BAŞKANIN MESAJI:
Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak,
ülkesinden ayrılmış ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların
sorunlarına çözüm aramak amacıyla 2014 yılında çıktığımız bu yolda
bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız.
2021 yılı, Covid-19 salgınının etkilerinin devam ettiği bir yıl oldu.
Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmış insanlara, dernek olarak bu
zorlu süreçte dahi yardım eli uzatıp, ihtiyaçlarını karşılamak adına
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı artırarak hizmet alanlarımızı
genişlettik. Sorumluluk bilinciyle birçok çalışma yaptığımız 2021 yılı
faaliyet raporumuzu sizlere sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.
2021 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. Dernek 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 mentorluk, 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.
2021 yılında derneğimiz, sivil toplum kuruluşları için çok önemli olan Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü
kazanmıştır. Kazanılan bu statü ve motivasyonla derneğimiz, çalışmalarının çeşidini ve etki alanını genişletmiş,
mültecilerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da verdiği hizmeti arttırmıştır.
Derneğimiz, gıda bankacılığı kapsamında merkez binamızda Sosyal Market çalışmasını başlatmış,
vatandaşlarımız da dahil birçok aileye gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, tekstil ürünleri vb.
alanlarda destek vermiş, insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermelerine katkıda bulunmuştur.
2022 yılı hedefimiz, dünyanın hazırlıksız yakalandığı salgınla mücadelede mültecilere ve vatandaşlarımıza
ihtiyaç doğrultusunda hizmet verebilmek ve danışanlarımızın mağduriyetini en hafif şekilde
atlatabilmelerini sağlamaktır. 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 önceki yıllarda kendimize koyduğumuz sürdürülebilirlik
ve kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyor olmanın memnuniyetini duyuyorum.
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.

ZAFER SÖĞÜTÇÜ

Mülteciler Derneği Başkanı
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Tablo: Yönetim Kurulu

ÜNVAN

İSİM

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

Yedek Üye

Türker ŞENGÜL

Yedek Üye

Hasan ALKAN

Yedek Üye

Siyami YÜCEL

Yedek Üye

Tahir EMANET

Yedek Üye

Emre TÜTÜNCÜ

Yedek Üye

Vural IŞIK

ÜNVAN

İSİM

Denetleme Kurulu Başkanı

Hüseyin KAPLAN

Başkan Yardımcısı

Sezgin BULĞU

Üye

Hayati ANKARALI

Yedek Üye

Şenol AYDOĞDU

Yedek Üye

Halil BÜYÜKYILDIRIM

Yedek Üye

Osman AKAR

Tablo: Denetleme Kurulu
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MİSYON - VİZYON ve İLKELER
MİSYON

n
o
y
iz

Misyon

r

V

VİZYON

İLKELER

İlkel
e

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.

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

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

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

STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER
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

TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER
Koruma ve sosyal uyumun sağlanması doğrultusundaki
öncelik alanlarımız aşağıdaki gibidir;
Acil temel insani ihtiyaçların karşılanması
Çocuk işçiliğinin önlenmesi
Çocukların okullaştırılması
Kadınların güçlendirilmesi
Erken yaşta evlilikleri önlemek için koruyucu
hizmetlerin sunulması
Hukuki danışmanlık verilmesi
Rehabilitasyon ve psiko-sosyal destek
İstihdamın sağlanması
Dil ve meslek edindirme
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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 alanlarda 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
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğini alarak
çalışmalarını yaygınlaştırmıştır.

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

2017

1 Haziran 2017 tarihinde
Çalışma İzni ve Ruhsatlandırma
Faaliyetlerine başlandı.

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, psiko-sosyal destek, hukuki danışmanlık,
istihdam, dil ve meslek edindirme kursları gibi bütüncül
hizmetlerin verildiği bir toplum merkezi haline dönüşmüştür

28 Eylül 2017 tarihinde
Türkçe Dil Eğitimi ve Meslek Kursları
verilmeye başlandı.
10 Ekim 2017 tarihinde Eğitim ve
Koruma/ Himaye Faaliyetlerine başlandı.
15 Ekim 2017 tarihinde Çağrı Merkezi
kuruldu.

2018

27 Mart 2018 tarihinde İnşaat, Boyacılık,
Kapı ve Pencere Sistemleri Mesleki
Eğitim Kursları verilmeye başlandı.

15 Eylül 2018 tarihinde Çocuk ve
Gençlik Merkezi Projesi başladı.

18 Mart 2016 tarihinde Kadın Konuk
Evleri açılarak Barınma Hizmeti
verilmeye başlandı.

2019

Ağustos 2019’da Ümraniye’de, Fizik Tedavi,
Rehabilitasyon ve Koruma alanında hizmet
verilmeye başlandı.

2020

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

2021

Mart 2021’de “Sosyal Market” faaliyete
geçmiştir.

14 Mart 2016 tarihinde

2016 Turgut Reis Mahallesindeki yeni
binasına taşındı.

25 Ağustos 2015 tarihinde

2015 Geçici Sağlık Merkezi kuruldu.

2014
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8 Aralık tarihinde
Mülteciler Derneği kuruldu ve
Mehmet Akif mahallesinde
hizmet vermeye başladı.
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ORGANİZASYON ŞEMASI

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Dernek Başkanı

Denetleme Kurulu

Genel Koordinatör

Genel Koordinatör
Yardımcısı

Finans Birimi

Satın Alma Birimi

Program Yöneticisi

Muhasebe Birimi

Lojistik

İnsan
Kaynakları
Birimi

Rehabilitaston
Birimi

Sosyal Uyum
Birimi

Fizik Tedavi
Birimi

Aile
Danışmanlığı
Birimi

Koruma Birimi

Dijital Medya
Birimi

Proje
Sorumlusu

Kadın
Dayanışma
Merkezi

Odak
Kişi

İdari İşler Birimi

Kurumsal Veri İzleme ve
Değerlendirme Birimi

Akıl ve Ruh
Sağlığı Birimi

Çocuk Koruma
Birimi

Proje
Geliştirme

Sağlık Vaka
Birimi

Tercümanlık
Birimi

Eğitim Birimi

PDR

Kadın Koruma
Birimi

Kaynak
Geliştirme

Eğitim

Hukuk
Birimi
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FİZİKSEL YAPI
BİNALAR
TOPLUM MERKEZİ
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.
Adres: Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı No:306
Sultanbeyli/İstanbul

ÇOCUK ve GENÇLİK MERKEZİ
Çocuk ve Gençlik Merkezi, hem Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı
hem de mülteci ve sığınmacı çocuklar ve
gençler için faaliyet gösteren bir merkezdir. Eğitim Merkezi,
4 - 18 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.
Merkezimizde psikolojik danışman ve psikologlardan oluşan
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Danışmanlık
Birimi, Çocuk Gelişimi Birimi, Eğitim ve Mentorlük Birimi
bulunmaktadır.” Bu birimler ile çocukların okul ve aile
görüşmeleri
yapılarak
eğitim
ve
sosyal
uyum
süreçlerinin etkin bir şekilde takip edilmesi ve okuldan
uzak kalma risklerinin azaltılması amaçlanmaktadır.
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
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ARAÇLAR
Mülteciler Derneği’nde hizmet vermekte olan 10 adet
araç bulunmaktadır. Bunlardan 8 tanesi binek araç,
2 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.
İki araç ise Çocuk ve Gençlik Merkezinde servislerle
çocukların ÇOGEM’de ulaşımlarının sağlanması için
kullanılmaktadır
Tablo: Araç Sayısı

Araç Tipi

Adet

Binek

8

Minibüs

2

Toplam
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BİLGİ ve TEKNOLOJİ KAYNAKLARI
Tablo: Kullanılan Teknik Malzemeler

Ürün Adı

Adet

1

Dizüstü Bilgisayar

125

2

Masaüstü Bilgisayar

39

3

Tablet Bilgisayar

11

4

Televizyon

18

5

Telefonlar

30

6

Projeksiyon Cihazı

8

7

Anfi Sistemi

2

8

Ses Sistemi

1

9

Fotoğraf Makinesi

4

10

Dijital Kameralar

54

11

Fotokopi Makinesi/Yazıcı/Tarayıcı

7

12

Sunucu

1

13

Depolama Ünitesi

1

14

Kablosuz Internet Aktarıcı Radio Link

15

15

Klima

107

Derneğimiz, yazılım ve donanım altyapısını değişen
ihtiyaçlara göre yeni teknolojilerden faydalanarak sürekli
iyileştirmektedir.
Yapılan
iyileştirmeler
neticesinde
yararlanıcılarımız, derneğimiz tarafından sunulan hizmetlere
daha hızlı ve şeffaf bir şekilde erişim sağlamaktadır.
Hizmetlerini ve sahip olduğu envanterlerini dijital ortamda
tutmak için sahip olduğu imkanları kullanarak en güncel
teknolojik altyapılara adapte olmaktadır.
Derneğimiz bünyesinde kullanılan bir yazılım olan SUKOM
üzerinden yararlanıcıların gerekli tüm bilgileri sistematik bir
şekilde kayıt altında tutularak çalışanlarımıza bilgi ve belge
yönetimi açısından kolaylık sağlanmaktadır.
Sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden
derneğimizde yapılan çalışmaların en güncel şekilde takibi
yapılabilmekte ve sunulan hizmetlere kolaylıkla ulaşım
sağlanabilmektedir.

SUKOM
SUKOM, kurumumuza gelen sığınmacıları kayıt altına almak, 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.

Kapsamlı Kayıt Bilgileri
SUKOM bilgi işlem yazılımı sayesinde şahıs ve ailelerin kapsamlı olarak bilgileri sisteme girilebilmektedir. Kişinin kimlik bilgileri,
adresi, mesleği vb. gibi temel bilgilerin yanı sıra ailesi ve yaşadığı eve ait kira bilgisi, evde kalan aile sayısı, yetim/öksüz sayısı,
engelli sayısı, 1 yaşından küçük bebek sayısı gibi bilgiler de ailedeki bireylerin rızası dahilinde kaydedilebilmektedir.

Farklı Kurumlarla Entegre Çalışma
SUKOM web üzerinden çalışabildiği için, mülteciler konusunda faaliyet gösteren herhangi bir kamu veya sivil
toplum kuruluşu da kendisine tanımlanan bir hesap ile sisteme giriş yapabilir, bilgileri kontrol edebilir veya
kayıt ekleyebilir. SUKOM’da oluşturulan hesapların yetki sınırı özelliği de vardır. Bir hesap için istenilirse sadece
belirli alanları görme, sadece okuma gibi çeşitli kısıtlamalar getirilebilir. SUKOM bu özelliği ile farklı kurumların
ortaklaşa çalışabilmesini ve birbirleri ile iletişim kurabilmelerini sağlayabilmektedir.
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Tek Merkezden Kontrol
SUKOM ile ailelere erzak, kışlık malzeme, bebek bezi,
eşya, kıyafet vb. gibi her türlü ihtiyaç maddesi talebi
oluşturulabilmekte, kişiler için iş ve işçi aranabilmekte, dernek
çalışanları için ise görev tanımlaması yapılabilmektedir.
SUKOM ile tüm bilgiler tek bir merkezden rahatça kontrol
edilebilmektedir. SUKOM veri tabanı diğer bilgi işletim
sistemlerinin veri tabanlarına uyumlu olup farklı sistemlerle
de sorunsuzca çalışabilmektedir.

