra dernek personellerinin yaptıkları faaliyetler
de kaydedilerek yapılan işlerin/faaliyetlerin
pratik takiplerinin yapılmasına ve birimler arası
koordinasyonun rahatlıkla sağlanmasına katkı
sağlamaktadır.

Eğitim Faaliyetleri
Proje kapsamında düzenlenecek eğitimler, üç dönem şeklinde kurgulandı. Eğitim faaliyetleri
dönemi şöyledir:
Birinci dönem:
2019 Şubat-Mayıs; ikinci dönem: 2019 Temmuz-Ağustos (Yaz Dönemi) ve üçüncü dönem: 2019
Eylül-Şubat 2020. Eğitim faaliyetleri kapsamında Türkçe, Arapça, matematik, hayat bilgisi (temel
eğitim), spor ve görsel sanatlar dersleri verilmiştir.
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Toplamda 7659 ders yapılmış olup 1248 öğrenciye yukarıda belirtilen alanlarda eğitimler verilmiştir.
Mülteci çocuklara Türkçe öğretmek onların sınıf içi iletişimlerini aracısız sağlamak amacıyla
düzenlenmiş olup 2 Türkçe öğretmeniyle dersler yürütülmüştür. Toplamda 1410 ders yapılmıştır.
Arapça dersi, mülteci çocukların ana dilini unutmaması, topluma uyum sağlarken ana dilini de
koruması amaçlanarak düzenlenmiştir. Toplamda 717 ders yapılmıştır.
Projenin temel amaçlarından olan yakalama eğitimlerinin verilmesi, çocukların okuldaki akademik
başarılarını artırmaya yönelik düzenlenmiştir. Sınıf düzeyinde akranlarıyla aynı seviyedeki
öğrencinin okul dışı kalması da bu sayede engellenmektedir. Bu kapsamda 693 matematik, 347
fen bilgisi, 260 temel eğitim dersleri verilmiştir. Ayrıca okul öncesi öğrencilerini okula hazırlamak,
okula başladıklarında ise sınıf ortamına uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla eğitimler verilmiştir.
Toplamda 2370 ders yapıldı.
Eğitim faaliyetlerine katılan çocukların uyruk, eğitim kademeleri ve katılım sayıları aşağıdaki
tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

Eğitim Faaliyetlerine Katılan Çocukların Uyruk, Eğitim ve Katılım Sayıları
Suriyeliler

Türkiyeliler

Diğer

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

151

139

28

32

1

1

Yakalama eğitimi(Hayat Bilgisi)

39

46

0

0

0

0

Türkçe eğitimi

133

105

2

1

0

1

Arapça eğitimi

333

275

4

3

2

2

Görsel Sanatlar Atölyesi

326

265

4

3

2

2

Matematik

83

26

1

0

1

1

Fen Bilgisi

101

29

1

0

1

0

Türkçe eğitimi

68

92

0

0

1

1

Arapça eğitimi

96

125

0

0

1

1

Görsel Sanatlar Atölyesi

100

127

1

0

1

0

Okula Hazırlık Grubu
İlkokul (1-4. sınıf) Grubu

Ortaokul (5-8. sınıf) Grubu

Kaynak: Eğitim Birimi, SUKOM, 2 Şubat 2019-Şubat 2020 Dönemi

YAKALAMA EĞITIMI

(Matematik, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi)
Yakalama eğitimleri, ilkokul öğrencilerine hayat
bilgisi dersi ve ortaokul öğrencilerine yönelik
matematik, ve fen bilgisi dersleri verilmiştir. 840
öğrenciye toplamda 1938 ders yapılmış olup
öğrencilerin okulda ihtiyaç duyduğu akademik
destek sağlanmaya çalışılmıştır.

yalnızca hayat bilgisi dersini kapsamaktadır.)
Sınıf öğretmeninin projeye geç dâhil olması
nedeniyle yakalama eğitimi –hayat bilgisi
dersi- iki dönemdir verilebilmektedir. İlkokul
öğrencilerine 260 hayat bilgisi dersi verilmiştir.
Ortaokul öğrencilerine yakalama eğitimleri
kapsamında matematik ve fen bilgisi dersi
verilmiştir. Bu kapsamda 256 öğrenciden 212
kişiye ( 85 oğlan, 127 kız) matematik ve 232 kişiye
(103 oğlan, 129 kız) fen bilgisi dersleri verilmiştir.
Toplamda 693 matematik ve 347 fen bilgisi
dersleri yapılmıştır.

840 öğrenciden 640’ı (352 oğlan, 288 kız) ilkokul
öğrencisi; 256’sı (111 oğlan, 145 kız) ortaokul
öğrencisidir. İlkokul öğrencilerinden 85 kişiye
(39 oğlan, 46 kız) yakalama eğitimi verilmiştir.
(Bu öğrencilere Türkçe, görsel sanatlar ve Arapça
eğitimleri de verilmiştir. Burada verilen rakam
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TÜRKÇE DIL KURSU

ARAPÇA DIL KURSU

Proje kapsamında toplamda 300 ilkokul
ve ortaokul mülteci öğrencilere Türkçe dil
eğitimleri verilmesi hedeflenmiştir. Toplamda
404 öğrenciye (204 oğlan, 200 kız) bu
kapsamda dil eğitimi verilmiştir. 242 (135
oğlan, 107 kız) ilkokul, 162 (69 oğlan, 93 kız)
ortaokul öğrencileri Türkçe dil desteği almıştır.
Üç dönem olarak toplam 1410 Türkçe dersi iki
Türkçe öğretmeni tarafından yapılmıştır. Türkçe
öğrenen öğrenciler akranlarıyla rahatça iletişim
kurmakta ve okul ortamına uyum sağlamaları
kolaylaşmaktadır. Bu amaçla Türkçe dersleri
projede önemli bir rol oynamaktadır.

Proje kapsamında Arapça okuma yazma
bilmeyen mülteci öğrenciler için Arapça dil
eğitimi verilmiştir. Mülteci çocuklara Türkçe
öğretirken aynı zamanda ana dili olan Arapça
okuma yazma becerilerini öğrenmelerini
sağlamaktayız.

OKULA HAZIRLIK
EĞITIMLERI

VELI BILGILENDIRME
TOPLANTILARI

Mülteci ve Türk çocukların okul öncesinde
psikolojik ve akademik anlamda hazır olmalarını
ve onların eğitim hayatlarında başarılı olmalarını
sağlamak amacıyla ÇOGEM’de okula hazırlık
eğitimleri verilmiştir.

Mülteci çocukların velilerini ÇOGEM ve proje
faaliyetleri hakkında bilgilendirmek, ailelere
Türk eğitim sistemi hakkında bilgi vermek
ve ailelerin çocuklarının durumlarına yönelik
bilgilendirmeler
yapmak
amacıyla
veli
bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Bu
kapsamda 2018 Aralık ve 2019 Ekim aylarında iki
adet veli bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bu
toplantılara toplamda 25 veli katılmıştır. Velilerin
bu toplantılara gerekli özeni göstermemesi ve
toplantılara katılmaması nedeniyle istenilen
verimlilikte olmamıştır. Bu toplantılar yerine
çocukların durumlarına yönelik karneler
hazırlanarak aileler çocuklarının durumlarına
dair bilgi verilmiştir.

