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Gençlik Girişimleri Destek Programı Başvuru Rehberi

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, farklı alanlarda 
çalışma yapan bir grup gönüllünün, Sultanbeyli’nin artan mülteci nüfusun yaşam 
alanı olması ile ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve sorunlar konusunda çalışmalar 
yapmak yönünde bir inisiyatif geliştirmesi doğrultusunda 8 Aralık 2014 tarihinde 
İstanbul, Sultanbeyli ilçesinde kurulmuştur. Dernek, kısa süre içerisinde Sultanbeyli 
Belediyesi başta olmak üzere ilçedeki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının 
da desteğini alarak çalışmalarını yaygınlaştırmıştır. Başlangıçta, ilçedeki mülteci ve 
sığınmacıların barınma, gıda, giyim, eşya, kömür ve soba gibi acil temel ihtiyaçlarının 
karşılanmasına odaklanan Dernek, ilerleyen dönemde ihtiyaçların değişmesi ve 
çeşitli ulusal/uluslararası fon kaynaklarının destekleri ile geliştirilen projelerle eğitim, 
sağlık, koruma, psiko-sosyal destek, hukuki danışmanlık, istihdam, dil ve meslek 
edindirme kursları gibi bütüncül hizmetlerin verildiği bir mülteciler toplum merkezine 
dönüşmüştür.

Dernek;  Sultanbeyli ilçesinde yine kendisine bağlı diğer  merkezleri ile, Çocuk ve 
Gençlik Merkezi ve Kadın Dayanışma Merkezi ,faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca 
2019 yılında Ümraniye ilçesinde, fiziksel rehabilitasyon ve psiko-sosyal destek 
hizmetlerini ilçede yaşayan mülteci ve sığınmacılara sunmaya başlamıştır.

2014 yılından bu yana yerel ölçekteki göç yönetiminde, ulusal ve uluslararası alanda 
örnek gösterilen çalışmalarını sürdüren Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği, tüm faaliyet ve hizmetlerinde gerekli danışma, yönlendirme 
ve uygulama kapasitesine sahiptir. Kısa adıyla Mülteciler Derneği, dil, din, mezhep, 
ırk, etnisite, cinsiyet, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı gibi nedenlere dayalı 
hiçbir ayrım gözetmeden faaliyetlerini yürütmektedir. Başta, mültecilerin temel 
sorunları olmak üzere tüm yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak ve 
Sultanbeyli’de yerel halk ile mültecilerin birlikte yaşamlarını güçlendirmek için özel 
sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile işbirliği halinde çalışmaktadır.

Giriş
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Gençlik Girişimleri Destek Programı Başvuru Rehberi

Arka Plan
2011 yılında Suriye’de başlayan savaş ve  çatışmalar sonucunda, 12,4 milyondan 
fazla Suriyeli, diğer bir ifadeyle ülke nüfusunun yarısından fazlası yerinden edilmiştir. 
Türkiye’ye gelen Suriyeli sığınmacıların, kiraların diğer ilçelere göre daha düşük 
olması, yerel yaşam ve nüfus yapısının yoksulluk ve dezavantajlılık açısından 
gelen sığınmacıların durumu ile benzer özellikler göstermesi nedeniyle Sultanbeyli, 
İstanbul’a gelen Suriyeliler tarafından en çok tercih edilen ilçelerden biri olmuştur.

2013 yılında geçici koruma kapsamında 1.183 Suriyelinin olduğu ilçede, 2017’de Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre bu sayı 23.199’a yükselmiştir. 2014 yılında 
kurulan Mülteciler Derneği, tam da bu noktada, bir yandan Sultanbeyli ilçesinde 
yaşayan mültecilerin sorunlarına, diğer yandan da ilçede artan nüfusla birlikte 
ortaya çıkan yeni ihtiyaç ve sorunlara çözüm üretmeyi odağına almıştır. Dernek, 
“uluslararası insancıl hukuka uygun olarak mülteci ve sığınmacıların sosyal uyumunu 
sağlamak için hukuki, sosyo-ekonomik ve psiko-sosyal ihtiyaçlara yönelik etkin ve 
çok yönlü çözümler üretmek” misyonu ile kurulmuş olup, çalışmalarına bu yönde 
devam etmektedir.

