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“Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum için Toplum Temelli Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi (CLIP 2)” Projesi 
Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği’nin İnsani Yardım Kurumu 
(ECHO) ortak fonuyla finanse edilmekte ve Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH tarafından yürütülmektedir.

Bu yayın, Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği’nin İnsani 
Yardım Kurumu (ECHO) ortak finansmanıyla yürütülen “Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP 
2)” kapsamında hazırlanmıştır. İçeriği, Avrupa Birliği’nin maddi desteğiyle yürütülen insani yardım 
faaliyetlerini kapsamaktadır ve görevlendiren kurumların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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Mülteciler Derneği 2014 yılında kurulmuş, Sultanbeyli ilçesinde yaşayan mültecilerin 
sorunlarını çözmeyi görev edinmiş bir kurumdur. Dernek çalışmalarının zaman 
içerisinde gelişmesi ile birlikte, Sultanbeyli ilçesi dışındaki mültecilerin sorunları da 
gündeme alınmaya başlamıştır. Diğer yandan ilçede, alınan göçle birlikte ortaya 
çıkan ihtiyaç ve sorunlar, yerel halk ve mültecilerin birlikte yaşadıkların ilçenin genel 
yaşam kalitesine önemli etkiler yapmaktadır.

Derneğin deneyim ve tecrübeleri, ilçedeki sorunlara gerçekçi ve yerinde çözümler 
üretilmesi, yeni oluşan ihtiyaçların giderilmesi ve yaşam kalitesinin devam ettirebilmesi 
için yapılan/yapılacak çalışmalarda, yerel halkın, mültecilerin ve ilçedeki ilgili tüm 
kurumsal ve sivil toplum paydaşlarının sürece dâhil edilmelerini göstermektedir. Bu 
çerçevede, Mülteciler Derneği’nin tüzüğünde de yer verildiği gibi dil, din, ırk gibi 
tüm ayrıştırıcı kriterlerden uzak olarak, tüm talep sahiplerine imkânlar dâhilinde 
hizmet geliştirilmekte ve ilgi gösteren tüm gruplar çalışmalara dâhil edilmektedir.

Mülteciler Derneği Sosyal Uyum Birimince 2016 yılından beri saha araştırmaları, 
kadın ve çocuk çalışmaları, seminer-söyleşiler, etkinlikler, mülteciler meclisi ve 
ilgililerine yapılan eğitimler gibi birçok farklı alanda hizmetler verilmiştir. Yapılan 
çalışmalarda, geçici koruma statüsünde olan mültecilerin durumunun kalıcı olmaya 
doğru gitmeye başlaması ile birlikte, Türkiye’ye ilk gelişlerinde yerel halkın sahip 
olduğu kardeşlik algısının giderek azaldığı ve yerel halkta artan bir tepki oluşmaya 
başladığı gözlemlenmektedir.

Bu durum, mültecilerin ve yerel halkın Sultanbeyli’de birlikte yaşamını geliştirmeye 
ve iki grubun karşılıklı sosyal uyumunu güçlendirmeye yönelik yaklaşımlara ihtiyaç 
olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

GENÇLİK GİRİŞİMLERİ DESTEK PROGRAMI (GGDP) bu hedefle tasarlanmıştır.

Giriş
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Mülteciler Derneği Sosyal Uyum Birimi, deneyimlerinden kazanımları ile saha bilgisini 
birleştirerek bir Sosyal Uyum Strateji Belgesi 1 yayınlamıştır. Bu belgede yazılmış olan 
sosyal uyum misyonunun bileşenlerinden birini “Sosyal uyum konusunda tüm tarafları 
sürece dâhil ederek kitlesel etki yaratmak (Mülteciler Derneği, 2020)” oluşturmaktadır. 
Aynı belgede yer alan Stratejik Hedefler başlığının, Temel Amaçlar kısmında “Toplum 
temelli yaklaşım perspektifinde sosyal uyumun tüm aktörlerinin sürece dâhil edilerek uyumu 
güçlendirmek ve bu yönde politika önerileri geliştirebilmek (Mülteciler Derneği, 2020)” 
maddesi yer almaktadır. 