Grafik: Yararlanıcılarımıza Ait Cinsiyet Dağılımı

Grafik: Yararlanıcılarımızın Yaş Dağılımı
16520
ERKEK

8090

9344

8468

1138

0-6 Yaş

7-14 Yaş

15-35 Yaş

36-60 Yaş

Yararlanıcılarımızın yaş dağılımına
bakıldığında;

61 Yaş ve
Üzeri

KADIN

SUKOM sisteminde kayıtlı yararlanıcılarımızın uyruk
dağılımına bakıldığında Suriyeli sayısı 38.787, Türk vatandaşı
sayısı 3.468 ve diğer ülke nüfuslarına kayıtlı vatandaş sayısı
1.305 olmak üzere toplam: 43.560’dır.

Grafik: Yararlanıcılarımızın Uyruk Dağılımı
38787

• 0-6 yaş grubunda 8.090,
• 7-14 yaş grubunda 9.344,
• 15-35 yaş grubunda 16.520,
• 36-60 yaş grubunda 8.468
• 61 yaş ve üstü grubunda ise 1.138

3468

1305

Kişiye hizmet sağlanmaktadır.
Suriye

Türkiye

Diğer
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DİJİTAL MEDYA FAALİYETLERİ
Dijital Medya Birimi, Mülteciler Derneği faaliyetlerinin internet
sitesinde ve sosyal medya hesaplarında görünürlüğünü
sağlamak ve grafik tasarım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
2015 yılından beri hizmet vermektedir. Birimler tarafından
yapılan etkiliklerin görselleştirilmesi, internet sitesinde ve
sosyal medya hesaplarında paylaşılması ile derneğin dijital
ya da basılı yayınlarının hazırlanması bu birim tarafından
gerçekleştirilmektedir.

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

Web Sitesi Ziyaretçi Sayısı
Tasarım ve içerik alanında sürekli geliştirilen Mülteciler Derneği internet sitesi, 2021 yılında 1 milyon 230 bin
992 farklı kullanıcı tarafından 1 milyon 456 bin 538 kez ziyaret edilmiştir. 2021 yılında ziyaretçi sayısı bir önceki
yıla göre %20,1 artmıştır. En çok ziyaretçi sayısına 162 bin 488 kişi ile Temmuz ayında ulaşılmıştır. Mevcut içeriğe
ek olarak 2021 yılında toplam 92 yeni içerik eklenmiş ve bu içerikler 1 milyon 807 bin 915 görüntüleme almıştır.

Tablo: Web Sitesi Aylara Göre Ziyaretçi Sayısı
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Aylar

Ziyaretçi Sayısı

Ocak

117.693

Şubat

98.817

Mart

146.164

Nisan

104.762

Mayıs

115.023

Haziran

120.603

Temmuz

162.488

Ağustos

160.071

Eylül

116.492

Ekim

99.746

Kasım

96.347

Aralık

118.332

Toplam

1.456.538
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Tablo: Web Sitesi En Çok Görüntülenen İçerikler

İçerik Başlığı

Görüntülenme Sayısı

Görüntülenme Oranı

HES Kodu Nasıl Alınır?

545.416

29,88

Türkiye’deki Suriyeli Sayısı

267.023

14,63

Ana Sayfa

87.592

4,8

Suriyeliler Devletten Para Alıyor mu?

72.112

3,95

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olma Şartları

71.565

3,92

Suriyelilerle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

56.777

3,11

Yabancılar için Çalışma İzni Nasıl Alınır?

46.154

2,53

İş İlanları

43.395

2,38

İkamet İzni İşlemleri için Online Çözüm

42.688

2,34

Türkiye’de Evlenme

30.596

1,68

Tablo: Sosyal Medya Takipçi Sayısı

Sosyal Medya Mecrası
Facebook

Takipçi Sayısı

Önceki Yıla Göre Artış Oranı

19.978

%4,4

Twitter

11.151

%5,4

Instagram

12.600

%13,5

Linkedin

5.236

%48,3

Youtube

1.138

%26,9

Telegram

260

%38,9
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İNSAN KAYNAKLARI

Mülteciler Derneği’nde İnsan Kaynakları Birimi; kurum politikaları, işe alım süreçleri (İlan 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.
Tablo: Personel Sayısı:

Grafik: Eğitim Durumuna Göre Dağılım

Uyruk

Erkek

Kadın

Toplam

Türkiye

26

52

78

Diğer

17

4

21

Toplam

43

56

99

Grafik: Personel Çalışma Durumu

67

9

İlköğretim

12

6

5

Lise

Ön Lisans

Lisans

Derneğimizde
toplamda
99
personel
etmekte olup bunların 5’i kısmi süreli,
tam zamanlı olarak faaliyet göstermektedir.

KADIN
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ERKEK

Yüksek Lisans

istihdam
94’ü ise
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İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Kurumumuzun faaliyetlerini en etkin ve verimli bir
şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının
niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması
süreçleri ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamaya koymak,
Çalışanlarımızın işinin niteliğinde meydan gelen her türlü
gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin
yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının
sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları
kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek,
uygulamak ve kurum yararına sonuçlarını değerlendirmek,

Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını
sağlayarak, başarı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri
geliştirmek, bu kapsamda; Tümpaydaşlarımızın (çalışanlar,
partnerler, tedarikçiler, toplumyaratıcılıklarından yararlanarak,
hizmetlere, süreçlere, sistemlere ve sosyal etkileşimlere
dönüştürülerek yenileşme sağlayacak, kuruma, çalışanlara ve
diğer paydaşlara değer katacak fikirler üretmek,
Çalışanların sosyo-kültürel gereksinimlerini belirleyip
karşılayarak “Kurum Kültürü ve Bilincinin” oluşmasını
sağlamaya destek olmak,

Çalışanların kendi çalışma çıktılarını görmesine ve
bireysel
başarısının
sonuçlarını
değerlendirmesine
olanak sağlamak adına performans yönetim sistemini
geliştirmek, etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak,

Strateji planlaması sürecinde kısa vadeli çözümlere
odaklanmak yerine daha uzun vadeli değer yaratmak,
bu amaçla hedef belirlemede sosyo-ekonomik boyutları
değerlendirme bilincini yaygınlaştırmak,

Çalışanların
kurum
içinde
sürekli
gelişimlerini
sağlayan, kendilerini bulundukları konumun üzerindeki
sorumluluklar
için
hazırlayan, sorumluluk
almaya
istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin
şekilde
değerlendirilmesine
olanak
tanıyacak
bir
kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve hayata geçirmek,

İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve
güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya
odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş
kazalarını
önlemek
için
sistemler
geliştirmektir.

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

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

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

Personel Politikasının Dayandığı Temel Esaslar
• İşin özelliklerine ve iş ortamına ugun 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.
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GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİ
Mülteciler Derneği Gönüllülük Birimi, gönüllü olmak isteyen kişilere ilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda uygulama alanları
oluşturan, kişileri karar alma süreçlerine dahil ederek gerekli noktalarda fikirlerinin alındığı, hem kişiye hem de kuruma karşılıklı
maksimum faydayı sağlamayı hedefleyen ve bütün bunların Mülteciler Derneği’nin bütünleşik hizmet modeli çerçevesinde
düzenli olarak ve belirli bir zaman diliminde gerçekleştirdiği bir birimdir.
Mülteciler Derneği Gönüllülük Programı 2019 Mayıs ayında faaliyet göstermeye başlamıştır. 2019 Haziran ayında ilk gönüllüleri
ile çalışmalar gerçekleştirmeye başlayan birim, 2021 yılsonuna kadar 143 farklı gönüllü ile çalışmalar gerçekleştirmiştir. Dernek
içerisinde gerekli insan kaynağının %7’si de gönüllülerimizden sağlanmaktadır.

Gönüllülük Süreçleri

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.
Derneğimiz gönüllülere birçok alanda çalışma deneyim
kazanma fırsatı sunmaktadır. Gönüllülere çalışma alanı
sunduğumuz birimler;

Çocuk Dostu Alan: Çocuk dostu alan gönüllüsü, çocukların
yaşlarına ve düzeylerine uygun etkinliklerin hazırlanması
ve uygulanmasında öğretmenlere destek olarak bu alanda
çalışmalar yürütür.

Sosyal Uyum: Yerel halk ve sığınmacıların birlikte

yaşayabilme kültürüne katkı sunmak amacıyla kurulan bu
birimde, sosyal uyum gönüllüsü bu amaçla gerçekleştirilen
faaliyetlere katılıp, kolaylaştırıcılar ile birlikteuygulanmasında
ve hazırlanmasında rol alır.

Tercümanlık: Tercümanlık birimi gönüllüsü, sosyal
uyum,koruma birimi, sosyal ekonomik destek gibi alanlarda, dil
problemi yaşayan danışanların Mülteciler Derneği’ninsunmuş
olduğu hizmetlerden yararlanmalarında katkı sağlamaktadır.
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• Başvuru
• Dernek Tanıtım ve Tanışma Toplantısı
• Bireysel Görüşmeler
• Gönüllü Sözleşmesinin İmzalanması
• Gönüllü Oryantasyonu
• Gönüllü Çalışmalar
• Gönüllü Motivasyon Etkinlikleri
• Gönüllülük Sertifikası

Veri İzleme

ve Değerlendirme: Bu birimde çalışan
gönüllü, gerekli dosya ve dökümanların SUKOM sistemine
yüklenmesi, veri girişlerinin analizlerini yapmak, SUKOM
sisteminde hata kontrolü yapıp sorumlu kullanıcıları
bilgilendirmek
gibi
faaliyetlerde
bulunmaktadır.

Çocuk Koruma Birimi: Bu alanda görev alan gönüllüler

birim içerisinde gerçekleştirilen sosyal inceleme, rapor yazma,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilişkiler, çocuklara ve
ailelere danışmanlık desteği, okullaştırma, savunuculuk gibi
çalışmalarda gözlemci ve yardımcı uygulayıcı olarak rol oynar.

Psiko-Sosyal Destek: Bu alanda görev alan gönüllü,

psikolojik destek için seansa gelen danışanların seansa
hazırlık, kabul ve seans sonrası işlemlerini takip etmek,
gerekli
dokümanların
teminini
sağlamak, takibini
yapmak ve arşivlemek gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

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 olmaktadır.

2021 FAALİYET RAPORU

Kadın Dayanışma: Kadın dayanışma birimi gönüllüsü,
barınma ve maddi ihtiyaçlarını hiçbir şekilde karşılayamayan,
pek çok hassasiyet kriteri bulunan kadın ve çocuklara yönelik
düzenlenen etkinlik ve faaliyetlerin planlama ve uygulama
aşamalarında yer alıp birim görevlilerine destek olur

Dijital Medya: Dijital medya birimi gönüllüsü, sosyal

medya içerik üretimi, broşür – afiş hazırlanması, sosyal
medya hesaplarındaki takipçi sayılarının artırılmasına yönelik
çalışmalar yürütmede birim çalışanları ile birlikte rol alır.

Gönüllülük: Bu alanda görev alan gönüllü gönüllü

başvurularının
değerlendirilmesi, gönüllü
eğitiminin
planlanması, bire bir mülakatların planlanması ve
gönüllü sertifikalarının takibi süreçlerine destek olmaktır.

Proje Geliştirme: Proje geliştirme birimi gönüllüsü,
kaynak sağlayan kurumları araştırma, bu konuda gerekli
okumalar yapma, başvuru formlarının incelenmesi ve
sunumlar hazırlanması ile proje yazım sürecine dahil olur.

