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Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği olarak, 2014 yılında ülkesinden 
ayrılmış ve uluslararası koruma ihtiyacı olan 
insanların sorunlarına çözüm aramak amacıyla 
çıktığımız bu yolda bir yılı daha geride bırakmış 
bulunmaktayız.

2020 yılı, hepimizin bildiği gibi 2019 sonunda ortaya 
çıkan ve tarihin tozlu sayfalarında şimdiden yerini alan 
Covid-19 salgınının damga vurduğu bir yıl oldu.  Biz, 
bu zorlu süreçte dahi ülkelerinden ayrılmak zorunda 
kalmış insanlara yardım eli uzatıp, ihtiyaçlarını 
karşılamak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı 
artırarak, hizmet alanlarımızı genişlettiğimiz bir yılı 
sizlere sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

2020 yılı tüm dünya için zorlu bir sınavdı. Fakat 
şüphesiz ki bu salgından en çok etkilenen gruplardan 
biri de mültecilerdi. Mülteciler Derneği olarak sürece 
hızla adapte olup,  hizmetlerimizi hem dijital hem de 
fiilen sürdürmeye ve mülteci kardeşlerimize uzatılan 
yardım eli olmaya devam ettik. 

Mülteciler Derneği olarak Sultanbeyli Toplum 
Merkezi ve Çocuk ve Gençlik Merkezi olmak 
üzere iki farklı binada rehabilitasyon, ruh sağlığı, 
koruma, kadın koruma, çocuk koruma, toplum 
temelli koruma, hukuki danışmanlık, çalışma izinleri 
ve ruhsatlandırma, eğitim ve mentorlük, pdr, iş ve 
meslek danışmanlığı ve sosyal uyum alanlarında 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında 
Ümraniye’de Ağustos 2019’da başladığımız fizik 
tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet vermeye 
devam etmekteyiz. Program alanlarımız altında 
yürüttüğümüz çalışmalarımıza başta Sultanbeyli 
Belediyesi olmak üzere diğer yerel, ulusal ve 
uluslararası donörler ve bireysel bağışçılarımızın 
destekleriyle devam ediyoruz.

2020 yılı içerisinde ise en büyük hedefimiz, 
tüm dünyanın hazırlıksız yakalandığı salgın 
süresince mültecilere en iyi hizmeti verebilmek ve 
danışanlarımızın mağduriyetini en hafif şekilde 
atlatabilmeleri önceliğimiz olmuştur.  Bunun yanında, 
bir yandan salgının getirdikleriyle boğuşurken diğer 
yandan da, önceki yıllarda olduğu gibi hizmetlerimizi 
en iyi şekilde yerine getirebilmek ve kendimizi 
geliştirmek de en önemli hedeflerimizdendir. Bu 
amaçla 2019 yılında kendimize koyduğumuz 
sürdürülebilirlik ve kalkınma yolundaki hedeflere 
ulaştığımızı sizlerle paylaşmaktan memnuniyet 
duyarım.

Bu vesileyle başta bu kıymetli yolda bizlerle birlikte 
yürüyen çalışma arkadaşlarımıza ve bu faaliyet 
raporunun hazırlanmasında emeği geçenlere, 
çalışmalarımızı destekleyen ulusal, uluslararası, 
bireysel ve kurumsal bütün destekçilerimize teşekkür 
eder, saygılarımı sunarım.

BAŞKANIN MESAJI:

ZAFER SÖĞÜTÇÜ
Mülteciler Derneği Başkanı
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YÖNETİM KURULU

ÜNVAN İsim

Başkan Zafer SÖĞÜTÇÜ

Başkan Yardımcısı Mehmet Ali KILIÇ

Sekreter Ahmet Cüneyt ŞENER

Sayman Mehmet AKTAŞ

Üye Halil İbrahim AKINCI

Üye Mustafa TAKTAK 

Üye Süreyya AYDIN

Yedek Üye Hüseyin AK
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Yedek Üye Siyami YÜCEL
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Ünvan İsim

Denetleme Kurulu Başkanı Hüseyin KAPLAN

Başkan Yardımcısı Sezgin BULĞU

Üye Hayati ANKARALI

Yedek Üye Şenol AYDOĞDU

Yedek Üye Halil BÜYÜKYILDIRIM

Yedek Üye Osman AKAR
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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.

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

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

“İnsan onuruna saygılı, etik değerlere bağlı ayrımcılık gözetmeden; 
güvenilir, şeffaf, doğru ve tutarlı ehliyetli ve liyakatli sosyal sorumluluk 

bilincine sahip personellerle nitelikli hizmet sunmak.”

MİSYON, VİZYON ve İLKELER

MİSYON

VİZYON İLKELER

STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER
Koruma ve Sosyal uyumun sağlanması doğrultusun-
daki öncelik alanlarımız aşağıdaki gibidir;

Acil temel insani ihtiyaçların karşılanması

Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak

Hizmet kalitemizi arttırmak

Sürdürülebilirlik ve Kalkınma hedeflerine ulaşmak

Süreç yönetimini kolaylaştırmak için iş birliklerini 
arttırmak
Sığınmacı ve Mültecilerin yanında yerel halka da 
ulaşmak

Sosyal uyumu arttırıcı çalışmalarda bulunmak

Bütünleşik bir yapıda bireylere hizmet sunmak Hukuki danışmanlık verilmesi

Erken yaşta evlilikleri önlemek için koruyucu 
hizmetlerin sunulması

Rehabilitasyon ve Psiko-sosyal destek

Çocuk işçiliğinin önlenmesi

İstihdamın sağlanması

Çocukların okullaştırılması

Dil ve meslek edindirme

Kadınların güçlendirilmesi
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KURUMSAL YAPI
TARİHÇE
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.

Mülteciler 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.

Başlangıçta 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.

2014

2018

2019

20202015

2016

2017

8 Aralık tarihinde Mülteciler 
Derneği kuruldu ve Mehmet Akif 
mahallesinde hizmet vermeye 
başladı.

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

Ağustos 2019’da Ümraniye’de, fizik 
tedavi, rehabilitasyon ve koruma 
alanında hizmet verilmeye başlandı.

Temmuz 2020’de UNHCR ve 
Sultanbeyli Belediyesi’nin birlikte 
yürüttüğü proje kapsamında, 
“Kariyer Merkezi” kuruldu.

25 Ağustos 2015 tarihinde Geçici 
Sağlık Merkezi kuruldu. 

14 Mart 2016 tarihinde Turgut 
Reis Mahallesindeki yeni binasına 
taşındı. 

1 Haziran 2017 tarihinde 
Çalışma İzni ve Ruhsatlandırma 
faaliyetlerine başlandı.

18 Mart 2016 tarihinde Kadın Konuk Evleri 
açılarak barınma hizmeti
verilmeye başlandı.

16 Haziran 2017 tarihinde Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal 
Ekonomik Destek çalışması başladı. 

10 Ekim 2017 tarihinde Eğitim ve Koruma/
Himaye faaliyetlerine başlandı. 

15 Ekim 2017 tarihinde Çağrı Merkezi 
kuruldu.

15 Eylül 2018 tarihinde Çocuk ve
Gençlik Merkezi Projesi başladı. 

15 Eylül 2017 tarihinde Rehabilitasyon ve 
Psiko-Sosyal Destek Hizmeti verilmeye 
başlandı.

28 Eylül 2017 tarihinde Türkçe dil eğitimi ve 
meslek kursları verilmeye başlandı.
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Genel Kurul

Denetleme
Kurulu

Yönetim
Kurulu

Dernek Başkanı

Genel Koordinatör

Genel Koordinatör
Yardımcısı

Finans 
Birimi

Muhasebe 
Birimi

Satın Alma 
Birimi

Program 
Yöneticisi

Koruma
Birimi

Sosyal Uyum
Birimi

Dijital Medya
Birimi

İnsan 
Kaynakları

Rehabilitasyon
Birimi

Kurumsal 
Veri İzleme ve 
Değerlendirme

Kadın 
Dayanışma 

Merkezi

İdari İşler 
Birimi

Eğitim

Tercümanlık
Birimi

Lojistik Proje
Sorumluları

Proje
Geliştirme

Odak
Kişi

Kaynak 
Geliştirme

Çocuk 
Koruma 
Birimi

Aile 
Danışmanlığı 

Birimi

Sağlık Vaka 
Birimi

Fizik Tedavi PDR

Hukuk
Birimi

Akıl ve Ruh 
Sağlığı

Eğitim

ORGANİZASYON ŞEMASI
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FİZİKSEL YAPI
BİNALAR:

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 Merkezi’nde; sağlık, barınma, eğitim, kültür, hukuk, gibi farklı alanlarda 
hizmetler sunulmaktadır. Tercümanlık ve istihdam gibi alanlarda da mültecilere ve sığınmacılara ücretsiz destek 
verilmektedir.

TOPLUM MERKEZİ:

Adres: Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı No:306 Sultanbeyli/İstanbul
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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 psikolojik danışman ve psikologlardan oluşan “Psikolojik Danışmanlık ve 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.

Adres: Abdurrahmangazi Mah. Petrol Yolu Cad. No:166 Sultanbeyli/İstanbul

ÇOCUK ve GENÇLİK MERKEZİ
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ARAÇLAR:
Mülteciler Derneği’nde hizmet vermekte olan 12 adet 
araç bulunmaktadır. Bunlardan 7 tanesi binek araç, 
5 tanesi minibüstür. Araçların kullanım amaçları şu 
şekildedir:

Bir aracımız hastane için kullanılmaktadır. Engelli 
hastaların ulaşımı bu araçla sağlanmaktadır. Üç 
aracımız Sultanbeyli dışında yer alan ve merkezimize 
ulaşımda problem yaşayan fizyoterapiden 
faydalanacak hastalar için kullanılmaktadır.

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 danışmanlık alanında saha 
çalışması için kullanılmaktadır. 

Dört araç ise Çocuk ve Gençlik Merkezinde servislerle 
çocukların ÇOGEM’de ulaşımlarının sağlanması için 
kullanılmaktadır. 

Tablo: Araç Sayısı

Araç Tipi Adet

Binek 7

Minibüs 5

TOPLAM 12
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Tablo: Kullanılan Elektronik Malzemeler:

Ürün Adı 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

BİLGİ ve TEKNOLOJİ KAYNAKLARI

SUKOM
SUKOM, ülkemize gelen sığınmacıların kayıt sorununu 
çözmek, takiplerini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını 
belirlemek ve bu ihtiyaçların karşılanmasını tek bir 
merkezden sağlamak amacıyla Mülteciler Derneği 
tarafından geliştirilen web tabanlı bir yazılımdır. 
SUKOM, internete bağlanabilen tüm cihazlarda 
kullanılabilmektedir. SUKOM ile tüm bilgiler tek bir 
merkezden kontrol edilebilmektedir.

Mülteciler Derneği’nden hizmet alan kişiler sisteme 
kayıt edilmektedir. Bu kayıtlar ile verilen hizmet 
takiplerinin yapılması, çalışmaların süreç içerisinde 
değerlendirilmesi, yardımların tüm ihtiyaç sahiplerine 
adil şekilde ulaştırılması ve yapılan çalışmalarla 
ihtiyaç analizlerinin oluşturulması gibi konularda 
önemli işleve sahiptir.

SUKOM’un en önemli özelliklerinden biri iş takibi 
sisteminin olmasıdır. İş takibi için hazırlanan bir modül 
sayesinde çalışanlar arasındaki iş takibi ve hizmetler 
arası yönlendirmeler kolayca sürdürülür.
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Dijital Medya Birimi, Mülteciler Derneği faaliyetlerinin 
internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında 
görünürlüğünü sağlamak ve grafik tasarım ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla hizmet vermektedir. Birimde 1 
sorumlu ve 1 sorumlu yardımcısı görev yapmaktadır. 
Mülteciler Derneği birimleri tarafından yapılan 
etkinliklerin görselleştirilmesi, internet sitesinde ve 
sosyal medya hesaplarında paylaşılması ile derneğin 
dijital ya da basılı yayınlarının hazırlanması bu birim 
tarafından gerçekleştirilmektedir.

www.multeciler.org.tr adresinden ulaşılabilen 
Mülteciler Derneği kurumsal web sitesi Türkçe, 
İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 farklı dilde yayın 
yapmaktadır. İnternet sitesinden dernek bünyesinde 
verilen hizmetler hakkında bilgiye, gerçekleştirilen 
etkinliklere, kurslara ve atölyelere ulaşılabilir.

DİJİTAL MEDYA BİRİMİ

Web Sitesi Çalışmaları

Tasarım ve içerik alanında sürekli geliştirilen Mülteciler Derneği internet sitesi 2020 yılında 1 milyon 35 bin 789 
farklı kullanıcı tarafından 1 milyon 212 bin 329 kez ziyaret edilmiştir. 2020 yılında ziyaretçi sayısı bir önceki yıla 
göre %33,2 artmıştır. En çok ziyaretçi sayısına 192 bin 341 kişi ile Ekim ayında ulaşılmıştır. Mevcut içeriğe ek 
olarak 2020 yılında toplam 79 yeni içerik eklenmiş ve bu içerikler 1 milyon 720 bin 830 görüntüleme almıştır.