Mülteciler Derneği, toplum katılımını destekleyen, yerel halk ve mültecilerin birlikte 
yapacakları faaliyet ve girişimlerle, sosyal uyum problemlerinin daha efektif ve kalıcı bir 
çözüme ulaşacağını düşünmektedir. Bu bakımdan, hem mülteci hem de yerel halktan 
gençlerin kendi aralarında geliştirip hayata geçirecekleri girişimlerin destekleneceği bir 
Programın bu yönde olumlu bir örnek adım olabileceği öngörülmektedir.

Yerel halk,  Suriyeli ve diğer mülteci ve sığınmacı gençlere açık olan bu Programda, 
tüm gençlere hitap eden ve gençler tarafından geliştirilmiş spor, sanat, eğitim, genel 
kültür, destek grupları, sinema kulüpleri gibi birçok alanda gerçekleştirilecek faaliyetlerin 
uygulanmasına destek verilecektir. 

Böyle bir Program Mülteciler Derneği’nin sosyal uyum sloganı olan “Herkes için sosyal 
uyum, herkes ile sosyal uyum” mottosuna da uygun olacaktır. Programa teklif veren, 
eğitimlerde bir araya gelen, uygulamalara dâhil olan ve faaliyetlere katılan yerel halk ve 
mülteci gençler, bu faaliyetlerin sağlayacağı etkileşimle Sultanbeyli’de birlikte yaşam ve 
sosyal uyum için önemli bir zemine kavuşmuş olacaklardır.

Programın Dernek çalışmalarına ve ekibine de katkısı olacağı beklenmektedir. Projelerin 
yönetimine katılacak dernek çalışanların proje planlama, proje yönetim döngüsü gibi 
alanlardaki teorik bilgileri, pratik uygulamalarla pekişecektir. Uzun vadede Programın, 
Mülteciler Derneğine proje yöneticisi yetiştirmesi düşünüldüğünden, hem dernek personeline 
hem de faaliyetlere katılan yerel halk ve mültecilere fayda sağlayacak bir Program olacaktır.
Programdan beklenen bir diğer katkı ise Mülteciler Derneği Toplum Merkezi’nin, ilçede 
yaşayan yerel halk ve mültecilerle daha yoğun bir ilişki kurabilmesidir. Bu ilişki ile 
Sultanbeyli’de yaşayanlar ve Dernek arasındaki karşılıklı iletişim, etkileşim ve anlaşmanın 
artacağı düşünülmektedir. Her toplum merkezinin hedefi olan aktif ve katılımcı bir danışan 
ilişkisi bu şekilde elde edilebilecektir.

1https://multeciler.org.tr/wp-content/uploads/2020/03/multeciler-dernegi-sosyal-uyum-
strateji-belgesi-2020.pdf 

Arka Plan ve Beklentiler
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Gençler toplum içinde en hızlı mobilize olabilen gruplardır. Gençlerin yaşadıkları ilçede tespit 
ettikleri ihtiyaç ve sorunlar için düşünmeleri, çözüm geliştirmeleri ve uygulama pratikleri 
üretmeleri, gençlerin aktif ve sorumlu hemşerilik perspektiflerin geliştirmeleri için de fırsat 
sağlayacaktır. Program gençlerin hem takım oluşturma ve takım çalışması yeteneklerini 
hem de bireysel gelişimlerini destekleyecektir. 

Böyle bir Programda uygulama tecrübesine sahip olacak gençler iş hayatına atılırken, 
hem kendini daha iyi ifade edebilecek, hem de gönüllü çalışmalarla ekip içinde çalışma 
deneyimine sahip olmaları işverenler için ayırt edici bir tercih nedeni olabilecektir.