Koruma: Koruma birimi gönüllüsü, saha ziyaretlerinde ve
derneğe başvuruda bulunan danışanlarla yapılan hassasiyet
değerlendirme görüşmelerinde yer alarak durumun/
görüşmenin hassasiyet derecesine göre koruma birimi ile
iletişime geçerek yönlendirmeler gerçekleştirir.
Hukuki Danışmanlık: Hukuki danışmanlık birimi gönüllüsü,
birimde yürütülen danışmanlık, dosya takibi, vaka takibi ve
yönlendirmesi aşamalarında yer alır.
Genel Koordinatörlük: Genel koordinatörlük birimi
gönüllüsü, derneğin genel işleyişi ile ilgili çalışmalara
katılıp not tutma, rapor yazma, evrak ve kayıt işleri ile takibi
aşamalarında görev alır.
Fizyoterapi: Fizyoterapi birimi gönüllüsü,fizik tedavi
seansları sırasında gözlem yaparak gerekli durumlarda fizik
tedavi uzmanlarına destek vermektedir.

Gönüllülük Sürecini Tamamlayan Gönüllümüzün Sertifika Teslimi

2021 Yılında Düzenlenen Gönüllülük Eğitiminden Adaylarımız İle
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SUNULAN HİZMETLER
TOPLUM MERKEZİ
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:

KAT PLANI

• Ruh Sağlığı Birimi
• Fizik Tedavi Birimi
• Koruma Birimi
• Çocuk Koruma 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

Kat: 6

Personel Yemekhanesi ve Kafeterya

Kat: 5

Koruma / Himaye

Kat: 4

İdari Ofisler ve Toplantı Odaları

Kat: 3

Göçmen Sağlığı Merkezi

Kat: 2

Fiziksel Rehabilitasyon ve Psikolojik Destek Merkezi

Kat: 1

Göçmen Sağlığı Merkezi

Giriş Kat Kayıt ve Danışma Masası
Kat: -1
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• Mülteci Meclisi
• Gönüllülük Birimi
• Kaynak Geliştirme Birimi
• Dijital Medya Birimi
• Tercümanlık Birimi
• Türkçe Dil Kursu
• Mesleki Kurslar
• Çocuk Dostu Alan
• Çağrı Merkezi

Sosyal Market
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FAALİYET VE PROJELER
EĞİTİM ve MENTORLUK FAALİYETLERİ
Eğitim ve mentorluk birimi süreçleri, eğitime erişim sağlayamayan, akademik olarak akranlarının gerisinde olan, örgün eğitimden
çıkmış, geçici koruma statüsü altında olan 7-25 yaş aralığındaki mülteci ve sığınmacı çocuk ve gençlere yönelik fiziksel, bilişsel
ve kültürel ihtiyaçlar baz alınarak akademik ve yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve yetkinlik kazanmalarını amaçlayan akademik
destek programlarıdır.

Eğitim Süreci
Eğitim ve mentorluk biriminde 3 Türkçe öğretmeni, 2 matematik öğretmeni, 2 mentor olmak üzere toplam 7 personel
görev almaktadır. Öğrenciler kurslara bireysel olarak kayıt olmakla birlikte, ayrıca okul öğretmeni, okul PDR’si çocuk
koruma ve aile danışmanları tarafından yapılan yönlendirmelerle de eğitim süreçlerine dahil olabilmektedirler. Eğitim
desteği öğrencilere çevrimiçi ve yüz yüze olarak verilmiştir. Akademik destek programları ilk dönem Kış programı EkimHaziran ve yaz programı Temmuz-Ağustos olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde
yürütülen faaliyetler kış programında hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba ve hafta sonu Cumartesi-Pazar gerçekleşmiş ve
yaz programı da hafta içi uygulanmıştır. Çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi ve teknoloji kullanma becerilerinin geliştirilmesi
amacıyla ara tatillerde kamp programları yapılmıştır. Yetişkinlere yönelik Türkçe kursları hizmetimiz de mevcuttur.

Eğitim ve Mentorluk Birimimizin
Çalışmaları
•

Öğrencilerin proje, performans ve rutin ödevlerine yardımcı
olma

• Okulda işlendiği halde tam anlaşılamamış konuların
tekrarını sağlama
• Öğrencilere dönem içerisindeki sınavlar
hazırlanmalarına yardımcı olmak
• Öğrenciyi bir üst eğitim kademesine hazırlama
• Verimli ve programlı ders çalışma alışkanlığı kazandırma
• Akademik desteği günlük hayatta kullanabileceği ortamlar
oluşturulduğu atölyelerde verme

• Sosyal uyum faaliyetleri ile dışlanmayı ortadan kaldırarak
öğrenciler arasında aidiyet duygusunun geliştirilmesini
sağlama
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Eğitim ve Mentorluk Hizmetleri
Eğitim ve Mentorluk Birimimizde aşağıda belirtilen hizmetler
sunulmaktadır:

• Bilgi yayma ve bilinçlendirme seminerleri
• Branş dersler için etüt programları
• Dil kursları
• Okuma atölyeleri
• Değerler eğitimi programı
• Kültürel değerler atölyesi
• EBA destek noktası
• Lise Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlık kursu
• Yükseköğretime hazırlık kursu
• Yabancı Öğrenci Sınavı’na (YÖS) hazırlık kursu,

Mentorluk, Takip ve kontrol sistemi

• Rehberlik, Moral ve motivasyon hediyeleri Eğitim kiti
dağıtımı, Yarışmalar, Veli bilinçlendirme seminerleri, Kurum içi
yönlendirmeler
Türkçe Kursları

Kodlama Atölyesi

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.

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

Arapça Atölyeleri
Arapça eğitimiyle, ana dilini bilmeyen veya unutma
eşiğinde olan öğrencilere ana dilinde atölyeler
yapılmıştır.

Mentorluk Desteği
Bireysel ve grup olarak, öğrencilere;

• Okulda anlamadıkları konuların tekrar edilmesi,
• Ödev desteği sağlanması,
• Eksik kalan konuların tamamlanması,
• Ders çalışma programının oluşturulması,
• Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Biyoloji,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri gibi branş derslerde
mentorluk desteği verilmiştir.

Açık Öğretim Desteği
Eğitim sürecine dahil ettiğimiz açık öğretim öğrencilerine
sınava hazırlık dersleri verilmiştir.
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Rehberlik Atölyeleri

LGS Destek Kursları

Çocukların
kendine
yönelik
farkındalıklarını
arttırmak ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla
yapılmıştır.

Geçici koruma altında olan 8. Sınıf öğrencilerine
LGS hazırlık kursu yapılmıştır. Bu kurstan 100 öğrenci
yararlanmış ve çeşitli liselere yerleşmiştir.

Sanat ve Tasarım Atölyeleri

Anne-Çocuk Seminerleri

Atölyeler, öğrencilerin birlikte etkileşimli öğrenmelerini
sağlayan, klasik sınıf tasarımının dışında çocukların
becerilerini keşfettiği etkinlikleri kapsamaktadır. Sanat ve
Tasarım Atölyeleri’ nde çocuklar, resim, kukla, kil, patates
baskısı vb. etkinlikler yaparak hem keyifli vakit geçirmiş hem
de el becerilerini geliştirme imkanı bulmuşlardır.

Kişisel hijyen, psiko-motor beceri, empati ve rehberlik
etkinlikleri yapılmıştır. Öğrenciler, beden ve çevre sağlığı
farkındalığını, el-göz koordinasyonunu, grupla hareket
edebilme becerisini ve yaratıcılıklarını geliştirmiş, ailelere Türk
millî eğitim sistemi hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme
çalışmaları yapılmıştır.

Zeka Oyunları Atölyesi

Değerler Eğitimi

Eğitimin
yanında
çocukların,
yetenek
geliştirici
özellikleriyle zeka oyunları, problem çözme, analitik düşünme
ile neden-sonuç ilişkisi kurma becerilerinin geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Zeka oyunu atölyelerinde çocuklar, vakitlerini
en güzel şekilde değerlendirmiş ve bu oyunlar sayesinde,
yeteneklerini ortaya çıkaracak beceriler kazanmışlardır.

Çocukların ve gençlerin pozitif değerlerini keşfedip
geliştirmeleri ve kendi potansiyellerine göre ilerlemeleri
için çeşitli etkinlikler yapılmış, bu sayede evrensel değerlerin
varlığını öğrenip toplumla doğru iletişim kurabilmelerine
yardımcı olunmuştur.
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EBA Destek Noktası

YÖS

EBA
ve
online
derslere
erişim
sağlayamayan
öğrenciler, Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde oluşturulan EBA
destek noktasından faydalanmaktadırlar.

Yabancı uyruklu öğrenciler için üniversiteye hazırlık
kursları yapılmıştır. YÖS gruplarına kariyer planlama
ve
mesleki
danışmanlık
hizmeti,
üniversiteye
giriş
süreçleri, üniversite
tercihi
ve
yerleştirme
işlemlerine yönelik rehberlik desteği
sağlanmıştır.

Akademik Destek
İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocukları akademik
olarak akranlarıyla aynı seviyeye getirmek, dil bariyerinin
olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirmek amacıyla
verilen destek eğitimdir.

Üniversiteye Hazırlık Kampı Program İçeriği:

• Kariyer planlama,
• Türkiye’de üniversiteye nasıl hazırlanılır?
• Yabancı uyruklu öğrenci olarak girilebilecek

üniversite ve bölüm tanıtımları,

• Üniversitede öğrenci olma deneyimi,
• Sınav kaygısı,
• Sınav motivasyonu,
• Stresle baş etme,
• Karar verme becerisi

Sinema Günleri
Psikolojik danışmanlarımızın hazırlamış olduğu sinema günleri
çocukların sosyalleşmesi, toplum kurallarının öğrenilmesi,
kelime hazinelerinin ve hayal güçlerinin gelişmesi, ufuklarının
açılması, yorum gücünün artması, yaşantı ve davranış
ilişkilerinin öğrenilmesi konularında filmlerin izlendiği kamp
programıdır.

Tablo: 2021 Yılı Eğitim ve Mentörlük Birimi Yararlanıcılarına Ait Yaş
ve Cinsiyet Dağılımlı Veri Tablosu

Cinsiyet/Yaş
ERKEK
18-25 Yaş

Tekrarlı Katılımcı

2.088

119

86

10

7-17 Yaş

2.002

109

KADIN

2.774

161

355

21

7-17 Yaş

2.419

140

Genel Toplam

4.862

280

18-25 Yaş
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KARİYER MERKEZİ
Sultanbeyli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü,
2016 yılından 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.

Kariyer Merkezi Hizmet Alanları

Kariyer:
Kariyer Koçluğu
Mentorluk Programı
Kariyer Buluşmaları

Başvuru

Kişiler,
www.sultanbeylikariyer.com
sitesine kayıt bırakarak
veya merkezimize gelerek
başvuruda bulunabilir.

Danışmanlık

Kişiler, başvuruları
sonrasında bilgi ve web
becerileri
doğrultusunda 3 farklı
başlığa yönlendirilir.

Girişimcilik:
İnovasyon Merkezi
Uygulama Merkezi
Kooperatif Çalışmaları
İstihdam:
Mesleki Gelişim Eğitimleri
İşçi-İşveren Buluşmaları
Beceri Geliştirme Eğitimleri
Network Çalışmaları
Danışmanlık
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Kariyer

• Kapasite geliştirme eğitimlerinin verilmesi,
• Üniversite ve lise öğrencileri için mentorluk 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.