Web Sitesi Ziyaretçi Sayısı:

81.856

50000

100000

150000

200000

107.409
83.866

Ziyaretçi Sayısı Eklenen Haber Sayısı

36.033 41.282 48.253

119.680 121.149
98.190

192.341

151.993
130.277

12

6
11

653

9
65 76

3

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Kaynak: Google Analytics

Grafik: Web Sitesi Aylara Göre Ziyaretçi Sayısı ile Eklenen Haber Sayısı
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Grafik: Web Sitesi En Çok Görüntülenen İçerikler

İçerik Başlığı Oran

HES Kodu Nasıl Alınır? 335.213

Türkiye’deki Suriyeli Sayısı 218.848

Suriyeliler Devletten Para Alıyor mu? 50.632

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olma Şartları 46.399

Yabancılar için KEP Adresi ve Çalışma İzni 35.137

Suriyelilerle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar 26.508

Sosyal Ekonomik Destek Nedir? 22.589

AB’den 3 Milyar Avro Geldi mi? 20.277

Yabancılar için e-Devlet Hizmeti 16.948

Yabancılar İletişim Merkezi YİMER 16.095

İkamet İzni İşlemleri için Online Çözüm 15.424

%21,4

%2,9

%1,4

%1,0

%14,3

%2,2

%1,3

%0,9

%3,2

%1,7

%1,0

Kaynak: Google Analytics

Kaynak: Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin ve Telegram

Grafik: Sosyal Medya Takipçi Sayısı Tablosu:

Facebook: 19.131 Linkedin: 3.531

Twitter: 10.578 Youtube: 872

Instagram: 11.102 Telegram: 188

%24,6 %76,2

%60,2 %42,7

%76,1 %51,8

*31 Aralık 2020 itibarıyla...

Önceki yıla göre Önceki yıla göreTakipçi Sayısı Takipçi Sayısı

artış artış

artış artış

artış artış
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İNSAN KAYNAKLARI
Mülteciler Derneği’nde İnsan Kaynakları Birimi; 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.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Suriyeli

51 61 112

45

10

167

27 18

7 3

85 82

Diğer

Türkiyeli

Uyruk Toplam

15

25

11

109

6

%8

%6

%3

%14

%65

%1

İlköğretim

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

%

Eğitim Durumuna Göre Dağılım:Personel Sayısı:

Kişi Sayısı

1Doktora
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Kurumumuzun faaliyetlerini en etkin ve verimli bir 
şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kay-
nağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe 
alınması süreçleri ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygu-
lamaya koymak,

Çalışanlarımızın işinin nite-
liğinde meydana gelen her tür-
lü gelişme ve değişmelerden 
geri kalmaması, görev tatmi-
ninin yükseltilmesi, iş ortamın-
da daha başarılı olmalarının 
sağlanması için gereken bilgi, 
beceri, tutum ve davranışları 
kazandırmayı amaçlayan eği-
tim programlarını tespit etmek, 
uygulamak ve kurum yararına 
sonuçlarını değerlendirmek, 

Çalışanların kendi çalışma 
çıktılarını görmesine ve bi-
reysel başarısının sonuçları-
nı değerlendirmesine olanak 
sağlamak adına performans 
yönetim sistemini geliştirmek, 
etkin bir biçimde uygulanması-
nı sağlamak,

Çalışanların kurum içinde 
sürekli gelişimlerini sağlayan, 
kendilerini bulundukları konu-
mun üzerindeki sorumluluklar 
için hazırlayan, sorumluluk al-
maya istekli her kademedeki 
çalışanlarımızın en etkin şekil-
de değerlendirilmesine olanak 
tanıyacak bir kariyer yönetim 
sistemi oluşturmak ve hayata 
geçirmek,

Kurumda gerçekleştirilen iş-
lerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma 
koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiye dayalı 
iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde 
iş tanımları hazırlamak,

Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşul-
larını sağlayarak, başarı ve yaratıcılığı teşvik edecek 
sistemleri geliştirmek, bu kapsamda; Tüm paydaş-
larımızın (çalışanlar, partnerler, tedarikçiler, toplum) 

yaratıcılıklarından yararlanarak, 
hizmetlere, süreçlere, sistemlere 
ve sosyal etkileşimlere dönüştü-
rülerek yenileşme sağlayacak, 
kuruma, çalışanlara ve diğer 
paydaşlara değer katacak fikirler 
üretmek,

Çalışanlardan anket ve benze-
ri yollarla görüş alarak yapılacak 
uygulamalara yön vermek,

Çalışanların sosyo-kültürel ge-
reksinimlerini belirleyip karşılaya-
rak “Kurum Kültürü ve Bilincinin” 
oluşmasını sağlamaya destek 
olmak,

Strateji planlaması sürecin-
de kısa vadeli çözümlere odak-
lanmak yerine daha uzun vadeli 
değer yaratmak, bu amaçla he-
def belirlemede sosyo-ekonomik 
boyutları değerlendirme bilincini 
yaygınlaştırmak

İş Sağlığı ve Güvenliği; Faali-
yetlerimizde iş sağlığı ve güvenli-
ğini sağlamaya ve doğal çevremizi 
korumaya odaklanarak insana ve 
çevreye saygılı olmak, iş kazalarını 
önlemek için sistemler geliştirmektir. 

Çalışanların etik ilkeleri be-
nimsemesini 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.

İnsan Kaynakları Politikamızın Temel İlkeleri:

İşin özelliklerine ve iş ortamına 
uygun nitelikteki personelin

seçimi ve görevlendirilmesini
sağlamak,

 
Personele yeteneklerine göre
yetişme ve gelişme olanakları 

sağlamak,

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.

Personel Politikasının 
Dayandığı Temel 

Esaslar 
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GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİ
Mülteciler Derneği gönüllüsü; 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.

Gönüllülük Süreçleri:
• Başvuru 
• Dernek Tanıtım ve Tanışma Toplantısı 
• Bireysel Görüşmeler 
• Gönüllü Sözleşmesinin İmzalanması 
• Gönüllü Oryantasyonu 
• Gönüllü Çalışmalar 
• Gönüllü Motivasyon Etkinlikleri 
• Gönüllülük Sertifikası

Mülteciler Derneği’ne ulaştırılan başvuruların 
incelenmesi sonrasında gönüllülerin kurumu ve 
kurumun da gönüllüleri tanıyabilmesi için gönüllülerle 
tanışma toplantısı yapılır ve bu toplantıda gönüllü 
adaylarına gönüllü eğitimi verilir. Program sonunda 
gönüllülere çalışmak istedikleri departmanları 
belirlemeleri için bir “Birim Belirleme Formu” gönderilir. 
Daha sonrasında ise gönüllülerin talep etmiş oldukları 
departmanlar ile birebir mülakatlar tayin edilmektedir. 

Mülteciler Derneği Gönüllülük Programı 2019 Mayıs 
ayında faaliyet göstermeye başlamıştır. 2019 Haziran 
ayında ilk gönüllüleri ile çalışmalar gerçekleştirmeye 
başlayan birim 2020 yıl sonuna kadar 129 farklı 
gönüllü ile çalışmalar gerçekleştirmiştir. Program 
gönüllü kişileri dernek içerisinde sağlamış olduğu 
pozisyonlar ile geliştirirken, dernek çalışmaları için 
gerekli insan kaynağının %7’si de bu gönüllülerden 
sağlanmaktadır. Farklı alanlarda çalışma imkânı 
sunmakta olan gönüllülük programında bölümlerin 
iş tanımları ve bu işlerin kişilere kazandırmış olduğu 
kazanımlar şöyledir:

Çocuk Dostu Alan: Bu alanda görev alan gönüllü, 
birim içerisinde öğretmenlere destek olarak ilgili 
öğrencilerin ihtiyaçları kapsamında çalışma yürütür.

Sosyal Uyum: Bu alanda görev alan gönüllü, sosyal 
uyuma yönelik etkinliklerde kolaylaştırıcıya destek 
olarak etkinliklerin amacına uygun gerçekleştirilmesine 
ve sosyal uyuma yönelik etkinliklere katılmaktadır. 
Gönüllü, yetenek ve becerilerine uygun alanlarda 
etkinlikler gerçekleştirmeyi önerebilir.

Tercümanlık: Bu alanda görev alan gönüllü sosyal 
ekonomik destek, sosyal uyum, hastane tercümanlığı 
gibi gönüllünün uzmanlaşmak istediği alana göre 
pek çok farklı konuda dil bilmeyen mültecilere, 
Mülteciler Derneği’nin sunmuş olduğu hizmetlerden 
yararlanmalarına yardımcı olmaktadır.

Veri İzleme: Bu alanda görev alan gönüllü SUKOM 
içerik düzenlemeleri için Sultanbeyli’de bulunan 
kurumların hizmet haritası düzenlemelerine yardımcı 
olmak, SUKOM kayıt düzeltmeleri yapmak ve 
düzenlemeleri sağlamak amaçlı aramalar yaparak 
destek olmaktadır.

Sosyal Ekonomik Destek (SED): Bu alanda görev 
alan gönüllü Sosyal Ekonomik Destek modeli 
kapsamında ziyaret edilen evlerde farklı hassasiyet 
durumları saptayarak bu durumlar için de zaman 
zaman uzun soluklu çalışmalar gerçekleştirmek.

Psiko-Sosyal Destek: Bu alanda görev alan gönüllü 
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 ayrıca doktorun doküman vb. ofis 
ihtiyaçlarını gidermek gibi konularda destek olmalıdır.

ÇOGEM: Bu alanda görev alan gönüllü mülteci 
gruplara Türkçe öğretmek, Türkçe derslerini takviye 
edici etkinlikler/aktiviteler düzenlemek (gezi, film 
gösterimi, vs.) ve Türkçe dersleri için ölçme ve 
değerlendirme dokümanlarını hazırlamak gibi 
konularda destek olmalıdır. 
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Kadın Dayanışma: Bu alanda görev alan gönüllü 
düzenlenen etkinlikler sırasında çalışmalara destek 
olmak, merkez içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda 
“kolaylaştırıcı” olarak görev yapmak ve gerektiğinde 
kadın konukevinde kalan çocuklarla ilgilenerek 
sorunların çözümü için bölüm görevlileri ile sürekli 
iletişimde kalmak gibi konularda destek olmalıdır.

Fizyoterapi: Bu alanda görev alan gönüllü, fizik tedavi 
seansları sırasında gözlem yaparak gerekli durumlarda 
fizik tedavi uzmanlarına destek vermektedir. Ayrıca 
saha ekibi ile beraber saha ziyaretleri yaparak evde 
yapılması mümkün olan ergoterapi müdahalelerinde 
yardımcı olmaktır.

Proje Geliştirme: Bu alanda görev alan gönüllü 
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: Bu alanda görev alan gönüllü saha 
ekibine destek olarak ev ziyareti yapıp kişilerle 
görüşme yaparak hem evin değerlendirmesini yapar, 
hem de ihtiyaç belirlemeye yönelik sorular sorup tespit 
ettiği ihtiyaçlara yönelik yönlendirmeler gerçekleştirir. 
Durumun/görüşmenin hassasiyet derecesine göre 
koruma birimi ile iletişime geçerek yönlendirmeler 
gerçekleştirir. 

Hukuki Danışmanlık: Bu alanda görev alan gönüllü 
birime başvuran danışanları karşılamak, danışanların 
ön görüşmelerini yaparak kaydetmek, danışanları bu 
alan hakkında bilgilendirmek ve yönlendirme yapmak, 
danışanların yönlendirilmelerini yaptıktan sonra da 
vakayı takip etmek ya da takip eden uzman ile danışan 
arasındaki iletişim ve bilgi akışını desteklemek gibi 
konularda destek olmalıdır.

Genel Koordinatörlük: Bu alanda görev alan gönüllü 
yönetimsel süreçte not tutma, rapor yazma, evrak 
kayıt işleri ve takibi, binanın yönetimi ile ilgili süreçte 
sorumlu personele ve yöneticiye destek olmaktadır.

Sosyal Medya: Bu alanda görev alan gönüllü 
kurumsal kimlik, afiş, broşür vb. çalışmalar yapmak, 
sosyal medya için içerik üretmek, sosyal medya 
hesaplarının takipçi sayılarının artırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılmasına destek olmaktadır.

Gönüllülük: Bu alanda görev alan gönüllü gönüllü 
başvurularının değerlendirilmesi, gönüllü eğitiminin 
planlanması, bire bir mülakatların planlanması ve 
gönüllü sertifikalarının takibi süreçlerine destek 
olmaktır.

Kaynak Geliştirme: Mülteciler Derneği’nin dış ilişkiler 
süreçlerinde ilgili yurt dışı iletişim kurulmasında ve 
evrak ve dokümanların hazırlanmasında destek 
sağlar.
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SUNULAN HİZMETLER
Mülteciler Derneği, 8 Aralık 2014 tarihinde kurulduktan sonra bütünleşik bir yapıda hizmet vermek adına yapılan 
çalıştaylar ve anket çalışmaları sonrasında Mülteciler Toplum Merkezi’ni oluşturmuştur. Mülteciler Toplum Merkezi 
Sultanbeyli ilçesinde yaşamakta olan mültecilerin sorunlarına bütünleşik bir yapıda hizmet vermek ve çözüm 
üretmek amacıyla 2016 yılı Temmuz ayında faaliyetlerine başlamıştır.