Mülteciler Derneği bütüncül hizmetler sağlarken, ev sahibi toplumun ve mültecilerin 
birlikte yaşamının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede 
hayata geçirilen Dernek faaliyetleri, yerel halk ve mültecilerin insan hakları 
perspektifinde, sosyo-kültürel yönlerinin güçlendirilmesiyle karşılıklı ön yargılardan 
arınarak birlikte yaşamalarını desteklemeyi hedeflemektedir. 

Göç ve birlikte yaşam ile ilgili olarak edinilen deneyimler göstermektedir ki yerleşik ve 
göçmen topluluklar arasında örülen soyut duvarlar düşmanlığı daha da arttırmaktadır. 
Bunun yerine her iki toplumun iki taraflı aktif bir etkileşim içerisine dâhil edilmesi, 
katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla, iki grubun birlikte yaşamını destekleyici bir 
ortamın sağlanmasına ihtiyaç vardır.



5

Gençlik Girişimleri Destek Programı Başvuru Rehberi

Programın Hedefi

Program Ekibi

Gençlik Girişimleri Destek Programı (GGDP), mülteci (Suriyeliler başta olmak 
üzere tüm mülteci ve sığınmacılar) ve yerel halktan gençler, gençlik girişimleri 
veya gençlik grupları tarafından geliştirilmesi beklenen, Sultanbeyli ilçesinde 
yaşayan mülteciler ve yerel halk arasında sosyal ve kültürel kaynaşma ile birlikte 
yaşamın güçlendirilmesinin sağlanmasına katkı yapacak proje fikirlerini (Program 
kapsamında fikirler projelere dönüştürülecektir) desteklemek için geliştirilmiştir. 
Programa dahil olacak gençlerin yapılacak eğitimler ile 1) Birlikte Yaşam, Göç 
ve Sosyal Uyum perspektifleri ile 2) Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Yönetimi 
alanındaki farkındalık, bilgi ve kapasiteleri geliştirilmiş olacaktır. Program kapsamında 
verilecek eğitimler ve mentörlük desteği gençlerin fikirlerini projelere dönüştürmelerini 
sağlayacaktır. Diğer yandan,  Sultanbeyli ilçesinde birlikte yaşamı güçlendirmeyi 
hedefleyen bir proje hazırlayıp ve bu projeyi Mülteciler Derneği desteği ile 
uygulamaları planlanmaktadır.  

Program ekibi aşağıdakilerden oluşmaktadır. Bu kişilerin görev ve sorumluluklarına 
program rehberinde detaylı biçimde yer verilmiştir.

Değerlendirme Komitesi
Sosyal Uyum ve Toplum Temelli Koruma Birimi
Mentör
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Gençlik Girişimleri Destek Programı Başvuru Rehberi

Programın Faydalanıcıları
(Kimler Bu Programa Proje Fikri sunabilir, Uygulama için Destek Alabilir?) 

Program kapsamında değerlendirilmek üzere proje fikri sunabilecek ve 
uygunluğu halinde proje geliştirme ve uygulama desteği alabilecek Program 
Faydalanıcılarının, İstanbul’da ikamet eden ve Sultanbeyli ilçesinde proje uygulaması 
gerçekleştirebilecek 18-30 yaş arası;

Türk Vatandaşları
Suriyeliler (Türk Vatandaşı olanlar dahil)
Diğer göçmen ve sığınmacılar
Yukarıdaki tüm kategorilerden genç üyeleri olan gençlik girişimleri/grupları 
olması beklenmektedir.