• Kariyer Buluşmaları
Lise Kariyer Planlama Konferansı

Kariyer merkezimiz; işçi ve işverenin taleplerini karşılayan,
isteklerine göre işçi ve iş bulmaya yardımcı olmaktadır. 2015
Mart ayında faaliyetine başlayan merkezimiz, 2021 Yılında
3227 iş arayan müracaatı alınan kişiler için 1614 farklı
yönlendirme gerçekleştirmiştir. Kariyer merkezi 2021 yılında
personel talep eden 300 firma ile bir araya gelerek iş birliği
ağına eklemiştir. Türk İş Hukuku ve Çalışma Hayatı eğitimiyle
131 Kariyer Planlanma eğitimiyle 124, Kültürlerarası İletişim
eğitimiyle 76 ve Özgeçmiş Hazırlama, İş Arama ve Mülakat
Tekniklerin eğitimiyle 295 vatandaşımıza beceri geliştirme
destekleri sağlanmıştır. İş ve meslek danışmanı tarafından
yönlendirilen bireylere Kariyer Koçluğu, Mentorluk Programı
ve Kariyer Buluşmaları faaliyetleri aracılığıyla 500 farklı
vatandaşa kariyerplanlama ve haritalama noktasında hizmet
sunulmuştur.

Vatandaşı, iş ve meslek danışmanlarınız tarafından karşılıyor
firmalarla gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri sayesinde ilgili iş
fırsatları ile bir araya getiriyoruz. Firmaların insan kaynakları
ile bir araya gelip, mavi yaka ve beyaz yaka konusunda fikir
alış-verişinde bulunuyoruz. Mavi yaka eğitimleri (ortak
karar alınarak) halk eğitim ve mesleki eğitim aracılığıyla
belgelendirilmektedir. Meslek edinecek adayların, mesleki
tehlikeleri, meslek şartları ve devamlılığı konusunda
bilgilendirme/değerlendirmeleri yapılmakta. Buna ek olarak,
vatandaşın istihdama erişim becerilerini geliştirebilmek
adına temel iş bulma, mülakat teknikleri ve cv hazırlama gibi
konularda eğitimler sunulmaktadır.
Grafik: Aylara Göre Danışmanlık Verilen Kişi Sayısı
323
290

İstihdam
•

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 verilensertifikaların
nasıl alınacağı konusunda bilgi sunulması ve yararlanıcıların
sertifikalandırılma süreçlerinin kolaylaştırılması.
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Grafik: 4 Farklı Başlıkta Sağlanan Beceri Geliştirme Eğitimleri
ve Katılımcı Oranları

Türk İş Hukuku ve Çalışma Hayatı
Kariyer Planlama
Kültürlerarası İletişim
ÖzgeçmişHazırlama, İş Arama ve
Mülakat Teknikleri
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Kariyer Merkezi’nin Temel Politika ve Öncelikleri
Kariyer Merkezi birimimizin öncelikli amacı, sürdürülebilir iyilik hali için bütün yabancı
istihdam edilebilirlik düzeyinin arttırılması ve insana yaraşır istihdama erişimlerini desteklemektir.

Amaçlarımız
• Kişiler için bireysel Kariyer planlamaları oluşturmak,
• Kişileri mentorluk program destekleri ile güçlendirmek,
• Kişiler ile rol modelleri bir araya getirmek,
• Kişilerin Kariyer planlamaları ile ilgili koçluk desteği

Önceki dönemler ile
karşılaştırıldığında Kariyer
Merkezi’mizdeki kadın
danışan yüzdesinde %7,5
artış olduğu görülmektedir.

• Kişilerin istihdama erişimlerinde aracı görev sürdürmek,
• Kişilerin istihdama erişimlerini desteklemek için özel sektör

• Kişilerin beceri ve mesleki gelişimlerini desteklemek için

kişilerin

Grafik: Kariyer Merkezi Danışanlarının Cinsiyet Dağılımı

sağlanması,

ile ağ geliştirme çalışmaları düzenlemek,

uyruklu

KADIN

ERKEK

eğitimlere davet etmek,

• Yeni girişim
desteklenmesi,

fikirlerinin

gelişmesi

adına

kişilerin
Grafik: Kariyer Merkezi Danışanlarının Eğitim Durumu

• Sosyal Girişimlerin desteklenmesi.
Danışmanlık Alanları
• Özgeçmiş hazırlama ve iş arama teknikleri
• Mülakat Teknikleri
• Kariyer Koçluğu
• Çalışma Hayatı
• Türk İş Hukuku
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2021 Yılı Performansımız
• 400 kişi ile bireysel Kariyer Haritası Planlaması yapılmıştır.
• 30 farklı kişi mentorluk programı ile desteklenmiştir.
• 5 kişiye koçluk desteği sağlanmıştır.
• 1.598 kişi özel sektöre yönlendirilmiştir.
• İşbirliği ağı çalışmaları kapsamında 300 farklı

Grafik: Kişilerin İlgi, Beceri ve Yetenekleri Doğrultusunda
Firmalardan Gelen İş İlanlarına Yönlendirilme Rakamları
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• 587 farklı
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•

106 farklı kişinin mesleki gelişimini desteklemek
adına yönlendirme ve eğitim destekleri sağlanmıştır.

• 1 Kadın girişimi desteklenmiştir.
• 50 farklı kişiye girişim destek eğitimleri
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Grafik: Danışanlarımızın Sultanbeyli İlçesindeki Dağılımı

Grafik: Firmaların Taleplerine Uygun Kişilerin Yönlendirilmesinin
Ardından İşe Yerleştirilme Rakamları
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Girişimcilik
•

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.
Hemdem Kadın Kooperatifi

Hemdem Kooperatifi UNHCR Ziyareti

Kadınların güçlenmesi adına 35 farklı Hemşehrimiz
desteklenerek bir Hemdem Kadın Kooperatifi’nin kuruluşu
desteklenmiştir. Kooperatif gerçekleştirdiği çalışmalar
ile 66 kadının ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi
sağlanmıştır. 2021 yılında kooperatif bünyesinde gönüllü/
çalışan olarak görev yapan kişilerin Aşçılı, Pastacılık
gibi konularda meslek eğitim destekleri sağlanmıştır.
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Mentorluk Programı Buluşması
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ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ
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 kapsamda, Türk öğrenciler
de hizmet grubuna dâhil edilerek sosyal uyum süreçleri kolaylaştırılır.
Çocuk ve Gençlik Merkezi faaliyet programları, 4-25
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 mentorluk 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.

Program İçerikleri
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, kollektif 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 Faaliyetleri
Çocuk ve Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren
anaokulu, 2018 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır. 4-6
yaş arası geçici koruma altında bulunan çocuklara yönelik
okul öncesi faaliyetlerin yürütüldüğü birimdir. Bu alanda
önceliğimiz çocukların Türkçe dil becerilerinin geliştiği,
toplumun değer ve kurallarını davranış olarak pekiştirdiği,
psikomotor ve sosyal duygusal gelişimlerinin desteklendiği,
bir üst eğitim kademesi için öğrenci rolüne hazırlandığı
eğitim programıdır.

Anaokulumuzun Temel Amaçları
• Çocukları okul- sınıf ortamına alıştırmak,
• Türkçe anlama ve yazma-konuşma seviyelerini yükseltmek,
• Çocukların okul, çevre ve aile içinde sosyal
uyumunu kolaylaştırmak,

• Psikolojik veya davranış problemi yaşayan çocukları tespit
edip destek sağlamak,
• Bir üst öğrenime hazırlamak.
Çocukların, anaokulunda daha aktif olabilmeleri için çeşitli
istasyonlar oluşturulmuştur. Bu istasyonlar:

Müzik-Drama İstasyonu: Ritim çalışmalarının yapıldığı,
çocuk şarkılarının öğrenildiği, vücut hareket kontrolü
sağlamaya yönelik çalışmaların yapıldığı, ayrıca çeşitli
canlandırmaların yapıldığı istasyondur. Bu istasyonda müzik
etkinliği sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyerek
özgüven kazanmalarına yardımcı olur.

Fen - Doğa İstasyonu: Bu istasyonda olayların oluşumunu

gözlemleme, gözlemden elde edilenlere bir anlam vermeye
çalışma, yeni bilgiler ekleyerek karşılaşılan durumla ilgili
tahminde bulunma becerilerini kazandırmak hedeflenmiştir.

Okul Öncesi İstasyonu: Çocukların çevreleri ve
kendileri ile ilgili algı, duygu ve düşünceleri aktaracakları
materyaller ile çalışıldığı istasyondur. Bu istasyonda küçük
kas sosyal ve bilişsel becerileri geliştirmek hedeflenmiştir.

Zekâ Oyunları İstasyonu: Bu alanda etkileşimde olan

çocuklarımızın paylaşmayı, yardımlaşmayı, başkalarının
haklarına saygılı olmayı, sorumluluğunun farkında olmayı ve
yerine getirmeyi öğrenmesi hedeflenir.
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Dil İstasyonu: Bu istasyonda hikâye okuma, anlama
çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çocukların ana dilleri olan
Arapça dili ile ilgili çalışmalar da yapılmaktadır. Dinleme
becerileri kazanma, duygu ve düşünceleri sözel-sözel olmayan
yollarla ifade etme amaçlanmaktadır.
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Anne-Çocuk Atölyeleri: Çocukların eğitim ortamı ve

Grafik: 4-6 Yaş Etkinliklere Katılım Sağlayanların Cinsiyet Dağılımı

öğrenci rolü hakkında deneyim kazanmaları sağlanmış,
anne-çocuk ilişkisinde ebeveyn tutumlarının çocuğun
eğitim hayatında kritik önem arz ettiği bilinci kazandırılmış,
anne çocuk ilişkisinde ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli
vakit geçirmelerine yardımcı olacak ipuçlarını öğretmek
ve destek alınabilecek kurum ve kuruluşlar hakkında
bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerleri yapılmıştır
KADIN
ERKEK

Anne - Çocuk Atölye İçerikleri;
Anne çocuk tasarım atölyesi, Okul öncesi kodlama atölyesi,
Anne-çocuk rehberlik atölyeleri, Sayılar ve Ben(matematik
atölyesi), Oyun ve kapanış (Son test uygulaması)
Okul öncesi sınıf sistemi istasyon şeklinde yürütülmüştür.
İstasyonlarda çocuklara, gün içinde 5 ders saati olarak
düzenlenmiş programlar verilmiştir. Anaokulunda mülteci
çocukların yanı sıra Türk çocuklarına da eğitim verilmiştir.

Bunun sonucunda sosyal uyum sağlanmış ve mülteci çocukların Türkçe eğitimi konusundaki öğrenme ortamı
oluşturulmuştur. Travmaya bağlı psikolojik desteğe ihtiyacı olan çocuklar ile özel olarak ilgilenilmiştir ve
kapsamlı çalışmalar yürütülmüştür. Her sınıf için grup rehberlik çalışmaları yapılmıştır. Ailelerin kaynaşması için okul içinde
ve dışında sosyal etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 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.
Uzaktan eğitim sürecinde her hafta çocuklara eğitim kiti hazırlanmıştır. Yüz yüze eğitim faaliyetleri Covid19 tedbirleri
kapsamında yürütülmüştür. Pandemi dolayısıyla istasyon sistemi yapılamamış, sabit sınıf düzeninde istasyonlar yapılmıştır.
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Çocuk Dostu Alanı
Mülteciler Derneği bünyesinde kurulan Çocuk Dostu
alanı, danışanların, dernek çalışanlarının, Hemdem Kadın
Kooperatifi’nde çalışanların çocuklarını bırakabileceği güvenli
bir alandır. 3-10 yaş grubunun olduğu alanda çocukların yeni
bilgilerin öğrendiği ve eğlenceli vakit geçirmektedirler.
Okul öncesi grubuna ilkokula hazırlık çalışmaları
yapılırken okula giden öğrencilerin okul derslerine destek
sağlanmaktadır.