Programın gençlere sağlayacağı bir diğer katkı ise gençlerin sivil toplumla tanışması 
olacaktır. Bu alanda bir kariyer hedefleyen ya da yaşadığı yer de bir sivil toplum girişimi 
oluşturmak isteyen gençlere fikir ve tecrübe vermiş olacaktır. Sivil Toplum alanında genç 
katılımını arttırmak isteyen Mülteciler Derneği için de bu fayda oldukça önemlidir.

Sultanbeyli Gençlik Girişimleri Destek Programı, Mülteciler Derneği bünyesinde, 
ilgili fonu/ayni desteği sağlayan donör/partnerin finansal kurallarına ve satın alım 
süreçlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilir.

Program kapsamında süreç proje fikirlerine yönelik çağrı ile başlar. Çağrı her yıl 
belirlenen dönemlerde Derneğin web sitesinde (https://multeciler.org.tr) yayınlanır. 
Ayrıca Derneğin sosyal medya hesaplarından da konu ile ilgili paylaşımlar yapılır. 
Çağrı ile birlikte bir çevrim içi başvuru formu ve EK-1’de bulunan Başvuru Rehberi 
yayınlanır. Tüm başvurular çevrim içi olarak toplanır, elden yapılan başvurular kabul 
edilmez.

EK-1 de de görüleceği üzere Başvuru Rehberi başvuru yapabilecek proje fikri 
sahiplerinin profili (KATILIMCI PROFİLİ: bireysel, grup vb.), proje fikri beklenen 
alanlar (kültür, sanat, spor vb.) o dönemde desteklenmeyecek alanlar, girişim ve 
faaliyetlerin uygulanabileceği yerler (coğrafi lokasyon, bölge, ilçe, mahalle vb.), 
program kapsamında desteklenerek projesi uygulanacak ekiplere sağlanacak 
mali destek tutarı, desteklenmeyecek bütçe kalemleri,  projelerin uygulama süresi, 
başvurular için istenecek revizyon talepleri ve süreleri ile (varsa) kabul edilmeyecek 
proje tipleri gibi bilgileri içerir. Danışanların başvuru süresince soru sormak ya 
da bilgi edinmek için kullanabilecekleri kanallar da Rehber de yer alır. Rehberde,      
proje planlama süreçleri, mentör/ yürütücü toplantıları gibi bilgiler de bulunur.

Sultanbeyli Gençlik Girişimleri 
Destek Programının İşleyişi

1-Programa Katılıma Yönelik Proje Fikri Çağrısı
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Programa katılım başvurusu online olarak yapılır. Bu aşamada ayrıntılı proje 
başvurusu aranmaz. Bir proje fikri ve programın tüm faaliyetlerine katılma 
konusunda isteklilik yeterlidir. Rehberde belirtilen kriterleri sağlayan, program amaç 
ve hedefleri ile uyumlu proje fikirleri olan tüm katılımcılar, programın ilk aşaması 
olan eğitimlere kabul edilir. Programa kabul edilmiş olmak, projenin destekleneceği 
anlamına gelmez.

Programa katılım başvuruları Program Yöneticisi, Genel Koordinatör Yardımcısı, 
Sosyal Uyum Birimi Temsilcisi, Toplum Temelli Koruma Birimi Temsilcisi, Proje 
Geliştirme Birimi çalışanlarından oluşan bir komite tarafından değerlendirilir ve 
kabul edilir.

Programa kabul edilen proje fikri sahipleri için sosyal uyum ve proje yazma 
konularını içeren iki adet eğitim düzenlenir. Programa kabul edilen proje fikri 
sahiplerinin bu eğitimlere katılması zorunludur. Eğitimlere katılmayanların 
başvuruları geçersiz sayılır ve yedek üyeler eğitimlere davet edilir. 