Programa dahil olmak ve destek alabilmek için başvuruda bulunanlar, sivil toplum 
kuruluşları, üniversiteler, kamu kuruluşları ve belediyeler ile işbirliği yapabilirler. 
Başvurularında bu işbirliğinin sağlayacağı kolaylık ve faydayı bildirmelidirler. Ayrıca 
işbirliği yapacakları kuruluştan, kuruluşun proje kapsamında işbirliğinde bulunacağına 
ve bu işbirliğinde yürütülecek faaliyetlere nasıl bir katkı yapacağına dair bir resmi yazı 
almaları ve başvuru belgesine eklemeleri başvurunun değerlendirilmesinde önemli bir 
değerlendirme kriteri olacaktır.  Yapılan iş birliği, faaliyetlerin uygulanmasına destek 
amacı ile sınırlı olup, projenin yönetimi ve faaliyetlerin yürütülmesi başvuru sahibi 
ekip/girişimin sorumluluğunda olacaktır.
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Gençlik Girişimleri Destek Programı Başvuru Rehberi

Program Kapsamına Alınacak ve 
Uygulama Desteği Sağlanacak 
Tematik Alanlar ve Örnek 
Faaliyetler 
Bu Program kapsamında değerlendirilmesi için aşağıda belirtilen tematik alanlardan/
faaliyetlerden en az biri hakkında bir proje fikri ile başvuru yapılması beklenir. Destek 
verilecek olan faaliyetler bunlarla sınırlı değildir.

Projelerin ve proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin hedef grubu (katılımcı, 
faydalanıcı vb.) yerel halk ve mülteciler olacaktır; bu iki grup arasında dengeli bir 
faydalanıcı sayısı/oranı tarif edilmesi beklenmektedir. Ayrıca hedef grup içerisinde 
cinsiyet dengesi de gözetilmelidir. 

Uygulama Süresi
Program kapsamında uygulanması için onay alan projeler tüm faaliyetleri ile birlikte, 
başvurunun kabul edilmesini takip eden ilk 3 ay içerisinde tamamlanmalıdır. 
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Gençlik Girişimleri Destek Programı Başvuru Rehberi

3. Ortak sportif etkinlikler,

4. Kamu yararına ortak ve gönüllü etkinlikler,

Spor eğitimleri (klasik spor dallarının yanında doğa sporları, kamp ve dağcılık 
etkinliklerini kapsar),
Takımlar oluşturup dostluk maçları-müsabakaları, spor turnuvaları

Okulların tamiratı ve boyanması, çocuk parklarının tamiratı ve  boyanması, 
parklara çiçek dikimi, park temizliği 
Çevre temizlik kampanyaları,
Sokak hayvanlarını koruma etkinlikleri,
Kurum bakımında olanlara yönelik gönüllü destek faaliyetleri,
Ağaç dikme, isme ait orman oluşturma, bitki ve ağaçları tanıma, çevreyi ve 
doğayı koruma sürdürülebilir tarım ve enerji temalı etkinlikler vb.
Hijyen ve beslenme bilgisini artırıcı etkinlikler
Çeşitli alanlarda farkındalık artırma etkinlikleri

1. Yerel düzeyde kamu ile diyalog geliştirme platformları,

2. Yerel halk ve mülteciler arasında kültürel etkileşim ve 
değişim, yenilikçi, kapasite artırıcı ve farkındalık etkinlikleri,

Yerel (mahalle, köy vb.) düzeyde yaşanan sorunları tartışma ve ortak çözüm üretme 
toplantıları ile bu toplantıların sonuçlarını raporlama