Eğitim dönemi içerisinde 640 ilkokul öğrencisi
çocuktan 619’una (339 oğlan, 280 kız); 256
ortaokul öğrencisi çocuktan 223’üne (97 oğlan,
126 kız) Arapça dil eğitimi verilmiştir. Toplamda
717 ders yapılmıştır.

Toplamda 352 (180 oğlan, 172 kız) çocuğa
okula hazırlık eğitimleri verilmiştir. Üç dönem
şeklinde düzenlenen okula hazırlık eğitimleri
Şubat-Haziran 2019; Haziran-Eylül 2019 ve Ekim
2019- Şubat 2020 dönemlerini kapsamaktadır.
Üç dönem boyunca toplamda 2370 ders iki
okula hazırlık öğretmeniyle yapılmıştır.

44

2019

FAALİYET
RAPORU

REHBERLIK VE PSIKOLOJIK
DANIŞMANLIK FAALIYETLERI
REHBERLIK, PSIKO-SOSYAL
DESTEK, DANIŞMANLIK VE
TAKIP HIZMETLERI

hareket ederek okullarda yaşanan sorunlara
kalıcı çözümler sunmak amacıyla hareket
etmekteler.
Bu amaçları gerçekleştirebilmek için gerek
mülteci ve Türk çocuklarla ya da çocukların
velileriyle çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu
kapsamda; bireysel görüşme, veli görüşmesi,
veli toplantısı, okul görüşmesi, okul takibi
görüşmesi, okullaştırma, grup çalışması, sosyal
uyum etkinlikleri, grup terapisi, sınıf rehberliği,
aile atölyeleri/seminerleri, özel ihtiyaca dair
destek, danışmanlık hizmeti, hane ziyareti, SED
yönlendirmesi gibi çalışmaları yürütmekteler.

Proje kapsamında mülteci çocukların gerek
okul takiplerinin yapılması gerekse psiko-sosyal
yönden onlara destek sunulması amacıyla
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi
oluşturulmuştur. Bu birim Sultanbeyli’deki
12 okuldaki mülteci çocuklara doğrudan,
diğer okullarda olup ÇOGEM’den hizmet alan
çocuklara dolaylı/sınırlı hizmet sunmaktadır.
Birim, mülteci çocukların okula uyumlarını
sağlamak, çocukların okullarında yaşadığı
sorunlara zamanında ve nitelikli destek sunmak,
mülteci çocukların okul dışında kalmalarını
engellemek gibi temel amaçlara sahiptir.

Ayrıca birim olarak okul dışı kalmış çocukları
İstanbul Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü ile iş birliğinde Sultanbeyli Sosyal
Hizmetler Müdürlüğüne okula gitmeyen
çocukların ailelerine yönelik Sosyal Ekonomik
Destek (SED) yönlendirilmeleri yapılmaktadır.
Proje kapsamında Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
birimi
tarafından
yapılan
çalışmalara katılan kişilerin uyruk, yaş, yapılan
işlem/verilen destek türlerine göre dağılımı
aşağıda belirtilmiştir.

Bu amaçları gerçekleştirerek ÇOGEM-okul-veli
iş birliğini kurarak vermiş olduğu hizmetleri
daha nitelikli hâle getirmektedir. Proje
kapsamında istihdam edilen proje çalışanları,
ilgili okullardaki müdür, müdür yardımcıları,
rehber öğretmen ve sınıf öğretmenleriyle ortak

PDR Birimi Tarafından Yapılan Çalışmalara Katılan Kişilerin Sayıları
Suriyeliler
Erkek

Türkiyeliler

Kadın

Erkek

Diğer

Kadın

Erkek

Kadın

0-17

18+

0-17

18+

0-17

18+

0-17

18+

0-17

18+

0-17

18+

0

1

1

1

0

148

1

39

0

0

0

0

374

20

329

52

181

4

114

71

8

0

4

0

Veli Çalışmaları (Aile Atölyeleri/Seminer-

0

62

1

132

0

0

0

0

0

3

0

5

Bireysel Çalışmalar (Bireysel Görüşme)

69

27

60

14

3

19

1

6

3

2

1

2

SED Çalışmaları (SED Yönlendirmesi)

12

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Okullaştırma

28

10

27

6

1

0

0

0

15

0

2

1

Hane Ziyareti

4

45

13

112

0

0

0

0

0

0

1

3

107

27

126

19

0

2

0

1

2

2

3

1

19

0

6

0

0

2

0

1

0

0

0

0

116

118

29

7

10

12

Okul Çalışmaları
(Okul görüşmesi, okul takibi görüşmesi)

Grup Çalışması (Eğitmen Eğitimi, Grup
Çalışması, Grup Terapisi, Sınıf Rehberliği,
Sosyal Uyum Etkinlikleri)
leri, Veli Görüşmesi, Veli Toplantısı)

Danışmanlık Hizmeti
Özel İhtiyaca Dair Destek

TOPLAM

613 192 570 336 185 175

Kaynak: Eğitim Birimi, SUKOM, 14 Ekim 2018/14 Aralık 2019 Dönemi
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Atölye Çalışmaları ve
Sosyo-Kültürel Etkinlikler
Projenin temel amaçlarından olan sosyal
uyumun sağlanması ve mülteci çocukların okul
ortamına uyumlarını sağlamak amacıyla çeşitli
etkinlikler ve atölyeler düzenlenmiştir. Görsel
sanatlar ve beden eğitimi atölyeleri, çocuklara
ders olarak düzenlenmiştir.
Görsel sanatlar derslerinde çocuklar resim, kil,
boyama gibi çalışmalar yapmaktadır. Beden
eğitimi derslerinde çocuklara temel hareket
becerilerini geliştirici yürüme, koşma, yer
değiştirme, vücut alan farkındalığı oluşturma,
esneme, denge gibi egzersizler yapılmakta
ayrıca voleybol ve basketbol oyun eğitimleri
verilmiştir.
Atölye çalışmaları kapsamında tiyatro grubu
ve müzik korosu oluşturulmuştur. Mülteci ve
Türk çocuklarla kurulan bu gruplarda tiyatro ve
müzik teori eğitimleri alan çocuklar uygulama
yaparak oyun ve şarkı seslendirme çalışmaları
yaptılar. Tiyatro grubunda 34 kişi ( 28 oğlan, 6
kız); müzik grubunda 57 kişi (27 oğlan, 30 kız)
eğitim görmüştür.

Görsel Sanatlar
Atölyesi Çalışmaları

Proje kapsamında mülteci ve Türk çocukların
uyumlarını güçlendirmek, onları okul dışı
ortamlarda bir araya getirerek birlikte yaşama
kültürü
oluşturulmaya
çalışılmıştır.
Bu
kapsamda 7 adet sosyal ve kültürel etkinlik
yapılmıştır.

Proje kapsamında ÇOGEM’de görsel sanatlar
atölyesi kurulmuştur. Atölyede öğrencilere
el becerisi kazandırmaya yönelik çalışmalar
yapılmıştır. Resim, baskı çalışmaları, kil
çalışmaları gibi çeşitli görsel sanat faaliyetleri
uygulanmıştır.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Proje kapsamında mülteci ve Türk çocukları
okul dışı ortamda bir araya getirmek, onların
uyumlarını sağlamak amacıyla gezi ve aktiviteler
düzenlenmiştir. Bu kapsamda projede 2019
yılında 7 etkinlik yapılmıştır. Etkinliklere dair
bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Eğitim dönemi içerisinde 640 ilkokul öğrencisi
çocuktan 602’sine (332 oğlan, 270 kız); 229
ortaokul öğrencisi çocuktan 229’una (102 oğlan,
127 kız) Görsel Sanatlar eğitimi verilmiştir.
Toplamda 619 ders yapılmıştır.