Toplum Merkezi’nde sığınmacılara yönelik sağlanan destek hizmeti birimleri ve kurslar:

TOPLUM MERKEZİ

• Ruh Sağlığı Birimi
• Fizik Tedavi Birimi
• Koruma Birimi
• Sosyal Ekonomik Destek Birimi
• Hukuki Danışmanlık Birimi
• İş Yeri Ruhsatlandırma
• Mesleki Danışmanlık ve İstihdam Birimi
• İnsani Yardım Birimi
• Kadın Konukevi
• Hastane Tercümanlığı
• Okullaştırma ve Psikolojik Danışmanlık
• Sosyal Uyum Birimi

• Mülteci Meclisi
• Gönüllülük Birimi
• Kaynak Geliştirme Birimi
• Dijital Medya Birimi
• Tercümanlık Birimi
• Türkçe Dil Kursu
• Mesleki Kurslar
• Çocuk Dostu Alan
• Çağrı Merkezi

Depo ve Mesleki Atölyeler Uygulama Alanı

Kayıt ve Danışma Masası

T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli 2 No’lu Göçmen Sağlığı Merkezi

Fiziksel Rehabilitasyon ve Psikolojik Destek Merkezi

Türkçe Eğitim Merkezi, Derslikler, Hobi Kursları ve Mesleki Atölyeler

İdari Ofisler ve Toplantı Odaları

Koruma/Himaye

Personel Yemekhanesi ve Kafeterya

Kat: -1

Giriş Kat

K
A

T
 P

L
A

N
I

Kat: 1

Kat: 2

Kat: 3

Kat: 4

Kat: 5

Kat: 6
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FAALİYET VE PROJELER:

Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları
Nelerdir?

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.

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

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. 



21

FAALİYET
RAPORU2020

EĞİTİM FAALİYETLERİ:
EĞİTİM ve MENTÖRLÜK

Uzaktan Eğitim Süreci:

Eğitim ve Mentörlük Birimi
Programları:

Eğitim sisteminin içerisine girmiş, sisteminin dışında kalmış veya sisteme girmeye hazırlanan çocuklara yönelik 
yürütülen akademik destek programlarıdır. Bu kapsamda; ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuk ve gençlere, 
dil bariyerinden kaynaklanan ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamları oluşturularak, okul derslerinde akranları ile 
aynı akademik seviyeye getirilmesi hedeflenmiştir.

Pandemi krizi nedeniyle yüz yüze yapılan destekleme eğitim ve mentörlük faaliyetleri teknolojik ortama 
aktarılmıştır. Mülteci öğrencilerin uzaktan eğitime erişim bilgisini öğrenmek amacıyla ihtiyaç analizi yapılmıştır. 
Yapılan analiz doğrultusunda bu öğrencilerin, teknolojik altyapı yetersizliği ve dil bariyeri nedeniyle eğitim ve 
öğretim faaliyetlerine katılamadıkları tespit edilmiştir. Toplumun ve özellikle dezavantajlı konumda olan mülteci 
çocukların eğitim hayatının sekteye uğraması nedeniyle ileride karşılaşılması ihtimal olan sonuçlar öngörülerek, 
sürecin olumsuz etkisini azaltacak yöntemler araştırılmıştır.

Bu araştırma sonucu yeni eğitim - öğretim dönemine, pandemi krizinin etkisinin kontrol edilebildiği, eğitim ve okul 
kültürüne uyum süreçlerinin kolaylaştığı, edinilmiş Türkçe dil becerilerinin gerilemesinin önüne geçildiği uzaktan 
eğitim destekleme programı hazırlanmıştır. Destekleme programı atölye ve mentörlük faaliyetleri olarak çevrim içi 
ortamda uygulanmıştır.

• Türkçe atölyeleri
• Etüt programı kapsamında Matematik, Fen ve 

Teknoloji, Arapça, Kodlama atölyeleri
• Mentörlük
• Lise Giriş Sınavı (LGS) hazırlık kursu
• Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS)
• Okuma atölyeleri
• Değerler eğitimi programı
• Kültürel değerler atölyesi
• Rehberlik
• Yarışmalar
• EBA destek noktası
• Takip ve kontrol sistemi
• Moral ve motivasyon hediyeleri
• Eğitim kiti dağıtımı
• Veli bilinçlendirme seminerleri
• Kurum içi yönlendirmeler
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Türkçe Atölyeleri:

Rehberlik Atölyeleri:

Fen ve Teknoloji Atölyeleri:

Matematik Atölyeleri: 

Arapça Dil Atölyesi:

Kodlama Atölyeleri:

Mentörlük Desteği:

Türkçe okuma, yazma, konuşma ve dinleme atölyeleri 
düzenlenmiştir. Atölyelerde bu temel dil becerileri 
desteklenmiştir.

Öğrencilerle kendini tanıma, kişisel kaynaklarını fark 
etme, geleceği hayal etme, yaratıcılığı arttırma gibi 
psiko-sosyal gelişimi desteklemeye yönelik etkinlikler 
yapılmıştır.

Her hafta yeni bir konuyu içeren kolay uygulanabilir, 
anlaşılabilir ve şaşırtıcı deneyler seçilerek çekilen 
deney videoları uzaktan eğitim süreci boyunca 
öğrencilerle paylaşılmıştır.

Öğrencilerin, analitik düşünme becerilerini destekleyen 
temel matematik atölyeleri gerçekleştirilmiştir.

Arapça eğitimiyle, ana dilini bilmeyen/unutma 
eşiğinde olan öğrencilere ana dilini öğretmek amacıyla 
oluşturulmuştur.

Çocuklara temel kodlama eğitimi ile algoritma 
kurma mantığını uygulamalı olarak deneme ve 
yaratıcılığını teknoloji kullanarak ifade etme becerisi 
kazandırılmıştır.

Haftalık olarak paylaşım yapılan atölye içeriklerini tam 
olarak anlamayan, verilen ödevi tamamlayamayan, 
ders çalışma programına adapte olamayan 
öğrencilere akademik mentörlük desteği verilmiştir. 
LGS Destek Kursları: Sekizinci sınıf öğrencilerine 
yönelik oluşturulan sınava hazırlık kurs programıdır.
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Değerler Eğitimi:

Okuma Atölyesi:

Kültürel Değerler Atölyesi:

Topluma faydalı bireyler yetiştirmek amacıyla belirli bir 
program çerçevesinde sosyal ve kültürel etkinliklerle 
çocukların kişilik ve ahlaki gelişimlerine katkı 
sağlayacak değerler eğitimi programı uygulanmıştır. 
Bu çerçevede, sorumluluk, nezaket, çalışkanlık, sabır, 
sevgi, yardımseverlik, temizlik ve hijyen konuları 
işlenmiştir.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, 
toplumsal duyarlılık ile yorumlama bilgi ve becerisi 
kazandırmak amaçlanmıştır. Kitap okuma sayesinde 
düşünce eğitimi desteklenerek Türk dilini akıcı 
konuşma, etkili yazma, yorumlama değişen ve gelişen 
dünyada yaratıcılıklarını ve sosyal iletişimlerini 
artıracak beceriler kazandırılmıştır.

Öğrencilerle Suriye’nin kültürel ve tarihi mirası 
hakkında haftalık olarak belirlenen konu başlıklarına 
göre etkinlikler yapılmıştır.

Veli Bilinçlendirme Seminerleri:
Mülteci çocukların velilerine Türk eğitim sistemi 
hakkında bilgi vermek ve ailelerin çocuklarının 
durumları hakkında bilgi edinmeleri amacıyla veli 
bilgilendirme seminerleri yapılmıştır. Seminer konuları 
pandemi süreci doğrultusunda belirlenmiş ve 380 kişi 
seminerlere katılım sağlamıştır.

• Uzaktan Eğitime Erişim Hakkında Bilinçlendirme
• Aile İçi İletişimin Ruh Sağlığı Üzerine Etkisini
• Pandemi Sürecinin Aile Tutumlarına Etkisi
• Çocuğun Eğitimi Üzerinde Ebeveyn Tutumlarının 

Etkisi
• Yüz Yüze Eğitim Ve Hibrit Eğitim Modeli Hakkında 

Bilgilendirme

Moral ve Motivasyon Hediyeleri:
Uzaktan eğitimi destekleme atölye faaliyetlerine %70 
oranında aktif olarak katılan 260 öğrenciye onları 
güdülemek amacıyla moral ve motivasyon hediyeleri 
verilmiştir.
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EBA ve çevrim içi derslere erişim sağlayamayan öğrenciler, ÇOGEM’de oluşturulan EBA destek noktasından 
faydalanmıştır.

EBA Destek Noktası:

Tablo Adı

Yarışma Adı Katılımcı sayısı

Bir Şiir Bin Hayal 195

Kodlama Yarışması 304

Atma Dönüştür 51

Stadyumu Tasarla 58

Çocuk Hakları Yarışması 71

Resim ve Kompozisyon Yarışması 60

Fen’siz Olmaz 61

TOPLAM 800

Yarışmalar:
Hem Türkiye genelinde hem de Sultanbeyli ilçe sınırlarını kapsayan ödüllü yarışmalar yapılmıştır. Türk ve geçici 
koruma statüsünde bulunan çocuklara yönelik, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde 7 yarışma yapılmıştır.
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Üniversiteleri tarafından yabancı öğrenci kabulü 
amacıyla gerçekleştirilen sınavlardır. YÖS hazırlık 
kurslarında temel ve üst düzey matematik eğitimleri 
verilmiştir. Sultanbeyli ilçesi ve diğer iller olmak üzere 
146 öğrenci YÖS kursundan faydalanmıştır.

Hassasiyet durumu tespit edilen öğrenci ve 
ailelerinin desteklenmesi amacıyla Mülteciler Derneği 
ilgili birimlerine yönlendirmeler yapılmıştır. Bu 
yönlendirmeler, aile danışmanlığı, SED, sağlık ve 
istihdama yönelik konularında yapılmıştır.

Grafik: YÖS

Yaş Aralığı Kişi Sayısı

18+

0 - 17 63

83

Grafik: YÖS Cinsiyet Dağılımı

Oran Toplam

%35 67

%65 79

Kontrol ve Takip Sistemi:

YÖS:

Eğitim Kiti:

Kurum İçi Yönlendirme:

Öğrencilerin atölyelere katılımları, ÇOGEM 
öğretmenleri ve tercümanları tarafından her hafta 
düzenli olarak takip edilmiştir. Yapılan görüşmelerde, 
öğrencilere atölye kazanımları anlatılarak öğrencilerin 
atölyelere devamlılıkları sağlanmıştır.

“Her Yerde Eğitim” sloganı ile uzaktan eğitim sürecinde 
öğrencilerin okul kültüründen uzaklaşmaması ve 
eğitimlerine evden devam edebilmesi amacıyla eğitim 
kitleri hazırlanmıştır. Eğitim kitlerinin içerisinde hikâye 
ve boyama kitapları, kalem setleri bulunmaktadır. 570 
öğrenciye eğitim kiti dağıtılmıştır.
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KARİYER MERKEZİ
Sultanbeyli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü, 2016 yıllından bu yana Kariyer 
Merkezi başlığı altında istihdam odaklı çalışmalar 
yürütmektedir. 2020 yılında Mülteciler Derneği’nin 
katkılarıyla gerçekleştirilen yapı değişikliği sonrasında 
3 ana başlıkta çalışmaya başlayan kariyer merkezi, 
kariyer merkezi ekibi ile çalışmalarına devam 
etmektedir.

“İstihdam, Girişimcilik ve Kariyer” başlıklarında hizmet 
sağlamakta olan kariyer merkezi “Herkes İçin Kariyer” 
vizyonunu benimseyerek çalışmalarını bu doğrultuda 
gerçekleştirmektedir. Merkez; toplumsal cinsiyet 
eşitliği, eşitsizliğin azaltılması, insana yaraşır iş, çocuk 
işçiliğinin önlenmesi, kayıtlı istihdama yönlendirme 
gibi kavramları önemsemekte, politikalar geliştirmekte 
ve bu doğrultuda süreçlerini kurgulamaktadır.

Temel üç başlıkta sunmakta olduğumuz hizmetlerin 
hedefleri aşağıdaki gibidir:

• Kapasite geliştirme eğitimlerinin verilmesi,
• Üniversite ve lise öğrencileri için mentörlük 

programının oluşturulması,
• Üniversite ve lise öğrencilerine ek olarak eğitim ve 

istihdamda olmayan grubu için gerekli rehberlik 
ve kariyer koçluğu sağlanarak kariyer haritası 
oluşturulması,

• Karakter analizi, iletişim, kurumsal yaşam, çatışma 
çözümü ve iş psikolojisi gibi farklı konularda beceri 
eğitimlerinin verilmesi,

• Türkiye İş Kurumu, Sanayi ve Ticaret Odaları, 
üniversiteler, birlikler, özel sektör temsilcileri ve 
ilgili diğer paydaşlarla iş birliğini kolaylaştıracak 
platformların oluşturulması.

• Akademisyenler ve uzmanlar aracılığıyla, proje döngüsü yönetimi, girişimcilik, tasarım odaklı düşünme ve 
pazarlama gibi farklı alanlarda iş geliştirme ve girişimcilik eğitimlerinin verilmesi,

• Sosyal girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
• Hukuksal, finansal ve teknik eğitimler verilmesi, temel malzeme ve ekipman tedariki sağlanması ve özel 

sektör ve diğer ağlarla bağlantılar kurulması suretiyle kooperatif ve benzeri girişimlerin desteklenmesi.