Çocuk Dostu Alanında Yapılan Etkinlikler

• SANAT ETKİNLİKLERİ
• FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ
• MÜZİK
• OKUMA YAZMA
• DRAMA
• ÖDEV DESTEĞİ

Çocuk Dostu Alanında Yapılan Etkinliklerin
Desteklediği Beceriler

• PSİKOMOTOR GELİŞİM
• BİLİŞSEL GELİŞİM
• DİL GELİŞİMİ
• SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
• ÖZ BAKIM BECERİLERİ

Grafik: Çocuk Alanından Faydalanan Öğrencilerin Uyruk Dağılımı
50

20

1
Türkiye

Suriye

Afganistan

Çocuk Dostu Alanı’ndan faydalanan, 50’si Türk, 20’si
Suriyeli ve 1’i Afgan olmak üzere toplamda 71 öğrencimiz
bulunmaktadır.
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REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
Sultanbeyli’de bulunan geçici koruma altındaki 6-18 yaş arası çocukların okula devam ve akademik durum takibi, psikososyal
destek amaçlı grup ve bireysel danışmanlık hizmetleri, çocukların eğitim hayatını destekleyecek veli çalışmaları, okul-aile-çocuk
ilişkisini güçlendirecek okul görüşmeleri, ilçedeki öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasını destekleyecek sosyal uyum faaliyetleri
yürütmektedir. Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği iş birliği protokolü ile ilçede bulunan 21 ilkokul, 30
ortaokul ve 16 lisedeki öğretmenlere konsültasyon sunmakta ve bu okullardaki 3850 geçici koruma kapsamındaki öğrencilere
ve velilere pedagojik destek vermektedir.

Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik
Hizmetlerimiz
• Eğitime erişim hizmeti
• Psikolojik destek ve grup terapi hizmeti
• Üniversite ve kariyer danışmanlık hizmeti
• Okul rehberlik hizmeti
• Konsültasyon hizmeti
• RAM ve psikolog yönlendirme hizmeti
• Kapasite geliştirme hizmeti

Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Birimi Olarak Görevlerimiz
• Okula devam ve akademik durumlarının takibi
• Psiko-sosyal destek amaçlı danışmanlık hizmetleri
• Çocukların eğitim hayatlarını destekleyecek veli çalışmaları (veli toplantısı, veli görüşmesi, eğitim vb.)
• Okul-aile-çocuk ilişkisini güçlendirmek amaçlı okul görüşmeleri (öğretmen ve okul psikolojik danışmanı)
• Türkiyeli ve Suriyeli öğrencilerin birbiriyle kaynaşmasını destekleyecek sosyal uyum faaliyetleri
• Gerekli durumlarda, bireysel görüşmeler gerçekleştirip ilgili birimlere yönlendirmelerin sağlanması ve takip edilmesi

(MHPSS, sosyal çalışma, hukuk, sağlık, kayıt vb.)
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Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Faaliyetlerimiz
Bireysel

Danışmanlık: Öğrencilerin iyilik hallerini
ölçmeye, akademik süreçlerini takip etmeye ve desteklemeye
dayalı görüşmelerdir. Öğrencilerin uyum, şiddet eğilimi,
akran zorbalığı, okula devamsızlık hususları, okul içerisinde
karşılaştığı problemlere yönelik tek seferlik ya da devamlı
görüşmeleri kapsar.

Grup Çalışması: Çocukların yaşam becerilerini destekleyici
içerikler ve özel gün etkinliklerini kapsamaktadır.

Veli Görüşmesi: Aileler ile kurulan ilişkiler öğrenci
hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılabilmesine ve öğrenci
için okul ortamını hazırlamaya katkı sunacak bilgilendirme
görüşmeleri yürütülmektedir.
Eğitmen Eğitimi: Mülteci alanında çalışanlara yönelik
deneyim paylaşımı eğitimleri yapılmaktadır.

Grup Terapisi: Savaş, göç, travma, istismar, şiddet vb.
konular üzerine yaşanan hassasiyetin derecesinin en aza
indirgenmesini sağlamaya yönelik faaliyetlerdir. Amacımız,
psiko-sosyal dayanıklılığı artırmak, yaşam becerilerini
geliştirmek ve topluma uyumu güçlendirmektir.
Envanter Uygulaması: İhtiyaca yönelik öğrencilere objektif

çocuk testi uygulaması yapılmıştır. Mülteci öğrencilerin
sorunlarını tespit etmeye yönelik ölçek geliştirilmiştir.

Okul Görüşmesi: Okullarda gerçekleştirilen çalışmaların
planlanması ve okullardaki mülteci öğrencilerin takibi için
idare ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerdir.

Aile Semineri: Türkiye’deki eğitim sistemi, çocukların

gelişim dönemlerinin özellikleri, öğrencilerin eğitimine
ailenin katkısı, okul-aile işbirliği, çocuk ihmal ve istismarı,
olumlu disiplin yöntemleri, ebeveyn tutumları ve okullarda
yaşanan problemler ve bunlara çözüm önerileri gibi içeriklerde
bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir.

Okul Takibi Görüşmesi: Daha önce kaydı tarafımızdan

yapılmış ya da okula kayıtlıyken belirli süredir okula
gitmeyen çocuklarındevamsızlıklarının takibi ile eğitim ya da
danışmanlık tedbiri alınmış öğrencilerin okullaştırılması ve
danışmanlık sürecinintakibi için yürütülen çalışmalardır.

Okullaştırma: Örgün eğitim dışında kalan öğrencilerin
eğitime dahil edilmesi için Açık Öğretim kayıtları, İMEP,
Mesleki Eğitim, Halk Eğitim(HEP) yönlendirmeleri, diploma ve
denklik işlemleri yapılmıştır.
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Hane Ziyareti: Okul terki riski, devamsızlık, aile içi
şiddet, erken evlilik ve çocuk işçiliği gibi hassas konularda
gerçekleştirilen çalışmalardır.

Danışmanlık Hizmeti: Açık Öğretim, sınıf atlatma, Yabancı
Öğrenci Sınavı (YÖS), Lise Geçiş Sınavı (LGS) vb. konularda
öğrencileri bilgilendirmek; Mülteci öğrencilerin hassasiyet
durumu tespitine yönelik envanter uygulamaları yapmak;
sınav ve belgelerin tamamlanması ile ilgili öğrencilere
sunulan bilgilendirme, yönlendirme ve değerlendirmeye
dayalı çalışmaları kapsar.

Özel İhtiyaca Dair Destek: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

bozukluğu, öğrenme güçlüğü, mental retardasyon, otizm,
mutizm gibi davranış ve duygu-durum bozukluklarına sahip
çocukların tespit, kontrol, RAM yönlendirmesi ve rapor vb.
gerekli işlemlerinde rehberlik sağlanmasıdır.

Sosyal Uyum Faaliyetleri: Yerel halk ile mülteci ve

sığınmacı bireylerin okul çatısı altında uyumlarını arttırmak
amacıyla yürütülen sosyal etkinliklerdir. Veli buluşmaları, okul
gezileri, atölyeler bu kapsam altında yürütülmektedir.

Tablo: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Verileri

Yaş Cinsiyet

Tekrarlı

Tekrarsız

0-17 Yaş

5.236

1.783

ERKEK

2.059

749

KADIN

3.177

1.034

18+ Yaş

2.110

1.103

ERKEK

722

368

KADIN

1.388

735

Genel Toplam

7.346

2.886

Tablo: Hizmetlerimize Katılım Gösteren Kişilerin Destek Türlerine Göre Dağılımı

0-17 Yaş

18+ Yaş

Genel Toplam

Yapılan İşlem

ERKEK

KADIN

ERKEK

KADIN

Aile Semineri

8

10

35

312

365

Bireysel Danışmanlık

35

57

24

46

162

Bireysel Görüşme

88

154

25

49

316

Çocuk Semineri

174

493

9

64

740

Danışmanlık Hizmeti

1

Dış Mekân Etkinliği

1

5

Eğitmen Eğitimi

1

2

Envanter Uygulaması

2

Grup Çalışması

1
6
90

222

1

315
3

1.051

1.333

47

133

2.564

Grup Terapisi

213

380

5

21

619

Hane Ziyareti

1

4

Okul Görüşmesi

4

3

9

17

218

111

333

Okul Takibi Görüşmesi

108

90

120

144

462

Okullaştırma

12

20

9

11

52

Okullaştırma Açık öğretim

1

1

2

4

Özel İhtiyaca Dair Destek

6

10

7

5

28

Sınıf Rehberliği

78

94

3

175

Sosyal Uyum Etkinliği

246

481

18

749

4

Veli Görüşmesi

29

44

124

238

435

Genel Toplam

2.059

3.177

722

1.388

7.346
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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. Birimimiz, derneğimize gelen
uluslararası ve geçici koruma kapsamındaki bireyler ya da bu kapsama henüz dâhil olmamış 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.
Kurumumuza başvuruda bulunan tüm danışanlarımızın
ilk olarak web tabanlı bir yazılım olan kurumumuz
tarafından geliştirilen sosyal destek sistemine (SUKOM)
kayıt ekibi tarafından kayıtları gerçekleşmektedir. Bu
kayıtlar sayesinde yapılan çalışmaların takibi, çalışmanın
süreç olarak incelenmesi, mükerrer yardımların önüne
geçilmesi, gelecekte yapılacak çalışmalar için ihtiyaç
analizlerinin yapılması gibi konularda oldukça işlevseldir.
Hizmet alan kişilerin ve ailelerin bilgileri, rızaları
doğrultusunda sisteme kayıt edilebilmektedir. Danışan
Mülteciler Derneğine ilk defa gelmemişse sosyal destek
sisteminde kayıtlı olan bilgileri güncellenerek daha önceden
belirlenmiş
olan
aile
danışmanına
yönlendirilir.
Eğer ilk defa gelmişse kaydı yapılır ve ardından kayıt ekibi
tarafından aile danışmanı atanır ve yönlendirmesi yapılır.
Aile danışmanı hassasiyet değerlendirme görüşmesi
yaparak ailenin farkında olduğu ya da olmadığı tüm
hassasiyetleri, ihtiyaçları tespit ederek bakım planı
hazırlar. İlgili uzman birimlere yönlendirme yapar.
Kurumumuzdaki uzman birimlerimiz: Çocuk Koruma,
Hukuk, Kadın Koruma, Sağlık, İstihdam ve PDR birimleridir.
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Aile Danışmanı; Sorumlusu olduğu aile ile ilk olarak

hassasiyet
değerlendirme
görüşmesi
gerçekleştirir.
Bu görüşmeler Mülteciler Derneği’nde olduğu gibi
saha ziyaretlerinde de gerçekleştirilir. Görüşmelerde
hassasiyet değerlendirme formu kullanılır. Bu formun
temel amacı ailelerin ve bireylerin durumlarının analiz
edilmesi, hassasiyetlerin belirlenmesi ve ihtiyaç analizi
yapılarak ailelerin ve bireylerin farkında oldukları ya
da olmadıkları hassasiyetleri ortadan kaldırmaktır.