Sultanbeyli Çocuk Tiyatro
Topluluğunun Oluşturulması
ve Performans Eğitimleri

Etkinlik Bilgileri
Etkinlik Adı

Katılımcı
Sayısı

Miniatürk Gezisi

63

Piknik Organizasyonu

131

Hayvanat Bahçesi Gezisi

90

Botanik Bahçesi Gezisi

100

Uçurtma Müzesi Ekinliği

88

Masal Müzesi Etkinliği

60

Proje kapsamında mülteci ve Türk çocuklarla
tiyatro topluluğu oluşturulmuştur. Bu amaçla
çocuklara teorik ve uygulama eğitimleri
verilmiştir.
Eğitim alan öğrenciler yaz dönemi kapanış
programında performans sergilemiştir. Tiyatro
topluluğunda eğitim toplam 34 çocuk (28
oğlan, 6 kız) eğitim almıştır.

Kaynak: Eğitim Birimi, SUKOM, 2019
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İŞKUR VE ANKARA
ÜNIVERSITESI TÖMER
TÜRKÇE KURSLARI
14.05.2019
tarihinde
İŞKUR
ile
Ankara
Üniversitesi TÖMER arasında imzalanan
sözleşme
kapsamında,
İstanbul
ilinde
kayıtlı olan ve ikamet eden geçici koruma
kapsamındaki Suriyeliler için gerçekleştirilecek
Türkçe dil kurslarının gerçekleştirilmesi iş
birliğini kapsamaktadır. Mülteciler Derneğinin
bu projedeki rolü, ANKEY Danışmanlık ve
Temsilcilik Hizmetleri Tic. A.Ş. ile 01.06.2019
tarihinde yapmış olduğu iş birliği protokolüyle
ilişkilidir.
Protokol kapsamında düzenlenmesi gereken
Türkçe kurslarının duyurularının yapılması,
dil eğitimleri için ihtiyaç duyulan sınıfların
temin edilmesi ve bu eğitimler için gerekli
organizasyonun sağlanması gibi yükümlülükleri
içermektedir.

HIZLANDIRILMIŞ EĞITIM
PROGRAMI PROJESI
Sultanbeyli Halk Eğitim Merkezi ile yapılan
çalışmalarımızdan biri Hızlandırılmış Eğitim
Programı’dır. Hızlandırılmış Eğitim Programı,
okula gitmeyen 10-18 yaş arasındaki çocukları
eğitime dahil etmek için UNICEF’in de iş
birliğinde başlatılan bir projedir.

Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde Mart 2019
tarihinde 30 kesin 3 misafir öğrenci ile eğitim
başlatıldı. Program kapsamında ilk olarak HEPA
sonrasında HEPB modülü uygulandıktan sonra
bu çocuklardan 18 tanesi Seviye Belirleme
Sınavı’na dâhil oldu.

Okula
gitmeyen
mülteci
çocukların
hızlandırılmış
bir
eğitimden
geçerek
sertifika sahibi olmasından sonra okula
kayıtlarının
kolaylaştırılmasına
yöneliktir.
Bu proje halk eğitim merkezlerinin aracılığı
ile açılabildiğinden tespit ettiğimiz okula
gitmeyen mülteci çocukları Sultanbeyli Halk
Eğitim Merkezi’yle paylaşarak programın
başlamasında etkili olduk.

Çocuklardan 14 tanesi başarılı oldu. Bu başarılı
olan öğrencilerin okullaştırma takipleri devam
etmektedir. Sınavla sona eren bu süreç Ekim
ayı sonunda tekrar yeni bir grupla başlatıldı.
28 kesin 2 misafir öğrenci olarak başlayan
programın Mayıs ayının sonuna doğru
tamamlanması planlanmaktadır.

MÜLTECILER DERNEĞI TOPLUM MERKEZINDEKİ
HALK EĞITIM MERKEZİ ÇALIŞMALARI
Mülteciler Derneği Toplum Merkezinde yetişkin mülteciler/sığınmacılar için Türkçe kursları
Sultanbeyli Halk Eğitim Merkeziyle yapılan protokol çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda
Mülteciler Derneği Toplum Merkezinde Türkçe dil kursu alan öğrenciler Sultanbeyli Halk Eğitim
Merkezi tarafından sertifikalandırılmaktadır.
47

SOSYAL UYUM
ÇALIŞMALARI VE
KÜLTÜREL FAALİYETLER
GIZ CLIP/TOPLUM
MERKEZLERI VE
YEREL İNISIYATIFLER
PROJESI
SOSYAL UYUM ÇALIŞMALARI
Sosyal Uyum Departmanı, toplum temelli
yaklaşım perspektifinde sosyal uyumun
tüm aktörlerinin sürece dâhil edilerek sosyal
uyumu güçlendirmek ve bu yönde politika
önerileri geliştirmek amacıyla çalışmalarını
yürütmektedir.

Saha Araştırmaları
Sivil toplum çalışmalarında ilgili hedef
grup özelinde ihtiyaca karşılık gelecek
faaliyetlerin etkin şekilde yürütülebilmesi için
saha araştırmaları önemli bir role sahiptir.
Geliştirdiğimiz uyum faaliyetlerinin yaratacağı
olumlu sosyal etkiyi artırabilmek için öncesinde
yapılacak
saha
araştırmalarını
oldukça
önemsiyoruz.

Bu doğrultuda aşağıdaki konu başlıklarında
çalışmalar yürütmektedir:
Saha Araştırmaları
Çocuk Çalışmaları
Kadın Çalışmaları
Sosyal Uyum Etkinlikleri
Sosyal Uyum Sohbetleri
Seminerler - Söyleşiler
Sosyal Uyum Yaygınlaştırma Eğitimleri

Buradan hareketle aşağıda yer verdiğimiz
çalışma
alanları
yerelde
yürüttüğümüz
faaliyetlerin
genel
çerçevesini
biçimlendirmektedir.

Sosyal Uyum Faaliyetlerine
Katılan Kişi Sayısı
Yaş Aralığı

Kişi Sayısı

0-17

Çocuk Çalışmaları

6.022

18-49
50+

Gerçekleştirilen Saha Çalışmaları;
Sultanbeyli Algı Çalışması-2
Muhtarlar Saha Çalışması
Esnaflar Saha Çalışması

Mülteciler Derneği olarak Sultanbeyli’de yerel
halk ve mülteciler için birbirinden farklı hizmet
alanlarında kapsayıcı faaliyetler yürütmekteyiz.
Bu faaliyetlerin önemli bir öznesini ise
çocuklar oluşturmaktadır. Çocuk çalışmalarını
yürütürken karşılaşılan problemlere çözüm
bulmak kadar koruyucu önleyici çalışmaları
yaygınlaştırmak da önem arz etmektedir.
Çocuk, toplumların geleceğinin sağlıklı şekilde
inşa edilebilmesi için vazgeçilmezdir.

1.845
220
Toplam: 8.087

Kaynak: Sosyal Uyum Birimi, SUKOM, 2019
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2019
Söz konusu haklı gerekçeler akılda tutularak;
mülteciler ile karma eğitim veren okullarda
çocukların sosyal ilişkilerini geliştirmek ve
aralarındaki uyumu desteklemek amaçlı uzun
süreli ve süreç takibi gerektiren çalışmalar
yürütmekteyiz.