• Türkiye’deki iş piyasasına ve geçim kaynaklarına 
erişim fırsatları hakkında yararlanıcılara 
danışmanlık verilmesi,

• Katılımcıların, Türkiye İş Kurumu, Halk Eğitim 
Merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve uygun iş 
olanağı sunan ilgili diğer aktörler gibi iş fırsatlarına 
yönlendirilmeleri,

• Halk Eğitim Merkezleri ile iş birliği içinde mesleki 
eğitimlerin verilmesi,

• Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen 
sertifikaların nasıl alınacağı konusunda bilgi 
sunulması ve yararlanıcıların sertifikalandırılma 
süreçlerinin kolaylaştırılması. 

Kariyer:

Girişimcilik:

İstihdam:
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Kişilerin ilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda 
firmalardan gelen iş ilanlarına yönlendirilmelerini 
kapsayan faaliyet başlığıdır.

Firmaların taleplerine uygun kişilerin yönlendirilmesinin 
ardından işe yerleştirilen danışan sayısıdır.

Yönlendirme:

Yerleştirme:

Kariyer Merkezi Hizmetler Alanları:

Kariyer:

Girişimcilik:
Danışmanlık:Başvuru:

İstihdam:

Kariyer Koçluğu
Mentörlük Programı
Kariyer Buluşmaları

Kariyer Festivali

İnovasyon Merkezi
Uygulama Merkezi

Kooperatif Çalışmaları
Kişiler başvuruları 
sonrasında bilgi ve 

becerileri doğrultusunda 3 
farklı başlığa yönlendirilir.

Kişiler
www.sultanbeylikariyer.com
web sitesine kayıt bırakarak 
veya merkezimize gelerek 

başvuruda bulunabilir. Mesleki Gelişim ve Beceri 
Geliştirme Atölyeleri,

Bilinçlendirme,
Network Çalışmaları

Grafik: Danışanların Yaş Aralıklarına Göre 
Dağılımı

30-45 45+18-30

%47,5 %38,4 %13,9

Grafik: Danışan Sayısı

Grafik: Yönlendirilen ve Yerleştirilen 
Danışan Sayısı

Toplam: 1.261

Oran Toplam

%68,5 863

%31,5 398

Yönlendirilen

Sayı

Yerleştirilen

2228

80
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ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ

Program İçerikleri:

Sığınmacı çocukların yeni yaşam koşullarına adapte olmalarını kolaylaştırmak ve travma etkilerini azaltmak 
amacıyla; eğitim alanında, koruma, kurtarma, iyileştirme ve gelişim alanlarını destekleyici çalışmalar 
yürütülmektedir. Geçici koruma altındaki çocukların Türk eğitim sistemine uyum sağlayarak eğitim hayatlarını 
sürdürmeleri, kişisel gelişimlerinin devamını sağlayarak topluma faydalı bireyler haline gelmeleri ve iki toplum 
arasında sosyal uyuma katkıda bulunmaları sağlanmaktadır. Yürütülen hizmetlerin çıkış noktası sosyal uyumdur. 
Bu bağlamda gerçekleştirilen tüm hizmet alanları, sadece geçici koruma statüsünde bulunan çocukları değil Türk 
öğrenciler de kapsamaktadır.

Çocuk ve Gençlik Merkezi faaliyet programları, 4-18 
yaş arasındaki Türk ve mülteci çocukları, en iyi ve uzun 
süreli koruma yöntemi olan eğitim sistemi içerisinde 
kalmalarını sağlayacak, nitelikli iletişim kurma, 
akademik başarılarının artmasını sağlama, kendi 
geleceklerini umut ettikleri hayaller doğrultusunda 
inşa etme, ruhsal ve sosyal açıdan nitelikli bir birey 
olma ve topluma kazandırılma yolunda rehberlik 
desteği sunulmuştur.

Psiko-sosyal destek ve mentörlük programları ile 
geçici koruma altında bulunan öğrencileri akranlarıyla 
aynı seviyeye getirme ve sosyal uyumun sağlanması 
ile okulu bırakma riski minimum düzeye indirilmiştir. 
Bu amaçla gerçekleştirilen faaliyetler; Okul öncesi, 
İlkokul, Ortaokul, Lise, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı 
(YÖS),  Açık Öğretim Lisesi  (AÖL), Hızlandırılmış 
Eğitim Programı (HEP) kademeleri öğrencilerine 
ve eğitim sisteminin dışında kalmış çocuklara, hem 
akademik destek, hem de psikolojik ve sosyokültürel 
alanlarda destekleyici hizmetler sunulmuştur.

Çocuk ve gençlerin yaşam becerisi kabiliyetlerini artırmaya yönelik;  Türkçeyi anlama ve doğru kullanabilme 
becerisi kazandıracak konuşma atölyeleri, akademik alanda akranları ile aynı seviyeye gelmelerini sağlayacak etüt 
programı, sosyal girişimci takım üyeliği, kolektif çalışma, iletişim kurabilme ve yönetebilme,  empatik düşünme, 
mesleki danışmanlık, kariyer planlama programı ile psiko-sosyal ve kültürel destek programı, PDR Birimi 
tarafından öğrencilerin akademik danışmanlık ve okul devamlılığı takibi yapıldığı Mentörlük Programı, eğitim, 
aile, okul üçgenindeki danışmanlık rolünün üstlenilmesi, program hedefleri içerisinde hazırlanmış ve uygulamaya 
konulmuştur.
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OKUL ÖNCESİ
Anaokulu
Çocuk ve Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren anaokulu, 2018 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır. 
Anaokulunun temel amaçları şunlardır:

• Çocukları bütün gelişim alanlarında (bilişsel, duygusal, dil, fiziksel, sosyal vs.) desteklemek,
• Onları ilkokula hazır hale getirmek,
• Türkçeyi daha iyi konuşup anlamalarına yardımcı olmak.

Anaokulunda çocukların daha aktif olabilmeleri için 
çeşitli istasyonlar oluşturulmuştur. Bu istasyonlar 
sırayla:

Okul Öncesi İstasyonu: Kavramların verildiği (renk, 
boyut, sayı, miktar vs.), sanat etkinliklerinin yapıldığı 
istasyondur.

Fen - Doğa İstasyonu: Deney ve gözlemlerin yapıldığı, 
çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerine fırsat 
tanındığı istasyondur.

Müzik-Drama İstasyonu: Ritim çalışmalarının 
yapıldığı, çocuk şarkılarının öğrenildiği, vücut hareket 
kontrolü sağlamaya yönelik çalışmaların yapıldığı, 
ayrıca çeşitli canlandırmaların yapıldığı istasyondur.

Dil İstasyonu: Türkçe kavram kartlarıyla kavram 
tanıma çalışmalarının yapıldığı, okuma ve yazma 
hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğü istasyondur. 
Bu istasyonda hikâye okuma, anlama çalışmaları 
yapılmaktadır. Ayrıca çocukların ana dilleri olan 
Arapça dili ile ilgili çalışmalar da yapılmaktadır.

Zekâ Oyunları İstasyonu: Bilişsel beceri geliştiren 
çeşitli eğitici oyuncakların bulunduğu, grup oyunlarının 
oynandığı istasyondur.

Bu istasyonlarda çocuklara, gün içinde 5 ders saati 
olarak düzenlenmiş programlar dâhilinde okul öncesi 
desteği verilmektedir. Anaokulunda mülteci çocukların 
yanı sıra Türk vatandaşı ailelerin çocukları da 
bulunmaktadır. Bunun amacı sosyal uyumu sağlamak 
ve mültecilerin Türkçe öğrenme konusunda onlara 
sosyal öğrenme ortamı sağlamaktır.

Travmaya bağlı psikolojik desteğe ihtiyacı olan 
çocuklar ile özel olarak ilgilenilmekte, ailevi sorunları 
olan çocuklara kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. 
Her sınıf için grup rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

Tüm bunların yanında ailelerin kaynaşması için okul 
içi ve dışında sosyal etkinlikler gerçekleştirilmektedir. 
Böylece yerel ve mülteci bireylerin ön yargıdan 
uzaklaşarak, sağlıklı iletişim kurmalarının sağlanması 
hedeflenmektedir. Bu tarz çalışmalar PDR, sosyal 
uyum ve ihtiyaç halinde diğer ilgili birimlerle de 
ortaklaşa gerçekleştirilmektedir. 

2020 yılının Mart ayı itibariyle pandemiden dolayı 
kapanan anaokulu Ekim ayında gerekli temizlik 
önlemleri alınarak tekrar faaliyete geçmiştir. Pandemi 
dolayısıyla istasyon sistemi yapılamamış, normal sınıf 
düzenine geçilmiştir.

Çocuk Dostu Alan
Çocuk dostu alan, Toplum Merkezine gelen 
yararlanıcıların, çocuklarını güvenle bırakabilecekleri 
bir alan olarak kullanılmaktadır. Alana 3 - 10 yaş 
aralığındaki çocuklar kabul edilmektedir. Yararlanıcılar 
çocuklarını günlük, saatlik veya düzenli aralıklarla 
bırakabilmektedir.

Çocuklar alanda bulundukları süre içerisinde çeşitli 
etkinlikler (sanat etkinlikleri, grup oyunları, müzik 
çalışmaları, sınıf dışı etkinlikler, özel gün kutlamaları 
gibi) yapılmaktadır. Böylece çocuklar fiziksel, zihinsel, 
dil ve sosyal alanlarda gelişim göstermekte ve 
eğlenerek zaman geçirmektedirler.

2020 yılının Mart ayına kadar faaliyetlerine devam 
eden Çocuk Dostu Alan, pandemiden dolayı 2020’nin 
sonuna kadar faaliyetlerini durdurmuştur.

TABLO: Anaokulu

Dönem Suriye Türkiye Toplam

2020 20 1 21
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REHBERLİK ve PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
Mülteciler Derneği Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
gerçekleştirdiği iş birliği protokolü ile ilçede bulunan 21 ilkokul, 28 ortaokul ve 3 lisedeki öğretmenlere konsültasyon 
sunmakta ve bu okullardaki 3850 geçici koruma kapsamındaki öğrencilere ve velilere pedagojik destek vermektedir.

PDR çalışmaları mülteci çocukların okula uyumlarını 
sağlamak, çocukların okullarında yaşadığı sorunlara 
zamanında ve nitelikli destek sunmak, mülteci 
çocukların okul dışında kalmalarını engellemek gibi 
temel amaçlara sahiptir. 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 hareket ederek 
okullarda yaşanan sorunlara kalıcı çözümler sunmak 
amacıyla hareket etmekteler. Bu kapsamda birimde 
okula devam ve akademik durum takibi, psiko-sosyal 
destek amaçlı grup ve bireysel danışmanlık hizmetleri, 
çocukların eğitim hayatını destekleyecek veli 
çalışmaları, okul - aile - çocuk ilişkisini güçlendirecek 

Grafik: Görüşme Şekli

Yaş Aralığı Kişi Sayısı

Grup

Bireysel 3.797

543

okul görüşmeleri ve aile atölyeleri, ilçedeki öğrencilerin 
birbirleriyle kaynaşmasını destekleyecek sosyal uyum 
faaliyetleri, hassasiyet durumlarına bağlı olarak 
ilgili birim ve kurumlara yönlendirme çalışmaları 
yürütülmektedir.

Toplam: 4.340
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Tablo: Çalışmalara Katılan Kişilerin Destek Türlerine Göre Dağılımı

Görüşme Türü Görüşme Görüşme Türü Görüşme

Bireysel Görüşme 1.824 Sınıf Rehberliği 41

Veli Görüşmesi 999 Sosyal Uyum Etkinliği 31

Hane Ziyareti 681 Aile Semineri 26

Grup Çalışması 273 Okullaştırma 25

Okul Görüşmesi 247 Özel İhtiyaca Dair Destek 10

Çocuk Semineri 71 Veli Toplantısı 6

Okul Takibi Görüşmesi 52 Grup Terapisi 5

Danışmanlık Hizmeti 47 Okullaştırma Açıköğretim 2
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KORUMA FAALİYETLERİ
Mülteciler Derneği Koruma Birimi, dezavantajlı gruplarla bütüncül bir çalışma prensibine sahip olup bu kapsamda 
koruyucu, önleyici ve rehabilite edici hizmetler sunmaktadır. Birim, derneğimize gelen 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 yönelik danışmanlık hizmeti, 
bireylerin hassasiyetlerini en aza indirgemek veya giderebilmek amacıyla yapılan bilgilendirme ve yönlendirme 
faaliyetlerini içermekte olup, hassas vakalarla ilgili vaka takibi sürecini de kapsamaktadır.

Bireylerin ve ailelerin güçlendirilmesi kapsamında 
birçok imkâna sahip olan derneğimizde, vakaların 
çözümü derneğimizin sahip olduğu iç imkânlarla 
giderilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda ihtiyacı 
olan birey ve ailelere, derneğimiz tarafından sunulan 
farklı hizmetlere erişim sağlanmaktadır. Yine 
bireylerin ve ailelerin güçlendirilmesi için yapılan dış 
yönlendirmeler, sorunların çözümü noktasında diğer 
kurumlarla ilgili iletişim ve bilgilendirme faaliyetlerini 
kapsamaktadır.