Birbirlerine karşılıklı kendi dillerini öğretmeye yönelik etkinlikler,
Birbirlerine karşılıklı yemek ve beslenme kültürlerini aktarmaya yönelik etkinlikler,
Birbirlerinin folklor sanat ve zanaatlarını, tarihlerini (halk oyunları, geleneksel 
çocuk ve yetişkin oyunları, okuma ve tartışma toplulukları, yemek, müzik, dans, 
halk oyunları, el sanatları, masal vb.) karşılıklı aktarmaya yönelik etkinlikler,
Kültür ve tarih gezi etkinlikleri,
İletişimi güçlendirmeye yönelik etkinlikler (Ör: Şiddetsiz iletişim, psikodrama 
atölye veya kamp çalışmaları)
Ortak yapılabilecek kültür sanat etkinlikleri (tiyatro, film, sinema, müzikal, dans, 
resim, konser, dinleti vb.)
Teknoloji atölyeleri (Maker, robotik, kodlama vb.)
Resim, drama, mutfak, heykel atölyeleri,
Çocuklara bakım verenlere, öğretmenlere ve çocuklara yönelik akran zorbalığı 
eğitimleri
Güvenli internet eğitimleri/atölyeleri
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Gençlik Girişimleri Destek Programı Başvuru Rehberi

Başvuru sahibi bireysel başvuru yapıyorsa 18-30 yaş arası TC. vatandaşı, geçici 
koruma statüsünde Suriyeli, veya TC. vatandaşlığı almış bir Suriyeli olmalı; 
başvuru bir grup tarafından yapılıyorsa tüm grup üyeleri 18-30 yaş arasında 
olmalı ve en az birinin geçici koruma statüsünde Suriyeli olması gerekmektedir. 
(Varsa) grupta diğer milletlerden mülteci ya da sığınmacı bulunması da 
uygundur. 
Başvuru bir grup olarak yapılmışsa başvuru sahibi grupta cinsiyet dengesi 
kurulmuş olması (ekip üyelerinden en az birinin kadın olması),
Başvuranların İstanbul’da ikamet etmesi
Program kapsamında bireysel başvuru yapılmış olsa da ilk değerlendirmeyi 
geçenlerin takım oluşturmaya davet edileceklerini ve projelerini bir “takım” olarak 
sunacaklarını kabul etmeleri gereklidir.

Başvuru Süreci
Programa başvurulara yönelik çağrı, Mülteciler Derneğinin web sayfası ve sosyal 
medya hesaplarından yapılacaktır. Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için 
paylaşılan Ek-1 BAŞVURU FORMU  nun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. 
Başvurular, Programın Değerlendirme Ekibi tarafından incelenecek ve Programa 
kabul edilen gençler belirlenecektir. 

Başvuru yapan gençlerin Programa kabul edilmesi için Program Rehberinde belirtilen 
‘Kimler Başvuru Yapabilir?’ kısmında yer alan kriterlere sahip olması gerekir.

Başvurular, rehberin ekinde başvuru için istenen tüm diğer ek belgelerle birlikte, 
Mülteciler Derneği’nin Gençlik Girişimleri Destek Programı ekibi tarafından belirtilen 
tarihler arasında yapılır. Bu tarihler Mülteciler Derneğinin tüm sosyal medya 
hesaplarından ve web sayfasından paylaşılır.

Başvuruların Türkçe, Arapça veya İngilizce olarak talep edilen tüm form ve ek 
belgeler ile birlikte eksiksiz olarak hazırlanıp, projetcs.rasas@multeciler.org.tr 
adresine gönderilmesi beklenmektedir. 

Başvuru yapıldıktan sonra, başvuruda herhangi bir değişiklik yapılmasına izin 
verilmeyecektir; ancak, gerekirse, Programın Değerlendirme Komitesi tarafından 
detaylı açıklamaya ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibi ile iletişime geçebilir.

Aşağıdaki kriterleri sağlayan gençler Programa katılmak için başvuruda 
bulunabilirler:  
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Gençlik Girişimleri Destek Programı Başvuru Rehberi

Değerlendirme Süreci
Tüm başvurular, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında bir uygunluk kontrolüne tabi 
tutulur. Buna İlk Değerlendirme adı verilmektedir. Uygunluk kontrolünde başvurunun 
aşağıdaki uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Başvurunun uygunluk 
kriterlerinin tamamını sağlaması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması 
durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi 
yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. 