FAALİYET
RAPORU

Mülteci ve yerel halktan kadınların bir araya
geldiği, temasında “kadın olmanın” işlendiği
çalışma alanında çeşitli etkinlik ve eğitimler
düzenlenmektedir. 2019 yılında gerçekleştirilen
kadın çalışmalarıdır;
Göçmen Sohbetler
Kadın Kadına Film Günleri
Nefes ve Ahenk Atölyesi
Yeni Tatlar Atölyesi
Kadın Emeği Atölyesi
Kadınlar için Girişimcilik Eğitimleri

Bu doğrultuda gerçekleştirilen Sığla Ağacım
Yeşeriyor Projesi, Sabancı Üniversitesi-İstanbul
Politikalar Merkezi- Stiftung Mercator Girişimi,
Öğretmen Ağı ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı
(İKSV) ortaklığıyla gerçekleştirilen; İlkokullarda
Mülteciler İçin Kapsayıcılık: Sanat, Kültür ve Sivil
Toplum Kuruluşları İşbirliğiyle Okullarda Sosyal
Uyumu Artırmak başlıklı çalıştayda, 2018-2019
eğitim öğretim döneminde İyi Uygulamalar
Onur Ödülü’ne layık görülmüştür. 2019-2020
eğitim öğretim döneminde yürütmek üzere
geliştirdiğimiz Zeytin Ağacım Yeşeriyor Projesi
ise bu projenin devamı niteliğindedir. Proje ilk
projeden bağımsız olarak farklı katılımcılar ile
yürütülmüştür.

4-Sosyal Uyum Etkinlikleri
İki toplumu bir araya getiren temalar üzerinden
yapılandırılmış faaliyetler bütünüdür. Bu
faaliyetler ile yerel halk ve mülteciler arasında
var olan ve olası ön yargıların kırılmasına,
doğru bilinen yanlışların düzeltilmesine olanak
tanınmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen
sosyal uyum etkinlikleri aşağıdaki gibidir;

3-Kadın Çalışmaları
Kadınlar evde, okulda, iş yerlerinde, sokakta
hayatın her alanında varlar ve görünür olmalılar.
Sultanbeyli özelinde yürüttüğümüz, hedef
grubumuzun kadınlar olduğu çalışmalarda
özel ve kamusal alanlarda daha güçlü ve daha
görünür olmayı tercih eder hale gelmiş ve
iki topluluğun uyumu adına önemli bir rolü
üstlenmiş bir kadın grubunun ilk adımları
atılmaktadır.

Farkındalık Etkinlikleri
Kültür Sanat Faaliyetleri
Atölye Çalışmaları
Spor Faaliyetleri
Buluşmalar
Geziler
Özel Gün Etkinlikleri
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Farkındalık Çalışmaları:
Türkiyeli ve mülteci bireylerin birlikte katılımına
özen göstermek koşuluyla, farklı hassasiyet
noktalarına dikkat çekmek ve bu farkındalıkları
katılımcılara
kazandırmak
amacıyla
gerçekleştirilen etkinliklerdir.

Sosyal Uyum Çalışmaları
Etkinlik Grubu Dağılımı
Etkinlikler

Kültür Sanat Faaliyetleri:
Yerel halk ile mültecilerin beraber katılımını
sağlamak koşuluyla, katılımcıları kültür sanat
alanının farklı dalları ile tanıştırmak ve potansiyel
ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlayıcı etkinlikler
oluşturmaktır.
Atölye Çalışmaları:
Farklı yaş grupları için farklı konularda
tasarlanmış, tek seferlik ya da uzun süreli
çalışmalar bütünüdür.
Atölye mekânı Mülteciler Toplum Merkezi,
Çocuk Dostu Alan, Mülteciler Eğitim Merkezi ya
da bir dış mekânda kurgulanabilmektedir.
Spor Faaliyetleri:
Yoğunlukla çocuk grupları için olmak üzere
planlanan spor faaliyetlerinin temel amacı
çocukların bedensel aktiviteler vasıtası ile
kaynaşmalarını kolaylaştırmaktır. Ayrıca spor
faaliyetleri farklı grupların iş birliği içerisinde
hareket etmelerini geliştirici etkiye sahiptir.

Art activity (music, film,
handicrafts, etc.)

112

188

300

Atölye Çalışmaları

106

180

286

Beceri Geliştirme
Etkinlikleri

98

122

220

Buluşmalar

39

163

202

Farkındalık Etkinlikleri

299

376

Geziler

834

923

Kültür Sanat Faaliyetleri

704

685

Meclisler

58

74

Diğer Sosyal Uyum
Aktiviteleri

410

526

Özel Gün Etkinlikleri

276

387

Sosyal Uyum Etkinlikleri

231

786

Spor Faaliyetleri

282

147

TOPLAM

675
1.757
1.389
132
936
663
1.017
429

3.449 4.557 8.006

Kaynak: Sosyal Uyum Birimi, SUKOM, 2019

Geziler:
Dezavantajlı gruplar ile İstanbul’un farklı
mekânlarını görmek ve ziyaret etmek amacıyla
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerdir. Çocuklar ve
yetişkinler için gerçekleştirilen bu etkinliklerde
ana amaç mekânsal hareketliliği sağlamaktır.
Buluşmalar:
Yerel halk ve mültecileri ortak mekânlarda
buluşturarak
sosyal
teması
arttıracak
faaliyetlerin
bütünü
bu
başlık
altında
değerlendirilmektedir. Bu tür çalışmalarda
paylaşım imkânını arttıracak ortamın önceden
yapılandırılmış olması önem arz etmektedir.
Özel Gün Etkinlikleri:
Ulusal ve uluslararası olarak kabul görmüş olan
özel günlerin kutlanmasıyla hem yerel halk
ve mülteciler arasında etkileşimi sağlamak
hem de özel günlerin anlam ve önemi ile ilgili
farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.
50

2019

FAALİYET
RAPORU

5-Sosyal Uyum Sohbetleri
İçinde yaşadığımız toplumun bireylerinin insan
hakları çerçevesinde, birbirlerinin her türlü
farklılığına saygı duyarak birlikte yaşamaları o
toplumun refahı için oldukça önemlidir. Aynı
zamanda birbirinden kopuk şekilde yaşayan
grupların ortaya çıkmaması için diyalog halinde
olan ve iletişimi güçlü bir toplumun varlığını
desteklemek gerekmektedir.
Bu bakımdan yerel halk ve mültecileri ortak
mekânlarda buluşturarak sosyal temasını
arttıracak faaliyetlerin uyum için önemli bir işlev
olduğuna inanıyoruz. İki topluluğun bir araya
gelerek birlikte yaşam ve sosyal uyum üzerine
paylaşımlarını
arttırmayı
hedeflediğimiz
“Göçmen Sohbetleri” çalışmasını yürütüyoruz.
Bu çalışmaya 2019 yılı içerisinde 108 kişi
katılmıştır.

6-Seminerler - Söyleşiler

MÜLTECILER MECLISI

Göç ve mültecilik konularında ilgili kişiler ile
hedef katılımcı gruplara yönelik gerçekleştirilen
etkinliklerdir. Bu çalışma kapsamında kimi
zaman alanında uzman kişiler tarafından
bilgilendirme yapılmakta kimi zaman ise başarı
hikâyelerine ve iyi örneklere yer verilmektedir.