Eğitimler Türkçe ve Arapça olarak iki ayrı seferde yapılır. Başvuru sahiplerine, 
başvuru formunda eğitimi hangi dilde ve nasıl (online ya da yüz yüze) almak 
istedikleri sorulur. Eğitimin nasıl yapılacağı, programa kabul edilenlerin en çok 
tercih ettiği eğitim türüne göre belirlenecektir. Ancak pandemi şartları ve devletin 
uygulamalarına göre bu eğitim online olarak da yapılabilecektir.

Sosyal uyum eğitimi, alanın dinamiklerini ve başvuru sahiplerinin projelerini 
uygularken kullanabilecekleri sosyal uyum metotlarını içeren bir eğitim olacaktır. 
Proje yazma eğitimi ise bu program özelinde yazılacak projeye uygun olarak 
verilecektir.

2-Programa Başvuru ve Katılımına Yönelik İlk Değerlendirme

3-Eğitimler
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Kabul edilen projelerin yerel halk ve Suriyeliler ile varsa diğer mültecilerden oluşan 
en az iki (en çok dört) kişilik gruplar tarafından uygulanması esastır. Her grupta 
yerel halk- mülteci dengesine ve cinsiyet dengesine dikkat edilir. Cinsiyet dengesi 
program genelinde de gözetilir. Proje ekipleri içinde cinsiyet dengesinin sağlanması 
zorunlu değildir. Fakat program yönetimi, program genelinde cinsiyet dengesini 
sağlamak üzere, dengeli ya da kadınların çoğunlukta olduğu ekiplerin projelerine 
öncelik verebilir.

Takımların oluşturulması üç şekilde olabilir:

Katılımcılar, yukarıda tanımlanan kurallar çerçevesinde, takım olarak 
programa başvurabilirler. Bu durumda takımdaki üyelerin isimlerini başvuru 

formunda belirtirler.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, tüm katılımcılara açık, bir takım 
oluşturma çalıştayı düzenlenir. Burada katılımcılar projelerini birleştirerek, 

proje önerilerinden birini seçerek ya da yeni bir proje yazmak konusunda uzlaşarak 
bir takım oluşturabilirler.

4-Takım Oluşturma ve Projeleri Hazırlanması

Eğitim ve çalıştay sonucunda takım oluşturamamış katılımcı, proje formunu 
bireysel olarak hazırlar ve teslim eder. Kendisine, en az bir ortak bularak 

takım oluşturması için değerlendirme süreci tamamlanana kadar ek süre verilir. Bu 
durumda, ekibe yeni dahil olacak kişilerin eğitimleri almış olması zorunlu değildir.  
Program yönetim kurulu, proje başvurusunun geniş mülteci kitlelerine ulaşması 
ve birlikte yaşamaya sağlayacağı katkının yüksek olması kriterlerini gözeterek 
istisnai olarak bireysel başvuruları kabul edebilir. Bireysel projeler, desteklenen 
toplam proje sayısının %20’sini aşamaz.

Proje fikirleri kabul edilen başvuru sahiplerine, eğitim ve takım oluşturma aşamaları 
tamamlandıktan sonra, Sosyal uyum birimi/toplum temelli koruma birimi tarafından, 
proje yazım ve teslim süreçlerine dair bilgilendirici bir mail gönderilir. Başvuranların, 
EK-1 Başvuru Rehberinde yer alan tüm dokümanları teslim etmesi beklenir. Geç 
kalma, mücbir sebep gibi durumlarda nasıl ilerleneceği EK-1 Başvuru Rehberinde 
anlatılmaktadır.
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Proje başvurusu online olarak belirtilen e-posta adresine yapılır. Tüm başvurular 
bir havuzda tutulur ve Sosyal Uyum/Toplum Temelli Koruma Birimine iletilir. 
Tüm başvurular EK-1 Başvuru Rehberi’nde yer alan seçim kriterleri bazında 
Değerlendirme Komitesi tarafından uygulama desteği almaya uygunluk açısından 
değerlendirilir.      