Bu kriterlere uygun olarak sunulmuş başvuruların değerlendirilmesini takiben, ilk 
değerlendirmeyi geçen başvuru sahipleri Programın Kapasite Geliştirme Eğitimlerine 
katılmaya beklenirler. Program kapsamında proje sunmak ve uygulama desteği 
talebinde bulunabilmek için bu eğitimlere katılım zorunludur. İlk değerlendirmeyi 
geçse bile eğitimlere katılmayan başvuru sahipleri proje teklifinde ve destek talebinde 
bulunamazlar.

Eğitimleri takiben, tüm başvuru sahipleri takım oluşturma çalıştayına katılırlar ve 
programa devam etmek için bireysel başvuru yapanların kriterlere uygun olarak 
bir takım kurması beklenir. Proje yazımı, teslimi ve projelerin uygulama desteği 
alabilmesi için Değerlendirme Komitesine sunulması ancak “takımlar” tarafından 
yapılır. 

Proje takımları tarafından hazırlanan proje başvuruları ve tüm ek belgeler, uygulama 
desteği alabilmek için değerlendirilmek üzere Program Yönetimine teslim edilir ve 
Yönetim tarafından Değerlendirme Komitesine sunulur. Proje Başvuruları, bağımsız 
bir Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilir ve puan sıralamasına göre 
seçilir. Başvuru yapıldıktan sonra 2 hafta içerisinde değerlendirme sonuçları açıklanır.

Değerlendirme Komitesi, uygunluk kontrolünü geçen projelerin içerik değerlendirmesini 
yapar. Bu değerlendirmede başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği 
cevaplar esas alınır.

Proje geliştirilecek fikrin Sultanbeyli’de yerel halk ile mültecilerin birlikte yaşamını 
geliştirmeyi hedeflemesi,
Projenin hedef grubunun Sultanbeyli’de yaşayan yerel halk ve mültecileri birlikte 
kapsıyor olması
Proje kapsamında geliştirilecek faaliyetlerin belirtilen bütçe sınırları içerisinde 
olması

Yapılan başvuruların uygunluk değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler 
belirleyici olacaktır:
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Bütçe ve Uygun Maliyetler
Programa sunularak uygulama için destek talep edilecek projelerin planlarındaki 
tüm faaliyetlerin, etkinliklerin toplam maliyeti maksimum 4.000₺ olmalıdır. Bu destek, 
doğrudan nakdi olarak verilmeyecek olup, etkinlik bütçesinde gösterilen harcamalar 
doğrudan Mülteciler Derneğince yapılacaktır.

Aşağıda sıralanan harcama kalemleri, bu Program dahilinde değerlendirilmeye 
uygundur:

Destek kapsamında gerekli olan malzeme veya materyallerin Mülteciler Derneğinde 
bulunması durumunda herhangi bir alım yapılmadan bu malzeme ve materyaller 
proje yürütücüsü olan takıma temin edilecektir. Demirbaş niteliğindeki malzemeler 
(projeksiyon aleti, bilgisayar, fotoğraf makinası, fotokopi makinası, vb.) ilgili projenin 
faaliyetleri süresince kullanılmak üzere Mülteciler Derneği tarafından katılımcılara 
ödünç verilir. Projenin tamamlanmasının ardından, programın diğer dönemlerinde ve 
aşamalarında kullanılmak üzere, bu malzemeler eksiksiz olarak Mülteciler Derneğine 
teslim edilecektir. Bu nedenle malzemelerin özenli kullanımı, programın sürdürülebilirliği 
için önemlidir. Bununla birlikte, proje yürütücüleri malzemelere gelecek hasardan 
sorumlu tutulmazlar. Böyle bir durumda proje yürütücüsü ve mentör, bir tutanak hazırlar 
ve tutanağı hasar gören malzemeyle birlikte Mülteciler Derneğine teslim eder.