Mülteciler ve sığınmacıların katılımı ile
oluşturulan Mülteciler Meclisi’nin amacı;
mülteci ve sığınmacıların ulusal ve uluslararası
gündemdeki olaylar karşısında duygu ve
düşüncelerini ifade edebilecekleri, yaşadıkları
sorunların
tespit
edilip
çözüm
önerisi
geliştirebilecekleri ve derneğin faaliyetlerini
ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik öneri
ve görüşlerde bulunabilecekleri oturumlar
düzenlemektir.

7-Sosyal Uyum Yaygınlaştırma
Eğitimleri
İnsan hakları, mülteci hakları, sosyal uyum ve
birlikte yaşam gibi konuları kapsayıcı farklı
uygulamaları içeren bir günlük yaygınlaştırma
eğitimleri, mülteciler ile temas içerisinde olan
Türkiyelilere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda 2019 yılı içerisinde 17 meclis
toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Uyum Yaygınlaştırma
Eğitimine Katılan Kişi Sayısı ve
Cinsiyet Dağılımı
Oran

Toplam

%35

39

%65

Meclis Faaliyetlerine Katılan Kişi
Sayısı Yaş Aralığı Dağılımı

Yaş Aralığı

Kişi Sayısı

18-49
50+

72
Toplam: 111

84
98
Toplam: 182

Kaynak: Sosyal Uyum Birimi, SUKOM, 2019
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Meclis Faaliyetlerine Katılan Kişilerin
Uyruk Dağılımı

Meclis Faaliyetlerine Katılan Kişilerin
Cinsiyet Dağılımı
Oran

Toplam

%53

97

%47

85

115

Suriye

35

Türkiye

32
Toplam: 182

Diğer

Toplam: 111

Kaynak: Sosyal Uyum Birimi, SUKOM, 2019

Kaynak: Sosyal Uyum Birimi, SUKOM, 2019

ÇOCUK DOSTU ALAN
Kursa katılım, hastaneye gitme, seminerlere katılma ve benzeri durumlarda yararlanıcılar
çocuklarını saatlik, yarım gün veya tam gün şeklinde Çocuk Dostu Alan’a bırakabilmektedir. Kabul
edilen çocukların yaş aralığı 3-10 ile sınırlıdır ve her uyruktan çocuk kabul edilmektedir. Çocuklar
alanda bulunduğu süre içerisinde öğretmen ve yardımcı öğretmen sorumluluğundadırlar.
Çocukların
alanda
eğlenebilmeleri
ve
öğrenebilmeleri adına birçok eğitici aktivite
yapılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:
Boyama, kesme-yapıştırma, oyun hamuru,
sanatsal
etkinlikler,
müzik,
öğretmen
rehberliğinde oyunlar, yarışmalar ve özel gün
etkinlikleridir.

2019 yılı içerisinde Çocuk Dostu Alana
birbirinden farklı 502 çocuk, toplamda 6.799
kez katılım göstermiştir.

Çocuk Dostu Alan Yararlanıcılarının
Cinsiyet Dağılımı
Oran

Toplam

%52

263

%48

239
Toplam: 502

Kaynak: Eğitim Birimi, SUKOM, 2019

Çocuk Dostu Alan Yararlanıcılarının
Uyruk Dağılımı
460

Suriye

29
13
Kaynak: Eğitim Birimi, SUKOM, 2019
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Türkiye
Diğer
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POT-A SULTANBEYLI BIRLIKTE
YAŞAM MERKEZI PROJESI
TÜBİTAK tarafından 15 Mayıs 2018 tarihinde onaylanan İstanbul, Hatay ve İzmir illerinde eş
zamanlı olarak yürütülen “Kentsel Mültecilerin Adaptasyon ve Uyum Süreçlerine Yeni bir Bakış
Açısı: Kapsayıcı Kent İnşası Amaçlı Sosyal İnovasyon Deneyi” başlıklı orta ölçekli projenin İstanbul
etabı Sultanbeyli’de; Yıldız Teknik Üniversitesi, Sultanbeyli Belediyesi ve Mülteciler Derneği iş
birliği ile yürütülmüştür.
Proje kapsamında Mülteciler Derneği’nde
kurulan Birlikte Yaşam Merkezi, göçmenlere
ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kültürel
etkileşim imkânı tanımayı amaçlamıştır.
Mülteciler Derneği giriş katında yer alan
Birlikte Yaşam Merkezi, göçmenlerin kent
yaşamına adaptasyonunu sağlayıcı etkinliklerin
gerçekleştirileceği ana mekân olarak tanımlanmıştır
Göçmenler ve yerel halktan vatandaşların
atölyeler sırasında ihtiyaç duyabilecekleri
ekipmanlar, Sultanbeyli Belediyesi, Mülteciler
Derneği ve Yıldız Teknik Üniversitesi POT-A
proje ekibi tarafından sağlanmıştır. Atölyeler
ise Mülteciler Derneği Sosyal Uyum Ekibi
tarafından desteklenmiştir. Proje kapsamında
mülteci ve yerel toplulukların da aktif katılımları
ile aşağıdaki atölyeler yürütülmüştür;
Göç Hikayesi Atölyesi
Tanışma etkinliği olarak Göç Hikayesi Atölyesi
yürütülmüştür.
İstanbul Kent Algı Atölyesi / 1-2
İstanbul Kent Algı Atölyesi, göçmenler ve yerel
halk etkileşimini artırmak, kentteki tarihi peyzaj
ögelerini ve mahalle dokularını deneyimlemek
amaçlı
gerçekleştirilmiştir.
Kent
Algı
Atölyesi’nde göçmenler ve Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları bir araya gelerek Sultanbeyli ilçesi
ve oturdukları mahalle özelinde yaşadıkları
mekânı nasıl algıladıklarını konuşma imkânı
bulmuşlardır.

Mutfak Atölyesi
Kadın Kadına Mülteci Mutfağı’nın desteği ile
gerçekleştirilen atölyede göçmen ve yerel
halktan aileler bir araya gelerek mutfak
kültürlerini paylaşma imkânı bulmuşlardır.
Kadın Katılımcılar İçin Beceri Kazandırma
Eğitimleri / 1-2-3-4-5
Atölye programı katılımcıların talep ve
performanslarına
göre
oluşturulmuştur.
POT-A Sultanbeyli Birlikte Yaşam Merkezi’nde
gerçekleştirilen bu atölyelerde amaç kadın
girişimciliğini desteklemektir.. Atölye serisinde,
göçmen kadınlar ve yerel katılımcılar bir
araya gelerek temel dikim teknikleriyle keçe
malzemesinden çeşitli figürler üretmişler,
makrome tekniği ile alışveriş çantaları
tasarlamışlar, deri dikim tekniği öğrenmişler ve
cam malzeme üzerine boyama tekniği eğitimi
almışlardır. Kadınlardan atölye serilerinin
devamının getirilmesi ve ürünlerin sergilenmesi
konusunda talepler gelmiştir.