Programa sunulan bir Projenin uygulamaya yönelik olarak Program desteği 
alabilmesi için aşağıdaki kriterlerin sağlanması gerekir:

Başvuru kılavuzunda tarif edilen kurallara göre bir proje fikri geliştirmiş olmak,

Program kapsamında düzenlenen tüm faaliyetlere (eğitim, seminer, çalıştay, 
vb.) katılmış olmak,

Proje fikrinin, Proje Yazma eğitiminden alınacak bilgilerle formata uygun olarak 
Proje Başvuru Formuna aktarılmış bir proje olarak sunulması; Başvuru Formunda 
bütçe, uygulama takvimi, proje paydaşları, beklenen etki gibi bilgilerin eksiksiz 
olarak doldurulmuş olması,

Başvurunun bağımsız jüri üyelerince, şeffaf ve rekabetçi bir değerlendirme süreci 
ile uygulanmaya ve uygulama desteği almaya uygun bulunmuş olması.

Proje fikirleri kabul edilen başvuru sahiplerine, eğitim ve takım oluşturma aşamaları 
tamamlandıktan sonra, Sosyal Uyum Birimi/Toplum Temelli Koruma birimi tarafından, 
proje yazım ve teslim süreçlerine dair bilgilendirici bir mail gönderilir. Başvuranların, 
EK-1 Başvuru Rehberinde yer alan tüm dokümanları teslim etmesi beklenir. Geç 
kalma, mücbir sebep gibi durumlarda nasıl ilerleneceği EK-1 Başvuru Rehberinde 
anlatılmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: Mali destek sağlanacak proje sayısı, program bütçesi ile sınırlıdır. 
Bir proje başvurusu eksiksiz yapılmış olsa da bütçe kısıtları sebebi ile Programa 
dahil edilmeyip, uygulamaya alınamayabilir. Programın toplam bütçesi sınırlarında 
kalmak üzere, Değerlendirme Komitesi tarafından yapılan puan sıralamasına göre 
desteklenecek projelere karar verilir.

6-Proje Başvuru Formu Teslimi 
(Değerlendirme ve Uygulama Desteği Alacak Projelerin  Seçimi)
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Değerlendirme Komitesi; Program Yöneticisi, Genel Koordinatör Yardımcısı, Sosyal 
Uyum Birimi Temsilcisi, Toplum Temelli Koruma Birimi Temsilcisi, Proje Geliştirme 
Birimi çalışanlarından oluşur. Başvurusu uygun bulunan projeler, nitelik açısından 
değerlendirilmek üzere alanında uzman iki bağımsız jüri üyesine gönderilir. İki 
jüri üyesinin değerlendirmesi arasında büyük bir fark bulunması durumunda proje 
önerisi üçüncü bir jüri üyesine gönderilir. Jüri üyelerinin puan ortalamaları alınarak, 
proje önerileri en yüksek puan alan projeden başlayarak sıralanır.

Program bütçesine bağlı olarak desteklenecek asil ve yedek projeler bu şekilde 
belirlenir. Sosyal Uyum Birimi, asil ve yedek listede yer alan başvuru sahipleri 
ile iletişime geçer ve sürecin nasıl devam edeceğine dair bir bilgilendirme yapar. 
Ayrıca, tüm başvuru sahiplerine jüri üyelerinin değerlendirmeleri ve aldıkları puanlar 
yazılı olarak aktarılır.

Asıl listede yer alan bir projenin gerçekleşmeme ihtimali söz konusu olduğunda, 
koşullar uygunsa yedek listedeki aday(lar)la iletişime geçilir. 

Program yönetiminin projeyi kabul etmeme, revize isteme ve değiştirme hakkı 
bulunmaktadır. Böyle bir talep olduğunda, başvuru sahiplerine konu ile ilgili bir mail 
gönderilerek talep hakkında görüşülür.