Dernekte sunulan hizmetlerden faydalanmak 
isteyen danışanlar, öncelikle kayıt masasına gelip 
derneğimizin iç yazılımı olan SUKOM üzerinden 
kaydını gerçekleştirmekte, ardından ihtiyacına göre 
ataması yapılarak koruma birimine yönlendirilmektedir. 
Sosyal çalışmacılar tarafından yapılan ön görüşme 
sonrası belirlenen hassasiyet durumlarına göre 
danışanlar iç veya dış yönlendirmelerle ilgili birimlere 
gönderilmektedir. Tespit edilen vakalar, sosyal 
çalışmacılar tarafından titizlikle yönetilmekte ve 
yönlendirme mekanizmaları üzerinden çeşitli işlemler 
alınmaktadır.

Saha ekibimiz  Sultanbeyli, Ümraniye ve  Anadolu yakasının başlıca ilçelerinden derneğimize başvuruda bulunan 
danışanlarımızın ziyaret edilmesinin gerekli görüldüğü kişilere ev ziyaretleri gerçekleştirmektedir. Ulaşılan 
bireylere yönelik bilgilendirme, hassasiyet tespitleri dernek içi ya da derneğimiz dışındaki kurumlara yönlendirmeler 
yapmaktadır. 1614 ev ziyareti gerçekleştirilmiştir.

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

Tablo: 

Vaka Takip Sebebi Görüşme 
Sayısı

Danışmanlık 4.208

Sosyal Yardım 3.462

Sağlık 442

Eğitim 270

Ruh Sağlığı 214

Hukuki 152

İstihdam 47

Barınma 20

Kayıt 15

Geçim 3

Genel Toplam 8.833

Tablo:

Vaka Takip Sebebi Görüşme 
Sayısı

Geçim 566

Diğer 471

Eğitim 111

Koruma 106

Hukuki 7

Sağlık 5

Ruh Sağlığı 3

Kayıt 1

Genel Toplam 1.270

Dezavantajlı gruplarla bütüncül bir çalışma prensibine 
sahip olup bu kapsamda koruyucu, önleyici ve 
rehabilite edici hizmetler sunmaktadır. Derneğimize 
gelen sığınmacılar ve göçmenlere yönelik danışmanlık 
hizmeti, bireylerin dezavantajlı durumlarını gidermek 
amacıyla yapılan bilgilendirme ve yönlendirmeleri 
içermekte olup, hassas vakalarla ilgili vaka takibi 
sürecini de kapsamaktadır.

Birimde uygulanan Sosyal ve Ekonomik Destek 
Hizmeti (SED), temel ihtiyaçlarını karşılayamayan 
ailelere, çocukların ailelerinin yanından ayırmadan 
bakımına imkân sağlanması amacıyla yapılan 
ekonomik destek ile bu ailelere verilen psiko-sosyal 
destek sürecini kapsar. Ekonomik desteğin yanı sıra 
Sultanbeyli sınırları içerisinde danışmanlık tedbiri, 
eğitim tedbiri, sağlık tedbiri ve bakım tedbiri; Sultanbeyli 
dışında ise danışmanlık desteği, yönlendirme ve 
bilgilendirme gibi müdahalelerde bulunulur.

Sosyal Hizmet: 

Vaka Takibi:
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Okula devam etmeyen çocukların okullaştırılması ve devamsızlık takibi yapılmaktadır. Okula devam eden çocukların 
derslerine destek olmak amacı için destek kursları ve dil kursları verilmektedir. Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 
hızlandırılmış eğitim ve açık öğretim kursları verilmektedir. Akran şiddetine maruz kalan çocuklar için önleyici ve 
engelleyici faaliyetler düzenlenmektedir. Okullarla iş birliği yapılmakta ve çocukların birlikte yaşamlarının inşa 
edilmesine destek olunmaktadır.

Çocuk ve Gençlik Merkezi:

Eğitim Faaliyetlerine Katılan Çocukların Uyruk, Eğitim ve Katılım Sayıları

     Suriye                Türkiye                     Diğer Toplam

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

Çogem 6 - 15 Yaş Eğitimleri 664 708 10 8 12 6 1.408

Türkçe 372 377 3 3 5 3 763

Fen Bilgisi 47 94 1 2 144

Arapça 72 63 3 2 140

Matematik 57 61 2 2 122

Bilgisayar 40 37 1 78

Görsel Sanatlar 32 25 1 3 1 62

Yaşam Becerileri 17 30 47

Sınıf Öğretmeni 22 18 1 1 42

Beden Eğitimi 5 3 1 1 10

GENEL TOPLAM 664 708 10 8 12 6 1.408
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Ailelerin ihtiyaçları nedeniyle hem Türkiyeli hem de yabancı uyruklu çocukların gün boyu kalabilecekleri, öğretici 
faaliyetlerin düzenlendiği alandır. Aileler günlük sağlık problemleri, katıldıkları kurslar ya da işleri nedeniyle 
çocuklarını bırakabildikleri güvenli alandır. Türkiyeli ve yabancı uyruklu çocukların bir arada sosyalleşmesi ve 
kaynaşması sağlanmaktadır.

Bireylerin çeşitli kurs ve etkinliklere yönlendirilmesi ile yeterliliklerinin sağlanması, farkındalıklarının arttırılması ve 
güçlendirme çalışmalarının yapılması.

Önleyici, Koruyucu ve Bilgilendirici Faaliyetler - Seminerler: 

Rehabilitasyon ve Psikolojik Destek:

Çocuk Dostu Alan:

Savaş travmaları olan, içinde bulundukları psikolojik durum nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan bireylere 
psikolojik destek sağlanmaktadır. Ayrıca savaş sırasında yaralanması nedeniyle fizik tedavi ihtiyacı olan, sağlık 
problemleri nedeniyle fizik tedavi desteği sağlanması gereken ailelere hizmet verilmektedir. 

Toplam fizik tedavi hizmeti (Seans) sayısı:  6.583
Toplam PSS hizmeti (Seans) sayısı:  1.363
PSS: Psychosocial Support Services

Toplam MHPSS hizmeti (Seans) sayısı:  3.185
MHPSS: Mental Health and Psychosocial 
Support

Tablo: Seminer Katılımcı Sayıları

Kategorisi Erkek Kadın Toplam

Diğer 333 903 1.236

Hukuk 39 101 140

Sağlık 35 66 101

Koruma 16 44 60

Cinsiyet Eşitliği 13 13 26

Genel Toplam 436 1.127 1.563

2020 Yılı Fizik Tedavi Hizmeti Alan Yararlanıcı 
Sayısı, Cinsiyet ve Yaş Kırılımı

Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam

0 - 5 51 44 95

5 - 14 51 40 91

15 - 49 176 108 284

50+ 61 74 135

Genel Toplam 339 266 605

2020 Yılı MHPSS Hizmeti Alan Yararlanıcı 
Sayısı, Cinsiyet ve Yaş Kırılımı

Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam

1 - 5 9 5 14

5-14 106 67 173

15 - 49 96 197 293

50+ 12 24 36

Genel Toplam 223 293 516
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Tablo: Ayni Yardım

Yardım Türü Hizmet Sayısı Yardım Türü Hizmet Sayısı

Gıda Kolisi 3.163 Hasta Bezi 5

Hijyen Kiti 1.584 Bebek Maması 5

Alışveriş Kartı 1.573 Giyim Alışveriş Kartı 12

Eğitim Kiti 950 Büyük Boy Hijyen Bezi 13

Bebek Bezi 794 Ulaşım Kartı 14

Ev Eşyası 191

Bebek Kiti 109 GENEL TOPLAM 8.143

İnsani Yardım:
Bireylerin içinde bulunduğu durumu iyileştirmek 
ve destek olmak için derneğe yapılan yardımların 
ulaştırılması.  2020 yılında, 5.449 aileye, 8.363 adet 
ayni yardım desteği sağlanmıştır. Bu yardımlar 3.346 
farklı aileye yapılmıştır.

Tablo: Maddi Yardım

YARDIM TÜRÜ Hizmet 
Sayısı

Fatura Yardımı 763

Nakdi Yardım 498

Nakdi Yardım (IPA) 54

Genel Toplam 1.315
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Yönlendirme Desteği:
Bireylerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda 
gerekli hizmeti almaları ve ihtiyaçlarını karşılamak 
için Mülteciler Derneği’nin iç ve dış yönlendirme 
yapmasıdır.

Sözlü ya da yazılı olarak hizmetlere erişim isteğinin 
bildirilmesi. 

Refakat, Taşıma, Tercüme Desteği: 

TABLO Başlığı

Yönlendirme Dış
Yönlendirme

İç
Yönlendirme

Barınma 3 11

Eğitim 17 186

Hukuki Danışmanlık 19 96

İstihdam 5 51

Kayıt 6 10

Koruma 3 12

Sağlık 36 284

Sosyal Yardım 30 3.374

Geçim 1 9

Ruh Sağlığı 207

Diğer 2

TOPLAM 120 4.362

Grafik: Yaş

Yaş Aralığı Kişi Sayısı

18-64

64+

0-17 348

855

64
Toplam: 1.267

Grafik: Cinsiyet

Sayı

492

775

Toplam: 1.267

Grafik: Tercüman Araç Desteği

Sayı

Tercüman

Araç

64

16

Toplam: 80
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Sosyal Uyum:
Mülteciler ve yerel halk arasında köprü oluşturulmaya çalışılmaktadır.  Mülteciler ve yerel halkın bir arada 
sosyalleşebileceği ortamlar yaratılmaktadır.

Pandemi nedeniyle eğitim ve farkındalık arttırıcı seminerler çevrim içi olarak düzenlenmektedir. Ev ziyaretleri daha 
çok bilgilendirme faaliyetleri ve yardım temelli olmuştur. Daha çok telefon üzerinden bilgilendirme ve danışmanlık 
desteklerine devam edilmiştir. Kuruma başvuruda bulunan yararlanıcılarla görüşmelere tüm önlemler alınarak 
devam edilmiş ve görüşmeler ihtiyaç odaklı yapılmıştır. Özellikle çocuklara yönelik hizmetler internet üzerinden 
sağlanmıştır.

Grafik: Uyruk Grafik: Cinsiyet

Tablo Adı

Sosyal Uyum Etkinlik 
Sayısı

Etkinlikler 153

Meclisler 28

Genel Toplam 181

Tablo Adı

Yaş Grubu Tekrarsız Katılımcı 
Sayısı

0 - 6 56

7 - 12 392

13 - 18 138

19 - 35 320

36 - 65 265

66+ 5

Genel Toplam 1.176

Tablo Adı

Katılımcı Etkinlik 
Sayısı

Tekarasız Katılımcı 1.176

Tekrarlı Katılımcı 2.413

Türkiye

Suriye

Diğer

607

541

28

Sayı

518

658
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Mülteciler Derneği bünyesinde kurulan Kadın Konukevi, eşi tarafından her türlü şiddete maruz kalmış, boşanma 
veya eşlerinin ölümü nedeniyle çocukları ile yalnız kalıp barınma imkânı bulamamış, aile içinde istismara 
maruz kalmış kadınlara ve varsa çocuklarına barınma imkânı sağlanmaktadır. Kadın ve çocuklarına güvende 
hissedecekleri bir alan sağlamanın yanı sıra süreç içerisinde kadınların hayata katılımlarını sağlayacak önlem 
ve çözümler üretilmektedir. Konukevi içindeki çocukların eğitimlerine devam etmeleri özellikle desteklenmektedir.

Konukevine başvuru yapan kadınların; konukevi 
sorumlusu, psikolog, danışman ve koruma 
uzmanından oluşan kurul tarafından sosyal ve 
psikolojik incelemesi yapıldıktan sonra alınan karara 
bağlı olarak kabulü sağlanmıştır. 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 yönlendirilmiştir.

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

Covid-19 pandemi döneminde kadınların 
güvenliklerinin sağlanması için sosyal yaşam 
kısıtlanmış ve tüm gerekli sağlık önlemleri alınmıştır 
(ateş ölçümü, hijyen, dezenfektan vb.). Bu sürede 
kadınların psikolojik olarak iyi hallerini koruyabilmek 
için kurum içi aktivitelere devam edilmiştir. Bu 
kapsamda sosyal uyum ekibi buradaki yararlanıcılar 
için atölyeler düzenlenmiştir. Bu aktiviteler, hem 
Covid-19 döneminde psikolojik gevşemelerini hem de 
aralarındaki iletişimi güçlendirerek sosyalleşmelerini 
desteklemeyi amaçlamaktadır.

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.

Yemek Atölyesi: Yemek yapma konusunda becerikli 
olan sığınmacı ve yerel halktan kadınların katılımı ile 
çalışmaktadır. Yemek atölyesi haftada bir gün dışardan 
gelen siparişler doğrultusunda mantı, içli köfte, açma 
börek, sarma gibi yemekleri hazırlayarak siparişlerini 
ulaştırmaktadır. Atölyeye katılan katılımcılar sevdikleri 
bir işle meşgul olurken gelir elde etmekte oldukları için 
kendilerini daha yeterli hissetmektedir.

Makrome Atölyesi: Kadın Dayanışma Merkezi 
çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen makrome 
atölyesinde üretilen ürünler; ayna, çanta, anahtarlık, 
abajur, raner, duvar süsü gibi ürünler yapılmaktadır. 
Katılımcılar atölyeye katıldıklarında emeğin, üretmenin 
ve paylaşımın mutluluğunu yaşamaktadır. 

KADIN KONUKEVİ

KADIN DAYANIŞMA MERKEZİ 

50 Kadın

51 Çocuk

Grafik: Hizmet Sayısı
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ÇOCUK KORUMA
Çocuk Koruma Birimi, temelde 3 alanda faaliyet göstermektedir. Çocuk ihmali, çocuk istismarı ve sosyal ve 
ekonomik destektir.  Mülteciler Derneği’nin 2016 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü ve 
Sultanbeyli Sosyal Hizmet Merkezi ile imzalamış olduğu protokol sonucunda Çocuk Koruma Birimi çalışanlarına 
verilen imza yetkisi ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında faaliyet gösterilmektedir.