Tarihi Kent Gezisi Atölyesi
Tarihi Kent Gezisi Atölyesi’nde, tarihi kent
kimliğini algılamak Tarihi Yarımada’yı tanıtmak
göçmenlerin ve yerel halkın beraber hareket
etmesini
sağlamak
amaçlanmıştır.
Gezi
öncesinde içeriğe dair PotApp kullanıcılarına
sorular yöneltilmiştir. PotApp aracılığı ile
gezi öncesi yöneltilen sorulara göçmenler
tarafından dönüşler yapılmıştır. Uygulamanın
çeviri özelliği sayesinde yerel kullanıcılar ve
göçmenler etkileşime geçebilmiştir.
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SİMKOTİ PROJESI

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 2018 yılında
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü
tarafından TÜBİTAK Başlangıç Ar-Ge projeleri
Destekleme Programı kapsamında yürütülen
“Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin
Uyumu İçin Modern Yaşam ve Kültürel Koşullara
Uygun İç Mekâna Yönelik Konut Tasarlama
İlkelerinin Belirlenmesi ve Tasarım Önerilerinin
Geliştirilmesi (SİMKOTİ)” projesi, Sultanbeyli
ilçesi Fatih Mahallesi’nde gerçekleştirilmiştir.
Sultanbeyli Belediyesi ve Mülteciler Derneği,
Suriyeli ailelere ve ev sahiplerine ulaşılması,
tercüman desteği ve proje açılış çalıştayına ev
sahipliği yaparak projeye destek vermiştir. Proje
çalışmaları halen sürdürülmektedir.

İSTİHDAM FAALİYETLERİ
İSTIHDAM
İstihdam birimi tarafından Sultanbeyli’de ve komşu ilçelerde iş gücü piyasası
ihtiyaç analizi çıkarılarak kurumsal veri tabanındaki yabancılara ait mesleki
bilgilerle ihtiyacı olan işyerlerine yönlendirmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda
2019 yılında 65 Suriyeli kendilerine uygun işlere yerleştirilmiştir.

Suriyeli Girişimcilerin
İş Yerlerinin Ruhsatlandırılması
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile yürütülen
“Esnaf Desteği Projesi” kapsamında 46 Suriyeli
iş yerinin harç giderleri proje kapsamında
karşılanarak
ruhsatlandırılma
sağlamıştır.
Sultanbeyli’de bulunan 269 iş yerinden 100
tanesi 2019 yılında ruhsatlandırılmış olup,
toplamda ruhsatlı Suriyeli iş yeri sayısı 172’ye
ulaşmıştır.
Bunun yanında Suriyelilere ait tüm işletmelerin
tabelaları Türk Standartları Enstitüsü’nin
belirlediği standartlar çerçevesinde latin
harflere çevrilmiştir.

Çalışma İzni
2019 yılında 507 yabancı çalışan ve girişimci için
çalışma izni başvurusu gerçekleştirilmiştir.
Yabancı çalışanlara ait çalışma izni
başvurularının yapılması ve takibi
Çalışma izinlerinin muhtelif firmalarda
yasallaştırılması
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GÖNÜLLÜLÜK
FAALİYETLERİ
BIZIM İÇIN GÖNÜLLÜ
NE DEMEKTİR?
Bilgi, beceri ve yeteneğini, imkân ve zamanını ortaya koyarak çalışma alanı konusunda maddi
kazanç beklemeyen ve herhangi bir çıkar sağlama amacı olmayan, kendi özgür iradesi ile
‘Derneğimizin’ misyonu çerçevesinde, düzenli olarak ve/veya belirli bir zaman diliminde Mülteciler
Derneği yararına gönüllü faaliyetlere katılan kişilerdir.

Tanışma Toplantısı

Mülteciler Derneği Gönüllülük Programı
2019 Mayıs ayında faaliyet göstermeye
başlamıştır.
Mart 2020 itibari ile 70 farklı
gönüllü ile çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Gönüllülük programı devam etmekte olup
dernek faaliyetlerinde insan kaynağının %7’si
gönüllülerden karşılanmaktadır.

Her ayın ikinci haftasında gönüllüler ile tanışma
toplantısı
gerçekleştirilmektedir.
Derneğe
ulaştırılan başvuruların incelenmesi sonrasında,
gönüllülerin derneği ve derneğin de gönüllüleri
tanıyabilmesi
için
gönüllülerle
tanışma
toplantısına davet edilir. Sosyal uyum ekibinin
eğitimi ile başlayan toplantılar Fatih Gökyıldız’ın
vermekte olduğu gönüllülük eğitimi ile son
bulmaktadır. Program sonunda gönüllülerden
çalışmak istedikleri departmanları belirlemeleri
ve bize bildirmeleri rica edilir. Daha sonrasında
ise
gönüllülerin
talep
etmiş
oldukları
departmanlar ile birebir mülakatlar tayin
edilmektedir.

Gönüllülerimizin Çalışma Esasları:
Dernek çalışanları arasında cinsiyet, din,
dil, milliyet, etnik kimlik ve yaş başta olmak
üzere hiçbir nedenle ayrım yapılmaması
Farklılıklara saygı temelinde ve insanî
değerler çerçevesinde birlikte çalışmanın
güçlendirmesi
Dernek ve yapılan işler ile ilgili her türlü
görüş, öneri ve düşünceler ile karşılaşılan her
türlü sorunun ilgili yönetim ile paylaşılması
Gönüllü olarak çalışılan günlerde, herhangi
bir nedenle gelinmeme durumunda ilgili
çalışanın mümkün olduğunca önceden
ilgili yönetime bilgi vermesi,
Dernek çalışanları, çocuklar ve aileler
ile
karşılıklı
öğrenme
ve
etkileşim
içerisinde olarak, özel ve iş yaşamlarında
kullanabilecekleri bilgi ve deneyimler
edinmeleri
Gönüllülük Süreçleri
Başvuru
Dernek Tanıtım ve Tanışma Toplantısı
Bireysel Görüşmeler
Gönüllü Sözleşmesinin İmzalanması
Gönüllü Oryantasyonu
Gönüllü Çalışmalar
Gönüllü Motivasyon Etkinlikleri
Gönüllülük Sertifikası
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BIZ NE YAPIYORUZ?
18 farklı çalışma alanında gönüllü olabilme
imkânı sunuyoruz.

Çocuk Dostu Alan:
Çocuk dostu alanda görev alan bir gönüllü,
alan içerisinde öğretmenlere destek olarak
öğrencilerin ihtiyaçları kapsamında öğretmen
ile ortak bir çalışma yürütür.

2019 Yılı Gönüllü Sayıları
Gönüllülük Alanları

Gönüllü Sayısı

Kadın Dayanışma

8

Veri İzleme

2

Sosyal Destek

3

Sosyal Medya

4

Eğitim

1

Proje

5

Hukuk

1

Çocuk Dostu Alan

4

Fizyoterapi

0

ÇOGEM

2

Koruma

4

Psikososyal

8

Tercüme

3

Sosyal Hizmet

2

Sosyal Uyum

5

İdari İşler

6

TOPLAM
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Sosyal Uyum:
Sosyal
uyuma
yönelik
etkinliklerde
kolaylaştırıcıya destek olarak etkinliklerin
amacına uygun gerçekleştirilmesine destek
olmak ve sosyal uyuma yönelik etkinlikler
geliştirmektir. Gönüllü, yetenek ve becerilerine
uygun alanlarda etkinlikler gerçekleştirmeyi
önerebilir.
Tercümanlık:
Sosyal ekonomik destek, sosyal uyum hastane
tercümanlığı gibi gönüllünün uzmanlaşmak
istediği alana göre pek çok farklı konu da dil
bilmeyen mültecilere yardımcı olarak Mülteciler
Derneğinin sunmuş olduğu hizmetlerden
mültecilerin yararlanmalarını sağlamak.
Veri İzleme:
SUKOM içerik düzenlemeleri için Sultanbeyli’de
bulunan
kurumların
hizmet
haritası
düzenlemelerine yardımcı olmak, SUKOM
kayıt düzeltmeleri yapmak ve düzenlemeleri
sağlamak amaçlı aramalar yapmak veri izleme
gönüllüsünün genel iş tanımıdır.