Programa katılım başvuruları, Programın eğitim ve proje başvuru aşamaları 
tamamlanana kadar herhangi bir zamanda geri çekilebilir. Proje başvurusu yapan 
ve projesi desteklenmek için kabul edilen ekipten bir üye çekildiği takdirde, projenin 
uygulanma hakkı diğer üyelerde kalır. Tüm üyelerin çekilmesi durumunda proje, 
Programdan çıkarılır. 

Başvuru sahipleri Programın uygulanması ile ilgili (eğitimler, takımların 
kurulması, başvuruların kabulü, vb.) itirazlarını yazılı olarak ilgili e-posta adresine                           
projects.rasas@multeciler.org.tr yapar. İtirazlar başvuru komitesi tarafından 
değerlendirilir ve başvuru sahiplerine 5 iş günü içerisinde yazılı olarak cevap verilir. 

Jüri değerlendirmeleri ve puanlar itiraza tabi değildir.

7-Başvuruyu Geri Çekme, İtirazların Yapılması ve 
Değerlendirilmesi
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Tüm aşamaları geçen ve uygulanmaya hazır olan projelere, dernek çalışanları 
arasından, her proje için bir mentör atanır. Birden çok projeye bir mentör atanabilir. 
Mentörler ve projenin yürütücüleri bir toplantı ile bir araya getirilerek tanıştırılır ve 
projelerin genel yürütülüşü hakkında bilgi verilir. Ardından mentörler, yürütecekleri 
projenin ilgilisi ile birebir görüşmelere ve uygulamayı planlamaya başlarlar.

Sosyal Uyum Birimi, Toplum Temelli Koruma Birimi ile birlikte bu programın genel 
koordinasyonundan ve yürütülmesinden sorumludur. Başvuruların seçimi, 
eğitimler ve projelerin kabul edilme aşamalarında, dernek ve başvuranlar arasında 
iletişim ve koordinasyonu sağlarlar. Proje yürütücülerine sosyal uyum pratikleri 
ve kullanabilecekleri alanlarda destek verirler. Gerekli durumlarda, etkinlik yeri 
ve katılımcı desteği gibi alanlarda, mentör ve proje yürütücülerine destek verirler. 
Mentörler tarafından kendilerine iletilen satın alma taleplerini toplayarak, mümkün 
olanları ortaklaştırarak satın alma birimine iletirler.

GGDP kapsamında yürütülen projelerle, derneğin etkinlikleri/aktiveleri 
ortaklaştırılabilir; eş zamanlı ya da biri diğerinin programına alınarak uygulanabilir. 
Ancak bunun için önceden program yöneticisinden, bu ortaklaşmanın sebepleri ve 
beklenen faydalar bildirilerek onay alınmalıdır.

8-Projenin Uygulanması

Sosyal Uyum ve Toplum Temelli Koruma 
Birimlerinin Desteği



GENÇLİK GİRİŞİMLERİ DESTEK PROGRAMI

13

GGDP’de mentörlük görevi yapacak kişiler, dernek çalışanları arasından gönüllü 
olarak seçilirler. İnsan kaynakları biriminin yapacağı kurum içi bir ilanla, aşağıda yer 
alan özellikleri taşıyan, ilgili işleri gerçekleştirebileceğini düşünen ve başvuru yapan 
personeller arasından mentörler seçilir. 

En az 6 aydır Mülteciler Derneği’nde çalışıyor olmak.
Dernek işleyişine ve birimlerinin iş alanlarına yeterli düzeyde hâkim olmak.
Tercihen daha önce grup/takım aktivitesi/eğitim, seminer düzenlemiş ya da 

gözlemci olarak bu çalışamalara katılmış olmak,

Mentörlerin proje uygulama süreci boyunca görevleri aşağıdakilerle sınırlıdır:
Onaylanan çalışma planlarına göre projenin ilerleyişini izlemek ve gerekli 

durumlarda müdahale ederek, ilerleyişi planlar ile uygun hale getirmek,
Proje hedeflerini takip etmek,
Proje faaliyetlerinin bütçe kontrolünü yapmak,
Proje kapsamında yapılan satın alma taleplerini sosyal uyum/toplum temelli 

koruma birimine iletmek ve takibini yapmak,
Proje sonunda EK-1 Başvuru Rehberinde bulunan EK-3 Mentör Raporunu 

hazırlamak,
Proje sonunda yürütücü tarafından hazırlanan, EK-1 Başvuru Rehberinde 

bulunan EK-4 Final raporunu gözden geçirmek ve geri bildirimler vererek son 
haline getirmek,