Çocuk Koruma Biriminde çocuk ihmali ve istismarı ile doğrudan ve dolaylı olarak çalışmalar yürütülmektedir. 
Sultanbeyli sınırları içerisinde danışmanlık tedbiri, eğitim tedbiri, sağlık tedbiri, bakım tedbiri ve sosyal ve ekonomik 
destek; Sultanbeyli dışında ise danışmanlık desteği, ihbar, yönlendirme ve bilgilendirme gibi direkt müdahalelerde 
bulunmanın yanında tüm müracaatçı kitlesine hitaben koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve 
rehabilite edici faaliyetler sunulmaktadır.

Sosyo - Ekonomik Destek (SED): Ailenin almış 
olduğu SED miktarı ve süresi ailedeki çocuk sayısına 
göre belirlenmeyip ailenin ihtiyaçlarına göre belirlenir. 
Bu miktar ve süre SED yönetmeliği çerçevesinde 
Sosyal Hizmet Merkezi’ndeki komisyon ve aile 
hakkında sosyal inceleme yapan meslek elemanı 
tarafından belirlenir. 

Danışmanlık Tedbiri - Danışmanlık Desteği: 
Ebeveynleri tarafından ihmal edilen çocuğun/
çocukların tespit edilmesi durumunda aile hakkında 
danışmanlık tedbiri kararı alınır.  Alınan bu karar ilgili 
çocuk mahkemesi tarafından takip edilir. 

Eğitim Tedbiri: Zorunlu eğitim çağında olup okula 
gitmeyen/gönderilmeyen çocuk hakkında eğitim tedbiri 
kararı alınır. Bu karar çocuğa en yakın olan okulun 
yönetimi tarafından uygulamaya konulur. Okuldaki 

ilgili meslek elemanı çocuk ve aile ile çocuğun eğitim 
süreci ile ilgili çalışmaları yapar.

Bakım Tedbiri: Ebeveynlerin çocuğun/çocukların 
bakımını sağlayamadığı takdirde çocukların cinsiyetine 
ve yaşına uygun bir sevgi evine yerleştirilmesi için 
bakım tedbiri kararı alınır. Çocuk/Çocuklar sevgi 
evindeyken ilgili meslek elemanları tarafından ailenin 
çocukların bakımını üstleneceği kanaatine varıldığı 
takdirde çocuklar ailenin yanına geri yerleştirilirler.

Sağlık Tedbiri: Ebeveynlerin çocuğun sağlık 
sorunları ile ilgilenmemesi durumunda sağlık sorunu 
olan çocuk hakkında sağlık tedbiri kararı alınır. Alınan 
sağlık tedbiri kararı, ailenin ikamet adresine en 
yakın hastanedeki sosyal hizmet birimindeki meslek 
elemanları tarafından uygulanır.
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Tablo Adı

Çocuk Koruma Birimi Aile Çocuk Koruma Birimi Aile

Hane Ziyareti sayısı 801 Danışmanlık Desteği 175

Tekrarlı olarak Görüşme Yapılan Aile 620 Danışmanlık Tedbiri 3

Tekrarsız Yapılan Görüşme 406 Eğitim Tedbiri 5

Süreli Ekonomik Destek Sağlanan 206 Sağlık Tedbiri 2

Tek Seferlik Ekonomik Destek Sağlanan 65 Kurum Bakımı Kararı 1

Ekonomik Destek Sonlandırılan 110

TOPLAM 2.394

Erken Çocukluk Dönemi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
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.

Sosyal hizmet uzmanları, doğum yapmak üzere olan 
veya yeni doğum yapmış 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 arttırma oturumları gerçekleştirmiştir.

Doğumdan önce bir kez doğumdan 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.

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

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. PDR çalışmaları 
MEB ile yapılan protokol sonucunda Sultanbeyli’de 
yer alan 30 okulda yürütülmektedir. Bu çalışmalar 
sosyal uyum etkinlikleri ile desteklenmektedir.

Mülteciler Meclisi
Mülteciler ve sığınmacıların katılımı ile oluşturulan Mülteciler Meclisi’nin amaçları: Mülteci ve sığınmacıların ulusal 
ve uluslararası güncel 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.
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Çocuk Dostu Alan

Sosyal Uyum

Çocukların alanda eğlenebilmeleri ve öğrenebilmeleri 
adına birçok eğitici aktivite yapılmaktadır. Bunlardan 
bazıları boyama, kesme-yapıştırma, oyun hamuru, 
sanatsal etkinlikler, müzik, öğretmen rehberliğinde 
oyunlar, yarışmalar, özel gün etkinlikleridir. 

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.
Covid-19 salgını nedeniyle mülteci nüfusun ve 
bölgedeki yerel halkın ihtiyaçları değişti. Pandemi 
her iki tarafı da sağlık, ekonomik, eğitimsel ve sosyal 
açıdan olumsuz etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. 
Covid-19 salgını nedeniyle yerel halkı ve mültecileri 
bir araya getirecek sosyal uyum faaliyetleri çevrim içi 
araçlar üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Türkçe Dil Eğitimi
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 
sağlanması amacıyla kuruldu. Mülteciler Eğitim Merkezi’nde Türkçe eğitim 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 oluşmaktadır. Türkçe eğitimlerinde dört temel dil becerisinin (okuma, konuşma, 
yazma ve dinleme) kazandırılması amaçlanmıştır. Covid-19 pandemi nedeniyle kurslar zoom uygulaması 
üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çevrim içi eğitimlere farklı illerden de çok sayıda katılım sağlanmıştır.

298 254 552

6

43

601

3 3

19 24

320 281

Yaş Aralığı Toplam

Grafik: Türkçe Eğitimi Grafik: Türkçe Eğitimi Yaş Aralığı

Yaş Aralığı Kişi Sayısı

18+

0-17 75

526

Suriye

Türkiye

Diğer

TOPLAM

Toplam: 601



43

FAALİYET
RAPORU2020

HUKUKİ DANIŞMANLIK
Zulüm ve savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş mülteci 
ve sığınmacıların karşılaştıkları hukuki problemlerin 
çözümü için hukuki danışmanlık hizmeti verilmiş, 
gerektiğinde kurum içi ve kurum dışı yönlendirmeler 
yapılmış ve ihtiyaç duyulan vakalarda bireylere 
eşlik edilmiştir. İstanbul Barosu Adli Yardım Servisi 
ile iş birliği içerisinde danışanların ücretsiz avukat 
desteğine erişimleri sağlanmıştır. Hukuk biriminden 
en fazla danışmanlık alınan konuların başında kimlik 
iptali, il değişikliği, boşanma, velayet, işçi ve işveren 
uyuşmazlıkları gelmektedir.

Aile Hukuku: Şiddet mağduru sığınmacıların ve 
mültecilerin korunmasına yönelik gerekli hukuki 
tedbirlerin alınması sağlanmış, resmi evlilik ve resmi 
boşanma süreçlerinde bilgilendirme yapılmış ve 
gerekli destek sağlanmıştır.

İş Hukuku: Pandemi süreci nedeniyle kısa bir süre 
evden çalışma ile hizmet verilmiş ise de yoğun talep 
üzerine kurumumuzda hafta içi her gün en az bir avukat 
bulundurarak sahadan gelen talebe cevap verilmiştir. 
Söz konusu problemlerin çözüme kavuşturulması 
için arabuluculuk başvuruları ve iş davası açılması 
sürecinde işçilere destek olunmuştur. 

Ceza Hukuku: Ceza hukuku alanında bir soruşturma 
veya kovuşturma ile karşı karşıya kalan sığınmacılara 
ve mültecilere karakola, cezaevine, adliyeye gidilerek 
hukuki destek verilmiştir.

Sınır Dışı - İdari Gözetim: Birime intikal eden sınır 
dışı ve idari gözetim vakalarında kişiler geri gönderme 
merkezlerinde ziyaret edilerek hakları konusunda 
bilgilendirilmiş ve gerekli hukuki mekanizmaların 
işletilmesi sağlanarak vakalar çözüme ulaştırılmıştır.

Önceliyici Faaliyetler: Sığınmacıların ve mültecilerin 
daha önce yabancısı oldukları hukuk düzenine 
uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla hukuk birimi 
olarak, mültecilerin yaşamları için elzem olan konular 
belirlenip önleyici çalışmalar yapılmıştır.

Seminer: Korona virüs önlemleri göz önünde bulundurularak aylık bilinçlendirme seminerleri verilmiştir.

Video Çalışması: Görsel ve sosyal medyada mültecilerin yaşadıkları mağduriyetlerin önüne geçmek adına video 
çalışmaları yapılmıştır.

Soru - Cevap Çalışması: Görsel ve sosyal medyada sıkça sorulan sorular cevaplandırılarak soru - cevap 
çalışmaları yapılmıştır.

Yapılan İşlem Görüşme 
Sayısı

Bilgi Verme 998

Dilekçe Yazımı 158

Yönlendirme 105

Durum Kontrolü 102

Refakat Etme 34

Vaka Takibi 25

Randevu Alma 9

Genel Toplam 1.431
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SAĞLIK FAALİYETLERİ
FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON HİZMETLERİ

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. Fizik tedavi ve 
rehabilitasyon kişinin doğuştan veya sonradan 
herhangi bir nedenle oluşan kalıcı veya geçici 
yetersizliklerinin kaybedilmiş bazen de sınırlanmış 
olan fonksiyonel kapasitesinin belirlenerek 
tedavi edilmesi ve günlük yaşamda bağımsız 
duruma gelmesini sağlamaya çalışmaktır. Yapılan 
değerlendirmeler sonrası yararlanıcılar durumlarına 
uygun tedavilere yönlendirilirler. Bu tedavi şekli 
sahada, merkezde ve çevrim içi olarak uygulanan bir 
yöntemdir.

Mülteciler Derneği’nde çalışan altı fizyoterapistten 
beşi ana binada, biri Ümraniye merkezinde hizmet 
vermektedir. İhtiyaca göre hizmetler sahada ve çevrim 
içi olarak verilmektedir. Altı fizyoterapist seansları 
Arapça dilinde gerçekleştirmektedir.Ekibin başında 
bulunan fizik tedavi uzman hekimi tüm süreçlerden 
sorumludur. Bu birimde fizik tedavi seanslarının yanı 
sıra kapsamlı rehabilitasyon programı ile engelli 
bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla, 
fizyoterapistler tarafından uygun görülen kişilere 
yardımcı cihazlar (tekerlekli sandalye, kanadiyen, 
tuvalet sandalyesi, baston, ortez, protez vb.) 
sağlanmaktadır.

Fizik Tedavi merkezimizde 2020 yılı içinde toplam 
6.592 adet seans gerçekleştirilmiştir. Toplamda 82 
danışana 138 ortez, dokuz protez verilmiştir.

Bu verilen ortezlerden 108 tanesi RELIEF International 
tarafından 20 tanesi Conscience International 
tarafından verilmiştir. Protezlerden RELIEF 
International tarafından bir, Conscience International 
tarafından sekiz tane verilmiştir.

Çalışmamızı aksatan en büyük faktörlerden biri, 
15 gün boyunca işi durdurmak zorunda kaldığımız 
COVID-19 salgınıdır. Ekip Nisan - Haziran arası 100% 
çevrim içi seansları vermeye devam etmiştir.

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, Merkez ve çevrim içi)
Yardımcı Cihaz, Protez ve Ortez Desteği (Tekerlekli 
Sandalyeler, 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
Farklı Kurumlara Yönlendirme Hizmeti
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FİZİK TEDAVİ HİZMETLERİ
MÜLTECİLERE YÖNELİK UZMANLAŞMIŞ VE KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN 
SAĞLANMASINDA SAĞLIK BAKANLIĞININ DESTEKLENMESİ PROJESİ

Fizik Tedavi
Psiko-Sosyal Destek
Akıl ve Ruh Sağlığı Hizmeti (Düzenli terapi desteği 
ve ilaç bağışları)
Yardımcı Cihaz Bağışları (Tekerlekli sandalye, 
tuvalet sandalyeleri, bastonlar, korseler, elektrikli 
sandalyeler, rölatörler, yürüteçler vb.)
Protez ve Ortez Cihaz Desteği, olarak tanımlarız.

Mülteciler Derneği rehabilitasyon birimi 2020 yılı 
boyunca faaliyetlerini:

Alanlarında sürdürmeye devam etmiştir. Tüm bu 
hizmetler Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün 
gözetimi altında T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 
düzenlemelerine tabii olarak gerçekleşmiştir. 
Hizmetler genel itibariyle 2019 yılıyla aynı olsa da 
2020 yılında protez & ortez desteği önemli bir gelişim 
olarak faaliyetlerimiz arasına girmiştir. Bu alan, 
oldukça maliyetli ve operasyonel açıdan kapsamlı 
olması sebebi ile Mülteciler Derneği için zorlu olsa da 
yıl boyunca 108 adet cihaz bağışlanarak başarılı bir 
şekilde yürütülmüştür.