Mülteciler Derneği Gönüllülük Programı 2019
Mayıs ayında faaliyet göstermeye başlamıştır.
2019 Haziran ayında ilk gönüllüleri ile çalışmalar
gerçekleştirmeye
başlayan
birim
2020
yılına kadar 70 farklı gönüllü ile çalışmalar
gerçekleştirmiştir.
2020 yılında da gönüllülük programı devam
etmektedir. Program gönüllü kişileri dernek
içerisinde sağlamış olduğu pozisyonlar ile
geliştirirken, dernek çalışmaları için gerekli
insan kaynağının %7 si de bu gönüllülerden
sağlamaktadır.
Yukarıda da bahsi geçtiği üzere farklı alanlarda
çalışma imkânı sunmakta olan gönüllülük
programında bölümlerin iş tanımları ve bu
işlerin kişilere kazandırmış olduğu kazanımlar
şöyledir:
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Sosyal Ekonomik Destek:
Sosyal Ekonomik Destek modeli kapsamında
ziyaret edilen evlerde farklı hassasiyet
durumları saptanmakta, bu durumlar için
de zaman zaman uzun soluklu çalışmalar
gerçekleştirmek gönüllünün genel iş tanımı
içerisinde yer almaktadır.

ÇOGEM(PSİKOLOG):
MHPSS biriminde aktif olarak görev almak;
danışanlarla temasın kurulmasında, dosyalama
ve raporlama sürecinde, literatür tarama
ve okuma çalışmalarında, yapılacak grup
çalışmaları ve farkındalık çalışmalarında katkı
sunmak.

Psiko-Sosyal Destek:
Psikolojik destek merkezinde psikiyatri servisi
için seansa gelen danışanların, seansa hazırlık,
kabul ve seans sonrası işlemlerini takip etmek,
gerekli dokümanların teminini sağlamak,
takibini yapmak ve arşivlemek ve doktorun
doküman vb ofis ihtiyaçlarını gidermek
gönüllünün genel iş tanımıdır.

Fizyoterapi:
Relief International projesinde fizyoterapi
seansları sırasında gözlem yaparak gerekli
durumlarda fizyoterapi uzmanlarına seans
sırasında destek vermek. Ayrıca saha ekibi ile
beraber saha ziyaretleri yaparak evde yapılması
mümkün olan ergoterapi müdahalelerinde
yardımcı olmak gönüllünün iş tanımıdır.

ÇOGEM (EĞİTİM):
Mülteci gruplara Türkçe öğretmek, Türkçe
derslerini takviye edici etkinlikler/aktiviteler
düzenlemek (gezi, film gösterimi, vs.) ve Türkçe
dersleri ölçme ve değerlendirme dokümanlarını
hazırlamak bu birimde çalışmak isteyen
gönüllünün genel iş tanımıdır.

Proje Geliştirme:
Proje geliştirme birimi için okumalar yapmak,
kaynak sağlayan kurumları araştırmak, proje
başvuru formlarının okumasını yapıp sunum
hazırlamak ve proje yazma sürecine dâhil olmak
gönüllünün genel iş tanımıdır.
Koruma Birimi:
Gönüllü, saha ekibine destek olarak ev ziyareti
yaparak kişilerle görüşme yapıp hem evin
değerlendirmesini yapar hem de ihtiyaç
belirlemeye yönelik sorular sorup tespit
ettiği ihtiyaçlara yönelik yönlendirme yapar.
Durumun/görüşmenin hassasiyet derecesine
göre koruma birimi ile iletişime geçerek onlara
yönlendirme yapar.

Kadın Dayanışma:
Etkinliklerin sırasında çalışmalara destek
olmak, merkez içerisinde gerçekleştirilen
çalışmalarda “kolaylaştırıcı” olarak görev
yapmak ve gerektiğinde kadın konukevinde
kalan çocuklarla ilgilenerek sorunların çözümü
için departman görevlileri ile sürekli iletişimde
kalmak, birimde görev yapmak isteyen
gönüllüler için genel iş tanımıdır.

Hukuki Danışmanlık:
Birimimize
başvuran
kişileri
karşılamak,
danışanların
ilk
görüşmelerini
yaparak
kayıt altına almak, danışanları bu alanda
bilgilendirmek ve yönlendirme yapmak,
yönlendirmelerini yaptıktan sonrada vakayı
takip etmek ya da takip eden uzman ile danışan
arasındaki iletişim ve bilgi akışını desteklemek
gönüllünün genel iş tanımıdır.
İdari işler:
Yönetimsel süreçte not tutma, rapor yazma,
evrak kayıt işleri ve takibi, binanın yönetimi ile
ilgili süreçte sorumlu personele ve yöneticiye
destek olmaktır.
Sosyal Medya:
Kurumsal kimlik, afiş, broşür vb. çalışmalar
yapmak, sosyal medya için içerik üretmek,
sosyal medya hesaplarının takipçi sayılarının
artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
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KAYNAK GELİŞTİRME
Kaynak Geliştirme ve Network Departmanı’nın en önemli önceliklerinden birisi kurumsal
hafızanın oluşturulmasını sağlamaktır. Bu kapsamda Departman bünyesinde Mülteciler
Derneğinin bütün kurumsal ve bireysel network içeren bir veri tabanı oluşturulmasının adımları
atılmıştır. Veri tabanının oluşturulması için verilerin toplanması, toplanan verilerin analiz edilmesi
amacıyla öncelikle Mülteciler Derneğinin bütün departmanlarıyla toplantılar gerçekleştirilmiştir.
Yapılan toplantılarda, hali hazırda derneğin
sahip olduğu network belirlenmiş ve eş zamanlı
olarak öncelikli ihtiyaç alanları belirlenerek
ihtiyaçlara yönelik ilgili kişi, kurum ve fon/
hibe programlarının tespit edilmesi üzerine
çalışmalar başlatılmıştır.

koordinasyon toplantıları, çalıştaylar, atölye
çalışmaları
vb.
organizasyonlara
katılım
sağlanarak
kurumun
tanınırlığı
artırıldı.
Yerel, ulusal ve uluslararası fonların takip
edilmesi ve fonlar hakkında detaylı çalışmalar
yapılarak
uygun
projelere
başvurular
yapılması sağlanmıştır. Mülteciler Derneğinin
iletişim ağının büyümesi için STK, üniversite,
danışmanlık platformlarına abone olunarak
güncel projeler, fon olanakları, çalışma alanları
takip altına alınmıştır.

Mülteciler Derneği bünyesinde oluşturulan
Kaynak Geliştirme ve Network veri tabanı
oluşturulmuş ve derneğin kuruluşundan
itibaren tüm kurumsal ilişkiler kayıt altına
alınmıştır.

Mülteciler Derneği bünyesinde Sultanbeyli
ilçesinde
araştırma
yapmak
isteyen
akademisyen, lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencileri ile iletişim ağı kurularak ilçenin ve
derneğin tanıtımı artırılmış ayrıca Derneğin ve
ilçenin daha fazla akademik çalışma içerisinde
yer
alması
sağlanmıştır.
Gerçekleştirilen
çalışmalar özellikle donör ilişkilerinde kaynak
doküman olarak kullanılmaya başlanmış bu da
derneğin kurumsal ilişkilerdeki güvenilirliğinin
artmasını sağlamıştır.