Proje yazımı sırasında destek talepleri için bütçe formunun eksiksiz olarak doldurulması 
gerekmektedir.

(Not: Toplu faaliyetlerde COVID-19 Pandemi tedbirlerine uyulması ve gerekli önlemlerin 
alınması zorunludur.)

Etkinlik faaliyetlerinde kullanılacak sarf ve malzeme alımları,
Faaliyetlere katılacaklar için ikram giderleri, mekân giriş ücretleri vb.
Bilgilendirme ve eğitim dokümanları (broşür, poster vb.) basım ve kırtasiye giderleri,
Ulaşım giderleri,

İçerik değerlendirmesi için Ek-5 Değerlendirme Formu kullanılır. Değerlendirme 
2 bağımsız değerlendirici tarafından yapılır. Değerlendirme puanları arasında 30 
puanın üzerinde bir fark varsa 3. bir değerlendiricinin başvuruyu incelemesi gerekir. 
Bu 3 incelemenin ortalaması alınarak başvurunun puanı belirlenir.

Proje Başvuruları, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En 
yüksek puanı alan projeden başlanarak mali destek tutarları dağıtılmaya başlanır ve 
Program bütçesi sınırlarına ulaşıldığı noktada kaç tane projenin bu Program dahilinde 
mali olarak destekleneceği de ortaya çıkmış olur. Değerlendirme sonuçları başvuru 
sahiplerine e-posta yoluyla bildirilir.
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Programının Uygulanması 

Görünürlük 

Raporlama 

Değerlendirme sürecinden başarıyla geçen ve uygulama için mentörü atanıp, mali 
desteği sağlanan projeler için Uygulama Dönemi başlar. Program kapsamında 
uygulanacak tüm projelerin takımlarına Mülteciler Derneğinden uzman personeller 
mentörlük yapar. Gençlerin proje uygulama süreçlerinde Mülteciler Derneğinin 
kaynaklarının kullanılması, planlanan hedef gruba ulaşılması vb. konularda mentörler 
gençlere destek sağlayacaktır. Mentörlerin görev ve sorumlulukları program rehberinde 
görülmektedir. 

Destekten yararlanan gençler aşağıda belirtilen  görünürlük kurallarına uygun şekilde 
faaliyetlerini sürdürecektir.

Program kapsamında hayata geçirilen projelerin uygulamaları (faaliyetleri) 
tamamlandıktan sonra, projeyi geliştirip uygulayan takımlar ile mentörleri tarafından 
raporlanır. Ancak projeyi uygulayan takımlar ile mentörlerin hazırlayacakları raporların 
formatları birbirinden farklıdır. Proje takımını oluşturan gençler Ek-4 Proje Final 
Raporunu, mentörler ise Ek-3 Mentör Raporunu hazırlamalıdırlar. Ayrıca projede 
gerçekleştirilen etkinlikler için, proje takımlarını oluşturan gençlerin Ek-7 Etkinlik 
Raporunu doldurmaları beklenmektedir.  

Destek aldığınız programın tam adı “Gençlik Girişimleri Destek Programı”dır.
Bu program Reslog ve GIZ tarafından desteklenmektedir. Sultanbeyli Belediyesi 
ve Mülteciler Derneği tarafından uygulanmaktadır.  Program ekibi tarafından 
gençlerle paylaşılan paydaş kurumların görünürlüklerinin sağlanmasına dikkat 
edilecektir. Logoların tamamı aynı boyda olmalıdır.

Not: Program ekleri katılımcılar ile daha sonra paylaşılacaktır. 
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Mülteciler ve Sığınmacılar
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı No: 306
Sultanbeyli/İstanbul 

0 216 784 51 05 
 

www.multeciler.org.tr 
info@multeciler.org.tr