2020 yılının zorlu geçtiği göz önüne alınacak olursa 
rehabilitasyon ekibinin tüm hizmetleri kesintisiz bir 
şekilde tamamlayabilmesi temel başarılarımızdandır. 
Mülteciler Derneği Fizik Tedavi Birimi bu amaçla 
2020’de telehealth sistemini operasyonuna dahil 
etmiştir.

Tablo

Tablo: Rehabilitasyon Birimi

MHPSS danışan memnuniyet 
oranı: %98,3

Ruh sağlığı semptom ve şikayet-
lerinde azalma olduğunu belirten 
danışan oranı:

%95,3

Ulaşılan MHPSS danışan sayısı: 516

Grup seansları, PSS aktiviteleri ve 
bilgilendirici seanslarda: 885

Grup seansı sayıları: 111

Fizyoterapi danışan memnuniyet 
oranı: %100

Mobil itesinde artış tespit edilen 
danışan yüzdesi: %92,6

Ulaşılan fizik tedavi danışan sayısı: 605

Bağışlanan P&O cihaz sayısı: 108

Bu sistem sayesinde çevrim içi platformlar üzerinden 
danışanlara hem fizik tedavi hem de ruhsal destek 
alanlarında kesintisiz hizmetler sağlanmıştır. Covid-19 
salgını esnasında belirli bir süre evden çalışma modeli 
uygulanmış ve bu süre boyunca tele-health sistemi 
esas alınmıştır.
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RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Ruh sağlığı hizmetleri çerçevesinde 4 psikolog, 2 klinik 
psikolog ve 2 psikiyatrist görev almaktadır. Sağlık 
Bakanlığına bağlı olan ruh sağlığı merkezimizde 
görev alan 1 sorumlu psikiyatrist Arapça tercüme ile 
seans almaktadır.

Ruh Sağlığı hizmeti almak için başvuran danışanlar 
kapsamlı tedavide olduğu gibi vaka yöneticileri ile 
yapılan ilk görüşme ve ihtiyaç tespiti sonrasında 
psikologlara yönlendirilir. Terapi hizmetinin yanı sıra 
danışanların ihtiyacına göre ilaç desteği ücretsiz olarak 
sağlanmaktadır. Seans alan danışanlarımıza 2020 
yılında ücretsiz 777 adet ilaç desteği sağlanmıştır.

Danışanlar, vaka yöneticileri tarafından ihtiyaçları 
doğrultusunda çocuk, ergen, yetişkin alanlarında 
bireysel veya grup seansı olarak iki şekilde de terapi 
hizmeti alabilmektedir. Bireysel terapi; danışanın 
ihtiyacına yönelik sadece problem odaklı değil kişisel 
gelişimini de desteklemeyi amaçlayan bir terapist ve 
bir danışanın belirli bir yöntem kullanarak etik ilkeler 
çerçevesinde yürüttüğü bir psikoterapi türüdür.

Grup terapisi ise; grubun üyeleri tarafından belirlenen ortak bir problem üzerine birlikte çalışmayı amaçlayan en az 
3 kişi ve 1 liderden oluşan belirli bir yöntem kullanarak etik ilkeler çerçevesinde yürütülen bir psikoterapi türüdür. 
Bu yöntemin aynı zamanda bireysel terapiye katılan danışanlar grup seansından da yararlanabilirler. Çünkü grup 
terapisi kişinin topluluk içerisinde kendisini başkasının gözünden görme, ilham alma, kendisini daha iyi anlama, 
tanıma, değiştirme ve geliştirmelerine imkân tanır. 2020 yılında 374 kişinin katıldığı 111 grup seansı yapılmıştır.

Verilen hizmetlerimizin kapsamı dışında kalan durumlar için ise farklı kurumlarla iş birliği hâlinde, yönlendirme 
yapılmaktadır.

Farklı sivil toplum kurumları ile iş birliği içinde gerçekleştirilen farkındalık arttırma seminerleri çeşitli alanlarda yıl 
boyunca düzenlenmiştir. Bu seminerler farkındalık arttırmaya yönelik koruyucu ve önleyici nitelikte yapılmıştır.

Pandeminin ilk dönemlerinde danışanlara ulaşabilmek adına çevrim içi platformlarda duyuru grupları 
oluşturulmuştur. Ayrıca projedeki bütün danışanlar aranıp pandemiye yönelik ihtiyaç tespiti yapılmıştır. İhtiyaca 
göre vaka yöneticisi ve ruh sağlığı hizmetine yönlendirilmiştir. Pandemi süresince bütün seanslar danışanlar isteği 
ve ihtiyacı gözetilerek; Toplum Merkezi’nde yüzyüze, çevrim içi ve ev ziyaretleri gerçekleştirilerek yapılmıştır. 
Verilen hizmetler Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği önlemler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Ek olarak doğru bilgiye 
ulaşamayan danışanlar için pandemiye yönelik bilgilendirme aramaları yapılmıştır.

İstanbul Valiliği ve Sağlık Bakanlığı iş birliği ile İstanbul’da Korona Virüs Online Ruhsal Destek Programı 
(KORDEP) çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın mültecilere hizmet veren ayağını Mülteciler Derneği Ruh 
Sağlığı Birimi üstlenmiştir. Bu pandemi sürecinde İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden danışanlar 
KORDEP çağrı hattından destek almıştır.
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SAĞLIK KURULU
Mülteciler Derneği Sağlık Kurulu 28 Mayıs 2020 tarihinde Covid-19 önlemleri hakkında gelişmeleri danışanlarımıza 
aktarabilmek ve Mülteciler Derneği’nde Covid-19 sürecini daha etkili yürütebilmek amacıyla kurulmuştur. Bu 
amaçla öncelikli olarak sosyal ağlar ve derneğin iletişim kanalları üzerinden bilgilendirme çalışmaları yapılarak 
danışanlarımızın acil durum gerektirmeyen sağlık durumları için polikliniklere başvurmaması ve Covid-19 bulaşma 
riskinin artması engellenmeye çalışıldı. Ayrıca dil bariyeri kaynaklı kısıtlamalar ve Covid-19 önlemlerine dair 
bilgilerden haberdar olmayan danışanlarımız için Sağlık Kurulu güncel bilgi aktarımı yaptı. Mayıs 2020 itibari ile yıl 
sonuna kadar her hafta toplanan Sağlık Kurulu, bilgilendirme çalışmaları kapsamında telefonla bilgilendirme, broşür 
ve duyurular ile acil önlem planları hazırlayarak ilgili kişileri bilgilendirip gerekli birimlere sunumlar gerçekleştirdi.
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SOSYAL UYUM FAALİYETLERİ
SOSYAL UYUM
ÇALIŞMALARI

Saha Araştırmaları

Çocuk Çalışmaları Kadın Çalışmaları

Sosyal Uyum Departmanı, toplum temelli yaklaşım 
perspektifinde sahadaki ilgili tüm aktörlerinin sürece 
dâhil edilerek sosyal uyumu güçlendirmek ve bu yönde 
politika önerileri geliştirmek amacıyla çalışmalarını 
yürütmektedir. 

Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar aşağıdaki gibidir; 

• Saha Araştırmaları 
• Çocuk Çalışmaları 
• Kadın Çalışmaları 
• Sosyal Uyum Etkinlikleri 
• Sosyal Uyum Yaygınlaştırma Eğitimleri
• Mülteciler Meclisi

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. 

Mülteciler Derneği olarak Sultanbeyli’de yerel halk ve 
sığınmacılar için birbirinden farklı hizmet alanlarında 
kapsayıcı faaliyetler yürütmekteyiz. Bu faaliyetlerin 
önemli bir öznesini ise çocuklar oluşturmaktadır. 
Çocuk, toplumların geleceğinin sağlıklı şekilde inşa 
edilebilmesi için vazgeçilmezdir. Söz konusu haklı 
gerekçeler akılda tutularak pandeminin olmadığı 
normal süreçte karma eğitim veren okullarda 
çocukların sosyal ilişkilerini geliştirmek ve aralarındaki 
uyumu desteklemek amaçlı uzun süreli ve süreç 
takibi gerektiren çalışmalar ile birlikte tek seferlik 
sanatsal/kültürel faaliyetler de yürütmekteyiz. Mart 
2020 itibari ile ise pandemi koşulları göz önünde 
bulundurularak çocuk çalışmalarından çevrim içi 
yöntemle sürdürülebilecek olan başlıklar çevrim içi 
sürece adapte edilerek devam ettirilmiştir.

Kadınlar evde, okulda, iş yerlerinde, sokakta hayatın 
her alanında varlar ve görünür olmalılar. Sultanbeyli 
özelinde yürüttüğümüz ve hedef grubumuzun kadınlar 
olduğu çalışmalarda kadınlar, 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 
atılmıştır.

Sığınmacı/mülteci ve yerel halktan kadınların bir araya 
geldiği, temasında “kadın olmanın”, “sosyal uyumun” 
işlendiği çalışma alanında çeşitli etkinlik ve eğitimler 
düzenlenmektedir. Pandemi döneminde ise küçük 
gruplar ile gerekli önlemlerin alındığı ortamlarda bazı 
atölyeler devam ettirilmiştir. Bu atölyeler yoğunlukla 
astronomi ve el sanatları atölyeleri olmuştur.
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Sosyal Uyum Etkinlikleri

Mülteciler Meclisi

İki toplumu bir araya getiren temalar üzerinden 
yapılandırılmış faaliyetler bütünüdür. Bu faaliyetler 
ile yerel halk ve sığınmacılar/mülteciler arasında var 
olan ve olası ön yargıların kırılmasına, doğru bilinen 
yanlışların düzeltilmesine olanak tanınmaktadır. 

Bu doğrultuda gerçekleştirilen Sosyal Uyum Etkinlikleri 
aşağıdaki gibidir:

• Farkındalık Çalışmaları 
• Kültür Sanat Faaliyetleri  
• Atölye Çalışmaları
• Spor Faaliyetleri
• Geziler
• Seminerler - Söyleşiler
• Özel Gün Etkinlikleri

Farklı milletlerden sığınmacıların/mültecilerin katılımı ile oluşturulması hedeflenen Mülteciler Meclisi’nin temel 
amaçları şunlardır:

Sığınmacıların/mültecilerin ulusal ve uluslararası gündemdeki olaylar karşısında duygu ve düşüncelerini ifade 
edebilecekleri, yaşadıkları sorunların tespit edilip çözüm önerisi geliştirebilecekleri, Mülteciler ve Sığınmacılar 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin faaliyetlerini ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik öneri ve görüşlerde 
bulunabilecekleri oturumlar düzenlemek, doğru bilginin kendi kanalları vasıtası ile yaygınlaştırılmasını 
desteklemek, bilgi ve beceri sahibi oldukları alanları belirleyerek çalışma alanlarına bu bilgi birikimini aktarmalarını 
sağlayabilmek ve tüm bunların sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Pandemi öncesinde dernek binasında yüz yüze gerçekleştirilen Mülteciler Meclisi toplantıları Mart 2020 itibariyle 
çevrim içi platformlar üzerinden düzenli olarak yapılmıştır.

Sosyal Uyum Yaygınlaştırma 
Eğitimleri
İnsan hakları, sığınmacı/mülteci hakları, sosyal 
uyum ve birlikte yaşam gibi konuları kapsayan, 
farklı uygulamaları içeren bir günlük yaygınlaştırma 
eğitimleri, sığınmacılarla ve mültecilerle temas 
içerisinde olan ya da olma ihtimali yüksek Türklere 
yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

2020 yılında ulaşılan gruplar hem farklı 
üniversitelerden öğrenciler hem de Sultanbeyli 
sahasında farklı meslek gruplarına mensup kamu 
kurumu çalışanları olmuştur.
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• Türkiye’de çalışma yaşamına ilişkin kanun ve 
yönetmelikler ile işçi ve iş yeri sahiplerinin temel 
hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirme 
sağlanması,

• Yasal koşullarda çalışmanın önemi konusunda 
farkındalık oluşturulması,

• Çalışma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, 
başvuru aşama ve yöntemleri ile ilgili bilgilendirme 
sağlanması, yararlanıcılara başvuru süreçlerinde 
eşlik edilerek operasyona destek sağlanması,

• Sığınmacıları kayıt dışı istihdam eden işletmelere 
çalışma izni başvuru desteği sağlanması,

• Sığınmacılara başvuru süreçlerinde sağlanan 
destekler ile kamu kurumlarının kapasitelerinin 
güçlendirilmesi.

2020 yılı içerisinde işletmelerde ücretli çalışanlar 
ve iş yeri sahibi sığınmacılar için toplam 395 adet 
çalışma izni başvurusu yapılmıştır. Ayrıca 2020 yılı 
içerisinde ya da öncesinde yapılmış olan çalışma 
izni başvurularından 218 adet çalışma izni başvurusu 
bakanlıkça onaylanmış ve belgelendirilmiştir. Çalışma 
izni başvuruları ve belgelendirmelerine ilişkin aylara 
göre dağılımı yandaki tabloda görülebilir.

Çalışma İzni Başvuru Desteği

İstihdam Faaliyetleri

2020 Yılı Çalışma İzni Başvuru ve 
Belgelendirme Sayısal Verileri

Ay Başvuru Onaylanan

Ocak 58 32

Şubat 27 4

Mart 17 1

Nisan 13 1

Mayıs 5 1

Haziran 27 0

Temmuz 51 4

Ağustos 49 36

Eylül 60 21

Ekim 31 18

Kasım 25 38

Aralık 32 62

TOPLAM 395 218

Sayı

Toplam: 422

Ruhsatlandırma

Çalışma İzni

204

218
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2020 yılı içinde Sultanbeyli ilçe sınırlarında, sığınmacılara ait 64 iş yerinin belgelendirme süreçlerinde teknik ve 
operasyonel destek sağlanmış ve ruhsatlı iş yerleri sayısında %46’lık artış gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki grafik 
sığınmacı girişimcilere ait iş yerlerinin genel durumunu göstermektedir.