İlk görüşme sonrası aile danışmanı, aile ya da bireyle ilgili
tespit edilen hassasiyete yönelik bakım planı oluşturur ve
vaka takip sürecini başlatır. Ortaya çıkan hassasiyetle ilgili
yasal bilgilendirme ve iç ve dış yönlendirme gerçekleştirilir.
Vakanın durumuna göre belli periyotlarla aile ya da bireyle
iletişime (saha ziyareti ve telefon) geçerek hassasiyetin
giderilip giderilmediğinin takipçisi olur.

Tablo: Aile Danışmanlığı Hizmet Takibi Verileri
Takip Sebebi

Görüşme Sayısı

Sosyal Yardım

5.226

Danışmanlık

3.235

Sağlık

885

Eğitim

520

İstihdam

489

Ruh Sağlığı

261

Hukuki

254

Koruma

37

Barınma

25

Kayıt

16

Üçüncü Ülkeye Yerleştirme

2

Genel Toplam

10.950

Aile
danışmanı
sorumlusu
olduğu
ailenin
Mülteciler Derneği’nde hizmet verilen tüm alanları
ile ilgili yaşadığı problemlerin temel takipçisidir.
Aile
danışmanı
görüşme
yaptığı
aile
ve
bireylere, ihtiyaç doğrultusunda gerekli bilgi ve yönlendirmeyi
yapmış olsa dahi takip sürecinde aile ya da bireylerin
hassasiyetlerin giderilmediğini gördüğünde ilgili uzman
ekibe yönlendirmesini yapar.
Tablo: Kadın Koruma Birimi Hizmet Takibi Verileri

Kadın Koruma Birimi; Aile danışmanları yaptıkları

görüşme sonrası yalnız kadınlar, yalnız ebeveynler, barınma
ihtiyacı olan kadınlar, insan ticaretine maruz kalmış veya
kalma ihmali olan kadınlar, zorla fuhuşa sürüklenmiş ya da
sürüklenmek istenilen kadınlar, toplumsal cinsiyete dayalı
şiddete uğrayan kadınlara destek sağlanması ve sürecin
uzman tarafından takip edilmesi için yönlendirme yapar.
Kadın Koruma Birimi, yönlendirme sonrası
planını oluşturur ve gerekli bakım planı yapar.

vaka

Takip Sebebi

Görüşme Sayısı

Danışmanlık

931

Barınma

56

Eğitim

4

Hukuki

81

Kayıt

25

Koruma

54

Ruh Sağlığı

23

Sağlık

16

Sosyal Yardım

52

Üçüncü Ülkeye Yerleştirme

7

Genel Toplam

1.249
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Çocuk Koruma Birimi;

Çocuk işçiliği, eğitimden uzak kalmış çocuk, erken yaşta
evlilik veya riski gibi çocuk ihmali ya da istismarına
yönelik risk faktörleri tespit edildiğinde vakalar Çocuk
Koruma Birimine yönlendirilir. Çocuk Koruma Birimi, sosyal
inceleme gerçekleştirerek; aileler ve çocuklarla danışmanlık
görüşmeleri yaparak hassasiyeti ortadan kaldırmaya yönelik
vaka yönetim planı hazırlar ve uygular. Bu süreçte iç ve dış
tüm kaynakları kullanır; kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği
yapar. Sultanbeyli sınırları içinde 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, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetler
sunmaktadır.

Grafik: Çocuk Koruma Birimi Hizmet Takibi Verileri

749

Hukuk Birimi;

Danışanın
hukuki
desteğe
ihtiyaç
duyduğu
durumlarda, aile danışmanı ilgiliyi hukuk ekibine
yönlendirir. Hukuk ekibinde sığınmacı ve uluslararası koruma,
yararlanıcılarına hukuki danışmanlık ve vaka takibi hizmeti
verildiği gibi; hassas durumda olan bazı danışanların dava ve
takipleri de yapılmaktadır.
Danışılan konular Özel Hukuka ilişkin olarak yoğunluk
sırasıyla, Aile Hukuku, İş Hukuku, Kira Hukuku, Miras Hukuku
problemleri olduğu gibi; Türkiye sınırları içerisinde ya da
dışındaki sığınmacı ya da sığınma talep eden / edecek
kişilerin Uluslararası Koruma ve Mülteci Hukuku sorunları
başı çekmektedir.
Koruma birimi, Aile Danışmanlığı ve uzmanlık alanları
sistemiyle hizmet vermeye devam etmekte olup, bu süre
zarfında Koruma Standart Rehberi, çocuk koruma, kadın
koruma ve sağlık uzmanları ile ilgili birim rehberleri de
oluşturulmuştur Ayni-nakdi yardım yönetmeliği yazılmıştır.
Kurum ikileri tekleştirilmiştir. Hizmet alanlarını ve hizmet
sağlayan danışmanlarını sürekli geliştirmeye devam edecektir.
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Genel Toplam: 1.334

Sağlık Birimi;

Sağlık ekibinde kapsayıcı tedavi hizmetleri, savaş
travmaları olan, için de bulundukları psikolojik durum
nedeniyle kendi kendilerinin 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.
Sağlık hizmetlerine erişim sorunu olan danışanlar, Aile
danışmanları tarafından sağlık ekibine yönlendirilir.Sağlık ekibi
danışanlarla ilgili gerekli tüm işlemleri yapar. Tamamlanan
vakaları, aile danışmanına bildirir ve yönlendirirler.

Grafik: Hukuksal Açıdan Sağlanan Hizmetlerin Verileri
1.288

İstihdam Birimi;

Aile danışmanlar, bireylerin hayatlarını idame ettirmek
için gerekli koşullarını bağımlılık ilişkisi oluşturmadan
karşılayabilmeleri için, danışanlara kendi kendilerine yeterlilik
kazandırmak; meslek edinme kursları, İŞKUR projeleri,
İşbulmasına destek olunması işleri bu ekip tarafından
yürütülür.
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Genel Toplam: 1.753
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Ev Ziyaretleri
Saha
ekibimiz
Sultanbeyli
İlçesinde
derneğimize
ulaşamayanlara ve derneğimize başvuruda bulunup
ziyaret
edilmesinin
gerekli
görüldüğü
ailelere
ev
ziyaretleri
gerçekleştirmektedir.
Ulaşılan
bireylere yönelik bilgilendirme, hassasiyet tespitleri ve bu
bağlamda, dernek içi ya da derneğimiz dışındaki kurumlara
yönlendirmeler yapmaktadır. 2021 Yılında 1552 ev ziyareti
gerçekleştirilmiştir.

Refakat , Taşıma, Tercüme Desteği
Sözlü ya da yazılı olarak hizmetlere erişim sağlanmasında verilen destektir. Gerektiğinde, danışanlarımızın haklarına ulaşabilmeleri
için gerekli araçların sağlanması ve refakat hizmetlerini de kapsamaktadır.

Önleyici , Koruyucu, Bilgilendirici Faaliyetler ve Seminerler
Bireylerin çeşitli kurs ve etkinliklere yönlendirilmesi ile yeterliliklerinin sağlanması, farkındalıklarının arttırılması ve kişilik
güçlendirme çalışmaları hizmetleri sağlanmaktadır.
Grafik: Seminer Katılımcı Sayıları

Tablo: Ayni Yardımlar

Yardım Türü
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Genel Toplam: 2.182

KADIN
ERKEK

Ayni ve Nakdi Yardımlar
Bireylerin içinde bulundukları durumu iyileştirmek ve destek
olmak için derneğe yapılan yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelere
ulaştırılmaktadır.

Hizmet Sayısı

Sosyal Market

3.976

Alışveriş Kartı

737

Bebek Bez

70

Bebek Kiti

4

Büyük Boy Hijyen Bezi

4

Ev Eşyası

10

Gıda Kolisi

596

Hijyen Kiti

69

Orta Boy Hasta Bezi

1

Giyim Alışveriş Kartı

19

Genel Toplam

5.486

Grafik: Maddi Yardımlar

Fatura Yardımı; 872 Kişi
Nakdi Yardımı; 510 Kişi
Genel Toplam: 1.382 Kişi
Fatura Yardımı Nakdi Yardımı
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KADIN KORUMA
Kadın Koruma Birimi 2020 Ekim ayında, savaş sebebi
ülkesinden ayrılmak zorunda kalan ve uluslararası bir
korumaya ihtiyaç duymaları sebebi ile ülkemizde mülteci/
sığınmacı statüsü almaya hak kazanmış ya da hale hazırda
statüsü olmayan, belirli hassasiyetlere sahip kadınlara
destekleyici psiko-sosyal danışmanlık hizmeti verilmek üzere
kurulmuştur.
Kadın Koruma Birimi; göçmen kadınların diğer tüm kadınlarla
beraber haklarını bilerek, başkasına bağımlı olmadan, güçlü
bir şekilde hayatın her alanında yer almalarına destek olmayı
hedeflemektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir
dünya inşa etmek birimin öncelikli hedefidir.
Eğitim, atölye çalışmaları, seminerler ve kadın dayanışma
grubuna katılan birimden destekleyici danışmanlık alarak
güçlenen kadınların çevresindeki diğer kadınlara bireysel
olarak destek sağlayabilecek şekilde kapasitelerinin
güçlenmesi ikincil hedefimizdir.

Kadın Koruma Birimi Faaliyetleri
Kadın Koruma Biriminde iki aşamalı danışmanlık desteği sağlanmaktadır.
• Kriz Müdahalesi (Psikolojik İlk Yardım): Yararlanıcıların acil durum sonrası kontrol duygularını
yeniden
kazanmalarına
yardımcı
olunmaktadır.
Gündelik
işlevselliklerini
kaybettiklerinde,
yüksek
endişe hissettiklerinde bu teknik uygulanmaktadır. Bu aşamada intihar düşüncesi olup olmadığını da tespit edilmektedir.
• Destekleyici Danışmanlık: Burada amaç kişiyi tanıma, cesaretlendirme ve baş etme becerilerini
güçlendirmektir.
Danışmanlık
desteği
birebir
hizmeti
kapsamaktadır.
Yararlanıcılar
kendilerini
rahat
hissettikleri güvenli bir ortamda destekleyici danışmanlık hizmeti almaktadırlar.
Bunun yanında kadınların sosyal hayata adapte olabilmelerini
kolaylaştırmak,
hakları
konusunda
bilgilenmelerini
sağlamak amacıyla Kadın Dayanışma Grupları kurulmuş
ve bu gruplarla atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Atölyeler her hafta düzenlenmektedir. Atölye içeriğinde;
İletişim, Deneyim Paylaşımı, Ayrımcılık, Toplumsal Cinsiyet,
Sosyal etkinlikler, Kadın Hakları Semineri, Sağlık Semineri,
Türkiye’deki Sosyo Kültürel Yaşam, Kadın Dayanışması
konularına yer verilmektedir. Her bir grupla yapılan çalışma
yaklaşık 10 haftayı kapsamaktadır. 2021 yılı içerisinde iki grup
çalışması tamamlanmış ve faaliyet devam ettirilmektedir.
Önemli günler ve dayanışma gruplarının kapanış etkinlikleri
kapsamında kadınlarla beraber yemek atölyeleri ve dayanışma
partileri düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde Türkiye’de
sosyal yaşam ve dayanışma konularında paylaşımlarda
bulunulmaktadır.
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Kadın Dayanışma atölyelerindeki ikinci hedef, atölye
gruplarında öne çıkan yararlanıcılar ile çalışmalara
farklı bir boyutta devam edilerek kendilerinin bu
atölyeleri yürütecek seviyeye gelmeleri konusunda
desteklenmeleridir. Gruplara kolaylaştırıcı olarak devam
edecek olan yararlanıcılar hem özgüven sahibi olacak hem
de gruba dahil olacak yeni yararlanıcılar için örnek teşkil
edecektir. Aynı zamanda atölyeye yerel halktan kadınlar
da dahil edilerek sosyal uyuma destek sağlanmaktadır.
Kadın Koruma birimi tarafından kurum içerisinde Kompleks
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Vaka Yönetimi
konulu kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenmektedir.
Sultanbeyli bölgesinde ikamet eden erkek yararlanıcılar için
de düzenli Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Seminerleri
düzenlenmektedir. Cinsiyet eşitliği ve ayrımcılığını önlemek
adına erkeklere yönelik çalışmalar da oldukça kıymetlidir.