 Proje sonunda, bu metnin 3.6 Proje Sonu ve Raporlama maddesinde yer alan 
dokümanları bir araya getirerek, Program yönetimine sunmak.

Mentörlük için çıkılan ilana hiçbir personelin başvuru yapmadığı durumda, proje 
sorumlularından mentörlük konusunda yazılı olarak destek talep edilir ve mentör 
olarak atanırlar. Mentörler, kabul edilen projelerin, planlanan süre ve bütçelere 
uygun olarak yürütülmesini sağlar. Proje başlarken, yürütücü ile birlikte proje 
planlamasını yaparlar. Uygulamada revizyon gerektiği durumlarda, proje geliştirme 
biriminden revizyon talep edilir. Revizyonun onaylanması durumunda, proje planı 
tekrar yapılır.

Mentör, Proje yürütücüsüne, desteğe ihtiyaç duyduğu alanlarda, Derneğin hangi 
biriminden destek alacağı konusunda yardımcı olur. Mentörler, GGDP kapsamında 
gerçekleştirilen etkinlik ve faaliyetlerin SUKOM girişini de yapacaklardır.

GGDP’de mentörlük görevi yapacak kişiler, dernek çalışanları arasından gönüllü 
olarak seçilirler. İnsan kaynakları biriminin yapacağı kurum içi bir ilanla, aşağıda yer 
alan özellikleri taşıyan, ilgili işleri gerçekleştirebileceğini düşünen ve başvuru yapan 
personeller arasından mentörler seçilir.

Mentörlük Süreci
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Proje yürütücülerinin birimlerle olan ilişki ve ihtiyaçlarına, proje mentörleri destek 
olur. Ancak mentörler, bu ihtiyaçları birebir olarak karşılamak yerine, proje yürütücüleri 
ile ilgili birim/departman yöneticilerini (tercihen) mail yolu ile bir araya getirir. 

Dernekte yer alan tüm birimler, program kapsamındaki tüm projelerin uygulanması 
sırasında kendilerine iletilen talepleri, birim rehberlerine uygun olarak karşılamakla 
yükümlüdürler. Bu bakımdan, GGDP’nın yürütülüşü ile Derneğin yürüttüğü herhangi 
bir proje arasında bir fark gözetilmeyecektir.

Projelerin planlarındaki faaliyetlerin/uygulama aşamalarının tamamının bitmesinin 
ardından, bir rapor paketi ile birlikte tüm proje sonuçları Dernek Program yönetimine 
iletilir. Bu rapor paketinde, aşağıda yer alan raporlar bulunur:

Kabul edilen proje metni (Varsa revize edilmiş versiyonu ve gerekli dokümanlar)

Ek-3 Mentör Raporu (Mentörler tarafından doldurulur)

EK-4 Proje Final Raporu (Proje yürütücüsü tarafından doldurulur)

Proje kapsamında gerçekleştirilen satın alımların Satın Alma Talep Formları,

Proje uygulaması sürecinde çekilen fotoğraf veya videolar

9-Projenin Kapanışı ve Raporlama Süreci

Diğer Birimlerle İlişkiler
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Proje uygulaması bittikten sonra, ilgili projede yapılan çalışma ve faaliyetlere katılanlar/
yararlananlar arasından (projenin hedef grubu), Dernek tarafından ulaşılan, toplam 
benzersiz katılımcı sayısının %10’u kadar bir grupla etki değerlendirmesi çalışması 
yapılacaktır. Seçilecek örnek grupta, yaş, cinsiyet, milliyet (TC. Vatandaşlığı almış 
Suriyeliler de bu şekilde kaydedilerek) oranı gibi kriterler dikkate alınarak bir 
örneklem seçimi yapılır. Anket, Program yönetimi ve Derneğin Proje Geliştirme 
Birimi tarafından yürütülür.