Ruhsatlandırma süreçlerinde belgelendirme desteği ve teknik danışmanlık hizmetlerinden farklı ilçelerde iş yeri 
faaliyetleri gösteren işletmelerde faydalanmış 6 farklı ilçede 26 iş yerine ulaşılmıştır.

Diğer ilçelerde sığınmacı girişimcilere ait destek sağlanan iş yerlerinin ilçelere göre dağılımını göstermektedir.

İş Yeri Ruhsatlandırma

Sultanbeyli İlçesi Sığınmacılara ait İş Yerlerinin Belgelendirme Durumu

Diğer ilçelerde destek sağlanan sığınmacılara ait iş yerlerinin bölgesel dağılımı

Sığınmacı girişimciler tarafından işletilen ruhsatsız iş 
yeri sayısı

Ruhsatlandırma belgeleme başvuruları yapılan 
ve değerlendirme aşamasında olan, sığınmacı 
girişimciler tarafından işletilen iş yeri sayısı

2020 yılı içerisinde ruhsatlandırma belgeleme 
işlemleri tamamlanan sığınmacı girişimciler 
tarafından işletilen iş yeri sayısı

Sığınmacı girişimciler tarafından işletilen toplam 
ruhsatlı iş yeri sayısı

Sığınmacı girişimciler tarafından işletilen toplam iş 
yeri sayısı

46

25

64

204

275

Pendik

Üsküdar

Tuzla

Ümraniye

Kadıköy

Sancaktepe

1

1

1

1

15

7
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Toplum Merkezi Yapısı ile Mültecilere 
ve Yerel Nüfusa Bütünleşik Sosyal 
Hizmetlerin Sağlanması

Fiziksel Rehabilitasyon ve Psikolojik 
Destek Merkezi Projesi

2014 yılında Gesellschaft für Interkulturelles Zusammenleben (GIZ) donörlüğünde Toplum Merkezi Projesi olarak 
başlayan proje şuan Batteriehersteller und Batteriesysteme (BMZ) ve European Civil Protection and Humanitarian 
Aid Operations (ECHO) donörlüğünde GIZ partnerliğinde yürütülmektedir. Projede koruma ve sosyal uyum temelli 
alanlarda hizmet sağlanmaktadır.

Mülteciler Derneği bünyesinde yer alan bu proje mültecilerin ve sığınmacıların tamamına yönelik çeşitli sağlık 
hizmetleri sağlayacak olan kapsamlı bir rehabilitasyon projesidir.

• Toplum Merkezi faaliyetleri ile sosyal uyum 
faaliyetlerinde olumlu etkileşim fırsatlarından 
yararlanılarak, Sultanbeyli’de yaşayan yerel 
halk ve mülteciler arasındaki kültürel diyaloğun 
geliştirilmesine katkıda bulunmak.

• Toplum Merkezi faaliyetleri ile Sultanbeyli’de 
yaşayan mülteci toplumunda risk altındaki hassas 
grupların yaşam kaliteleri artırılarak hizmetlere 
erişimleri sağlamak.

• Seminerler ve bilgilendirme oturumları yoluyla 
yararlanıcıların dayanıklılık ve kabiliyetlerini 
güçlendirmek.

• Sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı olan 
sığınmacı gruplarına fiziksel ve ruhsal sağlık 
hizmetleri sağlamak.

• Türk sağlık sistemini rahatlatmak.
• Ulaşılabilir olmak.
• Bütüncül bir hizmet sunmak.

Proje Amaçları:

Proje Amaçları:

Proje Bilgileri:

Proje Tarihi 2021 - 07 / 2022 - 06

Bütçe € 303.304

Finansör

Proje Bilgileri:

Proje Tarihi 2021 - 01 / 2021 - 08

Bütçe ₺ 3.826.200

Finansör



54

Koruma ve Eğitim Projesi

STRENGTHS Projesi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) desteği ile yürütülen koruma ve eğitim projesi 
kapsamında sığınmacılara karşılaştıkları sorunlarla ilgili destek sağlayarak ilgili servis mekanizmalarına ulaşmaları 
ve sığınmacı topluluğun güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

STRENGTHS Projesi Horizon 2020 Avrupa Birliği programı tarafından fonlanmaktadır. Projenin Türkiye tarafı 
Mülteciler Derneği ve Koç Üniversitesi iş birliğinde yürütülmektedir. Farklı ülke bağlamlarında etkili ruh sağlığı 
müdahalelerinin dağıtımını ve alımını ölçeklendirmek için etkili toplum temelli sağlık uygulama stratejileri sağlamayı 
amaçlamaktadır.

• Hane ziyaretleri ile hassasiyet tespiti, bilgilendirme 
ve yönlendirme çalışmaları yürütmek.

• Tespit edilen hassasiyetlere ilişkin vaka yönetimi 
gerçekleştirmek.

• Yetişkinler ve çocuklar için bilgilendirme amaçlı 
seminer, atölye vb. çalışmalar yürütmek.

• 10 yaş ve üzeri çocuklar için eğitim, rehberlik ve 
danışmanlık desteği sağlayarak MEB sistemine 
adaptasyon sürecini kolaylaştırmak.

• Yükseköğretime geçişte eğitim ve danışmanlık 
desteği sağlamak.

• Problem Yönetimi+’nın(PM+) sağlık sistemine 
entegre etmek için gerekli adımları belirlenmesi.

• PM+ ve PM+’ın eğitim materyallerini yararlanıcılara 
uyarlanması.

• PM+’ı ölçeklendirilmesi.
• PM+’ın uygulama ve yatırım maliyeti belirlenmesi
• PM+’ın çıktı(kanıt) bazlı yaygınlaştırılması 

sağlanması.
• Türkiye’de (Mülteciler Derneği) yönelik PM+ grup 

terapileri.

Proje Amaçları:

Proje Amaçları:

Proje Bilgileri:

Proje Tarihi 2021 - 01 / 2021 - 12

Bütçe ₺ 3.499.589

Finansör

Proje Bilgileri:

Proje Tarihi 2017 - 01 / 2021 - 12

Bütçe € 367.652

Finansör



55

FAALİYET
RAPORU2020

Rezilyans (RESLOG) Projesi

Kadın Dayanışma Merkezi Projesi

2018 yılında hayata geçirilen Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG), Suriye krizinden ciddi boyutlarda 
etkilenen iki ülke olan Türkiye ve Lübnan’da yerel yönetimlerin göç karşısında rezilyansını barışçılık ve kapsayıcılık 
ilkeleri doğrultusunda güçlendirmek üzere kapasitelerini artırmaya katkı sağlıyor.

Proje kapsamında kadınlara yönelik güçlendirme çalışmalarının yapılması, kadın ve çocukların barınma ihtiyacının 
karşılanması ve psiko-sosyal destek verilmesi planlanmıştır. Yararlanıcıların dışardaki hayata yeniden adapte 
olabilmeleri için kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlama amacıyla düzenlediğimiz atölyelerde aynı zamanda 
meslek edinmeleri de hedeflenmektedir.

• Göç Buluşmaları.
• Göç Deneyim Paylaşımı Etkinlikleri.
• Göç Ana Planı.
• Kamu Kurumları için Farkındalık Eğitim Programı.
• Sosyal Uyum Gençlik Girişimleri Programı.

• Bütüncül bir hizmet sunmak.
• Mesleki atölyeler ile yararlanıcıların kendi ayakları 

üzerinde durmasını sağlamak.
• Çocuklar ve Yetişkinler için psiko-sosyal destek 

vermek.
• Ekonomik destek, Türkçe dil eğitimi, Hukuki 

destek.

Proje Amaçları:

Proje Amaçları:

Proje Bilgileri:

Proje Tarihi 2019 - 11 / 2021 - 12

Bütçe

Projeden fikir ve danışmanlık 
olarak hizmet alınmaktadır. 

Mülteciler Derneği’ne ayrılmış 
maddi bir bütçesi yoktur. 

Finansör

Proje Bilgileri:

Proje Tarihi 2021 - 05 / 2022 - 04

Bütçe CHF 84.000

Finansör
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Kariyer Merkezi Projesi

Anne ve Çocuk Sağlığı Projesi

Sultanbeyli Belediyesi & UNHCR Kariyer Merkezi Projesi kapsamında iş arayanlara, işverenlere ve öğrencilere 
istihdam ekseninde odaklanmış danışmanlık hizmetleri sunacak olup kişilerin, beceri geliştirme eğitimleri ve anket 
çalışması sonrasında oluşturulacak olan mesleki gelişim atölyeleri ile geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Anne ve anne adaylarına bebek bakımı ve gelişimiyle ilgili alanlarda kapsamlı eğitimler vererek, ailelerin 
bilinçlendirilmesi ve eksik oldukları alanlarda farkındalık kazanmaları planlanmaktadır. Düzenlenen eğitimler 
aktiviteler ve saha çalışmalarıyla pekiştirilerek yararlanıcıların edindiği bilgilerin kalıcı olması hedeflenmektedir.

• Piyasa araştırması gerçekleştirerek, sektörün 
ihtiyaçlarını saptamak.

• İşverenlerin çalışanlara bakış açılarını analiz 
etmek.

• İşverenler ile iş birlikleri gerçekleştirmek.
• Kişilerin yetenek ve tecrübelerine dayalı olarak 

doğru şekilde yönlendirilmelerini sağlamak.
• Kişileri çalışma hayatı ve iş hukuku ile ilgili 

bilgilendirmek ve istismarcıların önüne geçmek.
• Kişilerin iş arama süreçleri hakkında bilgi sahibi 

olmalarını sağlamak.

• Doğumdan sonraki süreçte anneye ruh sağlığı, 
beslenme ve bebek bakımıyla ilgili rehberlik 
yapmak.

• Bebeğin gelişimi takip edilerek sağlıklı bir toplum 
oluşturmak.

Proje Amaçları:

Proje Amaçları:

Proje Bilgileri:

Proje Tarihi 2020 - 07 / 2020 - 12

Bütçe ₺ 716.042

Finansör

Proje Bilgileri:

Proje Tarihi 2020 - 05 / 2021 - 8

Bütçe C$ 85.612

Finansör
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Kamu İş birlikleri:

Sivil Toplum Kuruluşları:

Üniversiteler:

Özel İş Birlikleri:
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BİLANÇO/31.12.2020
AKTİF Cari Dönem

I - DÖNEN VARLIKLAR 0 - -

A-Hazır Değerler 0 5.116.006,54 -

3-Bankalar 5.116.006,54 - -

C-Ticari Alacaklar 0 8.211,50 -

1-Alıcılar 7.735,00 - -

5-Verilen Depozito ve Teminatlar 476,5 - -

D-Diğer Alacaklar - 222,58 -

5-Diğer Çeşitli Alacaklar 222,58 - -

E-Stoklar - 198.837,24 -

5-Diğer Stoklar 198.837,24 - -

H-Diğer Dönen Varlıklar - 300.333,85 -

4-Verilen Sipariş Avansları 277.509,12 - -

5-İş Avansları 22.824,73 - -

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI - - 5.623.611,71

II - DURAN VARLIKLAR - - -

D-Maddi Duran Varlıklar - 1.108.582,86 -

5-Taşıtlar 343.400,00 - -

6-Demirbaşlar 1.609.136,08 - -

8-Birikmiş Amortismanlar(-) -843.953,22 - -
E-Maddi Olmayan Duran
Varlıklar - 700.976,73 -

5-Özel Maliyetler 898.671,94 - -
6-Diğer Maddi Olmayan Duran 
Varlıklar 4.252,00 - -

7-Birikmiş Amortismanlar(-) -201.947,21 - -

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 0 -  1.809.559,59 

AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI 0 - 7.433.171,30

III - NAZIM HESAPLAR 0 - -

NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 0 - -

GENEL TOPLAM 0 - 7.433.171,30
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PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR - - -

A-Mali Borçlar - - -

B-Ticari Borçlar - 163.545,58 -

1-Satıcılar 163.545,58 - -

C-Diğer Borçlar - 264.832,67 -

4-Personele Borçlar 252.166,67 - -

5-Diğer Çeşitli Borçlar 12.350,00 - -

6-Alınan Sipariş  316,00 - -

F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler - 368.308,56 -

1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar 133.719,59 - -

2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 232.420,97 - -

4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2.168,00 - -

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI - -  796.686,81

II .UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR - - -

III.ÖZ KAYNAKLAR - - -

D-Geçmiş Yıl Kârları - 5.507.903,83 -
1-Geçmiş Yıl Karları 5.507.903,83 - -

E-Geçmiş Yıl Zararları
- -1.953.771,47 -

1-Geçmiş Yıl Zararları -1.953.771,47 - -
F-Dönem Net Kârı (Zararı)

- 3.082.352,13 -

1-Dönem Net Karı 3.082.352,13 - -

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI - - 6.636.484,49

PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI - - 7.433.171,30

IV - NAZIM HESAPLAR - - -

NAZIM HESAPLAR TOPLAMI - - -

GENEL TOPLAM - - 7.433.171,30
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