KADIN KONUKEVİ
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.
2021 yılı içerisinde 38 kadın ve 48 çocuk, kadın konukevinde
kalarak toplamda 86 yararlanıcı hizmet almıştır.

Tablo: Uyruk bilgileri

Sıra No Uyruk
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SURİYE
AFGANİSTAN
TUNUS
ÇAD
ROMANYA
İRAN
LÜBNAN
YUNANİSTAN
TOPLAM

Kadın

Çocuk

21
7
1
1
1
1
1
1
34

38
1
1
1
41

Grafik: 2021 Yılında Verilen Hizmet Sayısı
48
38

ÇOCUK
KADIN
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KADIN DAYANIŞMA
MERKEZİ
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. Kadın Dayanışma Merkezi atölyesinde
dikiş, makrome, örgü, punch vb. çalışmalar yapılmaktadır.
Yararlanıcılar ilgi ve yeteneğine göre katılım göstermektedir.
Merkezin ana amacı kadınların psikolojik ve ekonomik açıdan
güçlendirilmesi olup aynı zamanda mülteci veTürkiyeli kadınları
bir araya getirerek Sultanbeyli’de sosyal uyumun desteklenmesi
hedeflenmektedir.

Dikiş Atölyesi: Kadın dayanışma merkezinde kalan

kadınlar dikiş atölyesinde kendilerinin ve çocuklarının
ihtiyacı olan nevresim , çarşaf, kıyafet tadilatları gibi çeşitli
konularda çalışmalar yaparken, dikiş makinası kullanımını
öğrenip tekstil alanında çalışma imkanı da bulmaktadırlar.

ÇOCUK KORUMA
Çocuk Koruma Birimi, geçmiş yıllarda “Sosyal ve Ekonomik
Destek Birimi” adı altında Sultanbeyli’de faaliyet göstermekte
iken faaliyet alanını genişletmiş ve Mülteciler Derneği’nin
uzmanlaşma politikası çerçevesinde “Çocuk Koruma” alanında
uzmanlaşarak farklı il ve ilçelerde de telefon üzerinden veya
yüz yüze; danışmanlık desteği, yönlendirme ve takip araçlarını
kullanarak çocuklar ve aileler bazında müdahalelerde
bulunmaya başlamıştır. Göçmen çocukların gelecekte ve
şimdi toplumsal refaha katkı sağlamaları amacıyla çeşitli
faaliyetler göstererek Mülteciler Derneği’nin “Koruma ve
Sosyal Uyumun Sağlanması” politikasına hizmet etmektedir.
Çocuk Koruma Birimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri,
sağlanan faydaları gözler önüne sermek; sunulan hizmetlere
bütüncül bir perspektiften bakarak güçlü ve zayıf yönlerini
tespit etmek, geçmiş yıla oranla değişen faktörleri
mercek altında tutarak kendisi için gelişim noktasında
motivasyon kaynakları üretmek için çalışmalarına devam
etmektedir. Mülteciler Derneği’nin yalnızca Sultanbeyli
sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir dernek olmaması
sebebiyle Çocuk Koruma Birimi’nin Sultanbeyli sınırları
dışında da görev, yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır

Çocuk Koruma Biriminin Temel
Politika ve Öncelikleri
Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Planında “Çocuk” alanında
birçok politika ve tedbirler belirlenmiştir.
Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, “Çocuk” alanında
gösterilecek faaliyetler ile ortaya koyulabilir durumdadır.
Mülteciler Derneği Çocuk Koruma Birimi, bu politika ve
hedefleri benimseyerek, hayata geçirilmesine göçmen
çocuklar paydasında destek olmayı önceliklendirmektedir.

Göçmen çocuklar bağlamında;

Makrome Atölyesi: Makrome atölyesi Kadın Dayanışma

Merkezi’ nde kalan kadınlara yeni bir uğraş edinmeleri,
zamanlarını daha verimli geçirebilmeleri ve azda olsa bir gelir
elde edebilmeleri amaçlanmaktadır. Kadınlar bu atölyelere
katılım sağlayarak makrome çanta, anahtarlık, duvar süsleri
ve düğümleme yöntemi ile yapılabilen birçok ürün ortaya
çıkarmışlardır.
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• Çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi,
• Çocuk ihmal ve istismarının etkilerinin sağaltılması,
• Erken yaşta evliliklerin önlenmesi,
• Ekonomik yoksulluğun azaltılması,
• Ebeveynlik bilincinin arttırılması ve destekleyici aile
ortamının oluşturulması,
• Çocuk işçiliğinin azaltılması ve çalışma hayatından
kopartılamayan çocuğun çalışma şartlarının iyileştirilmesi,
• Eğitime katılımın arttırılması ve erken yaşta eğitimden
kopmanın önlenmesi, alternatif eğitim yöntemlerinin
yaygınlaştırılması,
Çocuk Koruma Biriminin temel öncelikleri arasında yer
almaktadır.
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Tablo: Çocuk Koruma Birimi Görev ve Sorumlulukları

Tablo: Süreli Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Miktarları

ÇOCUK KORUMA BİRİMİ GÖREV VE
SORUMLULUKLARI
SULTANBEYLİ
ÇKK kapsamında koruyucu ve destekleyici
tedbir kararlarını almak ve yürütmek

Sosyal inceleme yapmak
Sosyal inceleme raporu, Sosyal İzleme Formu,
Durum Değerlendirme Raporu, Vaka Kapama
Raporu düzenlemek
SHM komisyonuna sunmak

Sosyal ve Ekonomik Destek ve Tedbir
Kararlarının takibini gerçekleştirmek
Sosyal ve Ekonomik Destek sağlamak

SULTANBEYLİ DIŞI
Ev ziyaretleri
yapmak

Ailelere ve çocuklara
danışmanlık desteği
sağlanmak

Kurum içi ve kurum dışı ilgili
birimlere iş birliği yapmak

Yönlendirmeler
yapmak

Vaka takibi
yapmak

Tüm faaliyetlerini SUKOM
veri tabanına işlemek

Çocuk Koruma Biriminin işleyişi, çocuk ihmal ve
istismarı vakasının tespit edilerek Çocuk Koruma
Birimine yönlendirilmesi ile başlamakta; yönlendirilen vaka
hakkında sosyal inceleme gerçekleştirilmesi, müdahale
planının hazırlanması, raporlanması ve uygulanması ile
devam etmekte ve vaka takibi yapılarak sonlandırılmaktadır.
Çocuk Koruma Biriminde acil durumda olan vakalara 48 saat
içerisinde, önemli durumda olan vakalara 3 iş günü içerisinde,
normal durumda olan vakalara 1 hafta içerisinde müdahale
edilmektedir.
Çocuk Koruma Birimi, Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığının sunduğu Sosyal ve Ekonomik Destek (SED),
Eğitim Tedbiri, Sağlık Tedbiri, Bakım Tedbiri, Barıma Tedbiri,
Danışmanlık Tedbiri hizmetlerini mülteci çocuklar için
sağlayıcı konumda bulunmaktadır. Buhizmetler yalnızca
Sultanbeyli ilçesi sınırları içerisinde barınan çocuklara
sunulmakla birlikte kurumumuza müracaat etmiş veya
kurumumuz tarafından tespit edilmiş, tarafımıza bildirilmiş
tüm vakalar için danışmanlık desteği ve yönlendirme
hizmetleri sunulmaktadır.

Sosyal ve Ekonomik Destek(SED): Asgari düzeyde
geçimini sağlayamayan ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını
karşılayamayan ailelere sunulan bir destektir. SED miktarı
ve süresi ailedeki çocuk sayısına göre belirlenmeyip ailenin
ihtiyaçlarına göre belirlenir. Bu miktar ve süre SED yönetmeliği
çerçevesinde Sosyal Hizmet Merkezindeki komisyon ve aile
hakkında sosyal inceleme yapan meslek elemanı tarafından
belirlenir. Bir aileye en fazla 2 çocuk adına ekonomik destek
sağlanır ve sağlanan bu ekonomik destek Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak ebeveynin Ziraat
Bankasındaki hesabına yatırılır.

Eğitim dönemi

Yardım miktarı (TL)

Okul Öncesi Dönemde Olan veya
Okula Gitmeyen Çocuk

1.092, 40

İlköğretime Giden Çocuk
(1. Sınıf-8. Sınıf)

1.638, 60

Ortaöğretime Giden Çocuk
( 9. Sınıf-12. Sınıf )

1.747, 84

Sosyal ve ekonomik destek hizmeti geçici ekonomik
destek olarak da sunulabilir. Geçici ekonomik destek,
aileye tek sefer için yapılan ekonomik destek türüdür.
Eğer ailenin düzenli olarak ekonomik destek alması
uygun görülmüyor veya ailenin acil olarak ekonomik
desteğe ihtiyacı varsa, aile geçici ekonomik desteklerden
yararlanabilir. Aileye bir daha geçici ekonomik desteğin
verilebilmesi için aradan en az 6 ay geçmesi gerekir.
Tablo: Geçici Ekonomik Destek Miktarları

Destek Adı

Ödenen (TL)

1 Katı Destek

2.184,80

2 Katı Destek

4.369,60

3 Katı Destek

6.554,40

Danışmanlık

Tedbiri

-

Danışmanlık

Desteği:

Ebeveynleri tarafından ihmal edilen çocukların tespit edilmesi
durumunda aile hakkında “Danışmanlık Tedbiri” kararı alınır.
Alınan bu karar, ilgili çocuk mahkemesi tarafından takip edilir.
Bu karar ile alanında uzman olan meslek elemanları tarafından
(Psikolog, Sosyolog, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikolojik
Danışman) ebeveynlere çocukları yetiştirme konusunda;
çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının
çözümüne yönelik eğitimler ve çalışmalar yapılır. Yapılan her
çalışma raporlanarak ilgili mahkemeye gönderilir. Danışmanlık
hizmeti ailenin sorun yaşadığı süreç boyunca devam edebilir.
Danışmanlık Tedbiri ile hedeflenenler;

• Çocuğun ihmal edilmesini önlemek,
• Çocuğun aile ortamında yetişmesini sağlamak,
• Ebeveynlerin çocuklarına zaman ayırmasını sağlamak,
• Çocukların gelişimini yakından inceleyebilmektir.
Aile tüm bu çalışmaları yapmak konusunda isteklilik
gösterdiği takdirde ise herhangi bir mahkeme kararına gerek
duyulmaksızın aynı hizmetler aileye danışmanlık desteği
hizmeti olarak sunulur.
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Eğitim Tedbiri: Zorunlu eğitim çağında olup okula
gitmeyen/gönderilmeyen çocuklar hakkında alınır. Bu
karar, çocuğa en yakın olan okulun yönetimi tarafından
uygulamaya konulur. Okuldaki ilgili meslek elemanı, çocuk
ve aile ile çocuğun eğitim süreciyle ilgili çalışmaları yapar.
Eğitim Tedbiri ile hedeflenenler:

•

Çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak
devam etmesi,

• Eğitim kurumuna devam etmeyen çocukların, iş ve
meslek edinmeleri amacıyla meslek veya sanat edinme
kursuna yönlendirilmesi, meslek sahibi bir ustanın
yanına yahut kamuya veya özel sektöre ait işyerlerine
yerleştirilmesi.
Bakım Tedbiri: Ebeveynler, çocuğun bakımını sağlayamadığı
takdirde çocuğun cinsiyetine ve yaşına uygun bir yatılı sosyal
hizmet kurumuna yerleştirilmesi için “Bakım Tedbiri” kararı
alınır. Çocuk kurumdayken ilgili meslek elemanları tarafından
ailenin, çocuğun bakımını üstleneceği kanaatine varıldığı
takdirde çocuklar ailenin yanına geri yerleştirilirler.