Anket sonuçları, değerlendirme için Derneğin Program yönetimi ekibiyle ile paylaşılır.

Proje uygulamalarının tamamlanmasının ardından, tüm proje yürütücülerinin katıldığı 
bir Kapanış Toplantısı düzenlenir. Toplantıda, yürütücülere sertifikaları teslim edilir. 
Derneğin gelecek çalışmalarına dâhil olmak isteyip istemediklerine dair görüşleri 
alınarak, isteklilerden bir Gençlik Çalışmaları Grubu kurulur. Bu grup zaman zaman 
(yüz yüze ya da online) bir araya gelerek, ilçedeki durumu değerlendirir ve Derneğe 
yeni proje ve uygulamalara, faaliyet ve etkinliklere yönelik önerilerde bulunur. 

10-Etki Değerlendirmesi

11-Sürdürülebilirlik

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

Destek aldığınız programın tam adı “Gençlik Girişimleri Destek Programı”dır.

Program ekibi tarafından gençlerle paylaşılan paydaş kurumların görünürlüklüklerinin 
sağlanmasına dikkat edilecektir. Logoların tamamı aynı boyutta olmalıdır.

12-Proje Uygulamasına Yönelik İletişimin Planlaması ve 
Görünürlük
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Tamamlanan her Program döneminin ardından, tüm belge, bilgi, rapor ve gözlem notları 
bir araya getirilerek, analiz yapmaya yardımcı olacak bir veri seti sağlanır. Bu verilerle 
Derneğin Program yönetimi ekibi rapor hazırlar ve Dernek Yönetimine bildirir. 

Her program Dönemine ait rapor, proje uygulamalarını, uygulamalarda karşılaşılan zorluk 
ve avantajları, destek ihtiyacı duyulan alanları ve iyi uygulama örneklerini içerir. Derneğin 
Sosyal Uyum ve Toplum Temelli Koruma birimlerine, potansiyel başvuru sahipleri olarak 
yerel halk ve mültecilerin ihtiyaç duyduğu ve katılımın daha yoğun olduğu alanların 
bilgisi verilerek bu alanlardaki çalışmaların arttırılması talep edilebilir.

Rapor, Proje Geliştirme Birimi ile de paylaşılır. Rapor, proje geliştirme, yazımında ve 
uygulamada ilgili alanlara ilişkin ihtiyaç ve talepleri içerdiğinden, gelecekte yazılacak 
projelerde, potansiyel başvuru sahipleri olarak yerel halk ve mültecilerin talep ettiği ve yoğun 
olarak katıldığı alanlara dair faaliyetlerin arttırılması talep edilebilir. Tamamlandıktan ve 
Dernek Yönetiminin onayını aldıktan sonra, ihtiyaç duyulacak akademik araştırmalarda 
ve diğer STK’lar tarafından kullanılmak üzere Dernek web sitesinde de paylaşılır. 

Programın yaygınlaşması amacıyla bu bu doküman açık kaynak olarak paylaşılmıştır. 
Uygulama dönemine dair talep edildiğinde deneyim paylaşımı için program 
ve uygulama ekiplerimiz ile bir araya gelebilirsiniz. Program metni içerisinde 
bahsedilen ekler talep etmeniz doğrultusunda tarafınıza iletilecektir. Taleplerinizi                                                                           
projects.rasas@multeciler.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Programın bir arada yaşadığımız topluluklara faydalı olmasını umut ederiz.

Genel Değerlendirme ve 
Öneriler Raporu
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