Mülteciler Derneğinin kaynaklarını etkin
kullanması, donör kurum ve kuruluşlara
düzenli raporlamalar yapılması ve projelerin
geliştirilmesi hakkında ilgili bütün proje
koordinatörleriyle ve proje sorumlularıyla
görüşmeler gerçekleştirildi ve kurumsal
ilişkilerin düzenli ve stratejik yönetilmesi adına
iş sistemi geliştirilmiştir.
Yerel, ulusal ve uluslararası iletişim ağının
geliştirilmesi, yeni ilişkiler oluşturulması için
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Mülteciler Derneği Kaynak Geliştirme ve Network Departmanı
Kaynak Geliştirme ve Network İş Tanımı
Kurumsal ve bireysel bağışçı veri tabanının oluşturulması,
Kurumsal ve bireysel bağışçıların iş birliğini artırmaya yönelik çalışmaların yapılması ve yeni
stratejilerinin geliştirilmesi,
Fonlama kanallarına üye olunması ve takip edilmesi,
Mevcut ve potansiyel bireysel bağışçıların ziyaret edilmesi, beklenti ve bağış takiplerinin
yapılması,
Bağış gruplarıyla ilgili organizasyonlara katılım sağlanması ve etkinlik planlaması,
Kurumsal ve bireysel destekçiler için bağış modelleri, iletişim kurguları geliştirerek bağış
hacmini artırmak, raporlamalarını düzenli olarak yapmak,
Yeni bağışçı ve bağış kanalları açmak için çalışmalara destek verilmesi, bağışçı sisteminin
altyapısını geliştirme çalışmalarına katkı ve koordinasyon sağlanması, veri girilmesi ve
raporlanması,
Uluslararası STK’lerin kaynak geliştirme yöntemlerinin araştırılması, uyarlaması ve
raporlanması,
Özel gün ve haftalara yönelik kampanyalar hazırlanması (Yılbaşı, Bağımsızlık günleri vb.),
Kurumsal ilişkilerin oluşturulması, geliştirilmesi ve yönetilmesi,
Kurumu; yerel, ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek,
Fon olanakları hakkında bilgilendirmeler yapmak ve ilgili birimle paylaşmak.

@multecilerorgtr
@multecilerdernegi
“Mülteciler Derneği”
www.multeciler.org.tr
info@multecilerorgtr
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PROJE ORTAKLARIMIZ:
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BİLANÇO / 31.12.2019
AKTİF
I - DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler

AKTİF

Cari Dönem

2.449.869,01

II - DURAN VARLIKLAR

2.087.552,53

1-Kasa
2-Alınan Çekler
3-Bankalar

2.087.552,53

C-Ticari Alacaklar
1-Alıcılar

0,00

C-Mali Duran Varlıklar

0,00

4-Tesis,Makine ve Cihazlar

10.561,5

5-Taşıtlar

10.085,0

6-Demirbaşlar

343.400,00
1.529.831,99

7-Diğer Madi Duran Varlıklar
8-Birikmiş Amortismanlar(-)

4-Kazanılmamış Finansal
Kiralama Faiz Gelirleri(-)

540.974,49

9-Yapılmakra Olan Yatırımlar
10-Verilen Avanslar

476,50

E-Maddi Olmayan Duran
Varlıklar
1-Haklar

8-Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)

751.571,07
126.075,07

2-Şerefiyeler

216.609,68

3-Kuruluş ve Örgütlenme
Giderleri

1-Ortaklardan Alacaklar
2-İştiraklerden Alacaklar
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

4-Araştırma ve Geliştirme
Giderleri

4-Personelden Alacaklar

5-Özel Maliyetler

5-Diğer Çeşitli Alacaklar

1.332.257,50

3-Binalar

0,00

3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)

D-Diğer Alacaklar

B-Diğer Alacaklar

2-Yer altı ve Yerüstü Düzenleri

2-Alacak Senetleri

5-Verilen Depozito ve Teminatlar
6-Diğer Ticari Alacaklar
7-Şüpheli Ticari Alacaklar

0,00

1-Arazi ve Arsalar

5-Diğer Hazır Değerler
B-Menkul Kıymetler

2.083.828,57

A-Ticari Alacaklar

D-Maddi Duran Varlıklar

4-Verilen Çekler ve Ödeme
Emirleri(-)

Cari Dönem

216.609,68

6-Diğer Maddi Olmayan Duran
Varlıklar

6-Diğer Alacak Senetleri
Reeskontu (-)

7-Birikmiş Amortismanlar(-)

7-Şüpheli Diğer Alacaklar

772.596,87
4.252,00
151.352,87

8-Verilen Avanslar

8-Şüpheli Diğer Alacak Karşılığı(-)

F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

0,00

1-İlk Madde ve Malzeme

G-Gelecek Yıllara Ait Gider ve
Gelir Tahakkukları

0,00

2-Yarı Mamüller

H-Diğer Duran Varlıklar

0,00

AKTİF VARLIKLAR
TOPLAMI

4.533.697,58

E-Stoklar

135.145,30

3-Mamüller
4-Ticari Mallar
5-Diğer Stoklar

135.145,30

6-Stok Değer Düşüklüğü
Karşılığı (-)
7-Verilen Sipariş Avansları
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve
Onarım Maliyetleri

0,00

G-Gelecek Aylara Ait Gider ve
Gelir Tahakkukları

0,00

H-Diğer Dönen Varlıklar

0,00
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PASİF (KAYNAKLAR)

Cari Dönem

III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

979.565,22
0,00
180.026,92
180.026,92

A-Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
1-Satıcılar
2-Borç Senetleri
3-Borç Senetleri Reeskontu(-)
4-Alınan Depozito ve Teminatlar
5-Diğer Ticari Borçlar

481.994,92

C-Diğer Borçlar
1-Ortaklara Borçlar
2-İştiraklere Borçlar
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar

470.279,44
11.715,48

4-Personele Borçlar
5-Diğer Çeşitli Borçlar
6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)

2.286,48
2.286,48

D-Alınan Avanslar
1-Alınan Sipariş Avansları
2-Alınan Diğer Avanslar

0,00

E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri
2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı

315.256,90
119.961,16
192.514,74

F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yükümlülükler
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
I-Diğer Kısa Vadeli yabancı Kaynaklar
IV.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar
D-Alınan Avanslar
E-Borç ve Gider Karşılıkları
F-Gecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
V.ÖZ KAYNAKLAR
A-Ödenmiş Sermaye
B-Sermaye Yedekleri
C-Kâr Yedekleri
D-Geçmiş Yıl Kârları
1-Geçmiş Yıl Karları
E-Geçmiş Yıl Zararları
1-Geçmiş Yıl Zararları
F-Dönem Net Kârı (Zararı)

2.781,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.554.132,36
0,00
0,00
0,00
5.507.903,83
5.507.903,83
-19.280,48
19.280,48
-1.934.490,99

1-Dönem Net Karı

1.934.490,99
4.533.697,58

2-Dönem Net Zararı ( - )

PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI
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MÜLTECILER VE SIĞINMACILAR
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞI
Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı No: 306
Sultanbeyli/İstanbul
0850 939 76 59
www.multeciler.org.tr
info@multeciler.org.tr
@multecilerorgtr