44

Bakım Tedbiri ile hedeflenen;

• Çocuğun eğitim ve sağlık durumunun; fiziki ve psiko-sosyal
gelişiminin yakından takip edilmesini sağlamak,
• Çocuğun ihmal veya istismara uğramasını engellemektir.
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. Sosyal
Hizmet birimindeki meslek elemanları tarafından çocuğun
sağlık süreci hakkında gerekli takip ve yönlendirmeler yapılır.
Sağlık Tedbiri kararı ile hedeflenenler;
• Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması,
• Fiziksel veya ruhsal sağlığı zarar görmüş olan çocukların
tedavisi için gerekli olan geçici veya sürekli tıbbî bakım ve
rehabilitasyonun sağlanması,
• Bağımlılık yapan maddeleri kullanan çocukların tedavi
edilmesi,
• Çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmesinin sağlanması
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ÇOCUK KORUMA FAALİYETLERİ
Çocuk Koruma Birimi, kendisine yönlendirilen vakalar için
hane ziyareti ve sosyal inceleme gerçekleştirdikten sonra
müdahale aracı olarak sosyal ve ekonomik destek, tedbir
kararları ve danışmanlık tedbiri araçlarını kullanmaktadır.
Aşağıdaki
tabloda
Mülteciler
Derneği’nin
diğer
birimleri
tarafından
Çocuk
Koruma
Birimine
yönlendirilmiş vakalara ait sayılar ve Çocuk Koruma Birimi
tarafından gerçekleştirilen hane ziyaretleri sayılarına yer
verilmiştir.

Hane Ziyareti
Tablo: Çocuk Koruma Birimi Performans Bilgileri

Çocuk Koruma Birimine
Yönlendirilen Vaka Sayısı

480

Çocuk Koruma Birimi Tarafından Gerçekleştirilen Hane Ziyareti Sayısı

983

Çocuk Koruma Birimi’nin, yaptığı hane ziyaretleri sonrasında
uyguladığı müdahale araçlarının sayısı aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.

Tablo: 2020-2021 Yılları Karşılaştırmalı Çocuk Koruma Birimi
Performans Bilgileri

Sosyal ve Ekonomik Destek (Aile)

Tablo: Çocuk Koruma Birimi Performans Bilgileri

Sosyal ve Ekonomik Destek (Aile)

Çocuk Koruma Biriminin kullandığı müdahale araçları
2020 yılı ve 2021 yılı açısından karşılaştırmalı olarak aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.

268

2020

2021

Hane Ziyareti

801

983

271

268

Danışmanlık Tedbiri (Çocuk)

1

Sosyal ve Ekonomik Destek
Sağlanan Aile Sayısı

Eğitim Tedbiri (Çocuk)

10

Eğitim Tedbiri Alınan Çocuk Sayısı

5

10

Sağlık Tedbiri (Çocuk)

1

Sağlık Tedbiri Alınan Çocuk Sayısı

2

1

Bakım Tedbiri (Çocuk)

8

Danışmanlık Tedbiri Alınan Çocuk Sayısı

3

1

Danışmanlık Desteği (Aile)

289

Bakım Tedbiri Alınan Çocuk Sayısı

1

8

Toplam

577

Danışmanlık Desteği Sağlanan Aile
Sayısı

175

289

Çocuk Koruma Birimi, 2021 yılı içerisinde Hayata
Destek Derneği Çocuk Koruma Birimi’nden “Akran
Süpervizyonu” desteği almış, 12 hafta boyunca zoom
üzerinden süpervizyon toplantılarına katılım sağlamıştır.
UNHCR ekibinin düzenlediği “Çocuk Koruma Alt
Grubu”
toplantılarına
katılım
göstermiştir.
Bunlar
süreğen şekilde katılım gösterilmiş olan toplantılar
olup birçok farklı kurum tarafından düzenlenen
eğitim, toplantı ve workshoplara katılım gösterilmiştir.

2021 Yılı Değerlendirme
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HUKUKİ DANIŞMANLIK
Geçici koruma ve uluslararası koruma prosedürlerine tabi sığınmacı ve mülteciler ile ikamet izni prosedürü içerisinde
bulunan yabancıların hukuki problemlerinin çözümü için hukuk birimi olarak tarafımızca ücretsiz hukuki danışmanlık
hizmeti verilmiştir. Karşılaşılan sorunların çözümünde lüzum görülmesi üzerine gerektiğinde kurum içi ve kurum
dışı yönlendirmeler yapılarak farklı disiplinler veyahut özel ve resmi resmi kurumlar ile işbirliği sağlanmıştır; ayrıca
ihtiyaç duyulan vakalarda dilekçe yazımı ve refakat etme hizmeti sunulmuştur. İstanbul’da bulunan baroların adli
yardım servisleri ile işbirliği içerisinde danışanların ücretsiz avukat desteğine erişimleri sağlanmıştır. Danışanların
hukuki hak ve yükümlülüklerinin farkındalığını sağlamak adına karşılaşabilecekleri hukuki durumlar hakkında
seminerler verilmiştir.
Hukuk biriminden en fazla danışmanlık alınan konuların başında geçici koruma ve uluslararası koruma kimlik başvurusu
ile iptali, kimlik ili nakli işlemleri, boşanma, velayet, vesayet, işçi alacakları dava süreci danışmanlığı gelmektedir.

Mülteci Hukuku: Geçici Koruma ve Uluslararası koruma
kimlik başvuruları, kimlik iptali, başvuru süreci hakkında
hukuki bilgilendirme ile söz konusu durumlarda karşılaşılan
sorunlar üzerine gerektiğinde yönlendirmelerde bulunma,
dilekçe yazımı ve refakat etme şeklinde hukuki hizmet
verilmiştir.
Yabancılar Hukuku: Birime intikal eden sınır dışı etme
ve idari gözetim altına alınma durumları halinde geri
gönderme merkezlerine gidilerek danışan, hakları konusunda
bilgilendirilmiş ve gerekli hukuki mekanizmaların işletilmesi
sağlanmıştır. Ayrıca ikamet izni süreci içerisinde bulunan
ve ikamet izni sahibi olan yabancıların karşılaştıkları
sorunları hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapılarak,
gerektiğinde dilekçe yazımı ve refakat etme şeklinde hukuki
hizmet verilmiştir
Aile Hukuku: Şiddet mağduru sığınmacıların ve mültecilerin
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korunmasına yönelik gerekli hukuki tedbirlerin alınması
sağlanmış, resmi evlilik ve resmi boşanma konularında
bilgilendirme ve seminer hizmeti verilmiştir; ayrıca gerekli
görülmesi halinde yönlendirmelerde bulunma, dilekçe
yazımı ve refakat etme şeklinde hukuki hizmet verilmiştir.
Ceza Hukuku: Ceza hukuku alanında bir soruşturma veya
kovuşturma içerisinde bulunan sığınmacı ve mültecilere,
sürecin işleyişi ile sahip oldukları haklar hakkında gerekli
bilgilendirme yapılmış; ayrıca gerekli görülmesi halinde
yönlendirmelerde bulunma, dilekçe yazımı ve refakat etme
şeklinde hukuki hizmet verilmiştir.
Seminerler: Sığınmacı ve mülteciler dahil yabancıların
ülkemiz hukuku içerisinde sahip oldukları haklar ile
uymaları gereken yükümlülükler hakkında bilgilendirici ve
akabinde uyum süreçlerine katkıda bulunan çeşitli hukuki
konular üzerine seminerler verilmesi sağlanmıştır.

2021 FAALİYET RAPORU

SAĞLIK FAALİYETLERİ
FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON
HİZMETLERİ
Mülteciler Derneği Toplum Merkezi binasının ikinci katında yer alan ve rehabilitasyon projesi kapsamında, 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
• Protez ve Ortez Cihaz Desteği
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.

Grafik: 2021 Yılı Tanılara Göre Danışan Verileri
Yanık; 6
Diğer; 39
Ortopedik
Deformite; 141

Periferik sinir Hasarı;
135

Kırık; 97

Serebral
Palsi; 66
Artrit veya
Artoz; 35
Travmatik Beyin
Hasarı; 20
İnme; 18

Amputasyon; 26
Spinal Kord
Yararlanması Kısmi; 48
Spinal Kord
Yararlanması Komple; 42
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FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
BİRİMİMİZİN HEDEFLERİ
• Dernek olarak doğuştan fiziksel kısıtlılığı bulunan ve savaş

nedeniyle, ev ya da iş kazaları, hastalık sebebiyle sonradan
fiziksel kısıtlılığı olan tüm mülteciler, sığınmacılar ve
ailelerine ayrım gözetmeksizin yapılan bu hizmetler ücretsiz
olarak sağlanmaktadır.

• Fizik tedavi ve rehabilitasyon, kişinin sınırlanmış olan
fonksiyonel kapasitesinin belirlenmesi ve kişiye uygun bir
programla tedavi edilmesidir. Buradaki hedef, hastanın günlük
yaşamda daha bağımsız duruma gelmesini sağlamaktır.
• Birimin hedefi tüm ihtiyacı olan kişilere ulaşmak ve kaliteli
bir şekilde bu hizmeti sağlamaktır.

Fizik Tedavi merkezimizde 2021 yılı içinde 6.999 adet seans
gerçekleştirilmiştir. Toplamda 66 danışana 116 adet ortez ve
11 protez yardımı sağlanmıştır.
Bu verilen ortezlerden 51 adedi RELIEF International
tarafından, 65 adedi Conscience International tarafından
verilmiştir. Aynı zamanda yine Conscience International
tarafından 11 adet de protez desteği sağlanmıştır.

Grafik: Son 3 Yılda Gerçekleştirilen Seanslar
3.908

•

3.613

Engelliliği azaltarak yaşam kalitesini artırmak, ağrısız ve
eksiksiz bir şekilde günlük yaşam aktiviteleri yapılmasını
sağlamaktır.

Grafik: 2021 Yılı İçerisinde Hizmet Alan Danışanların Yaralanma
Nedenleri

3.279

KADIN
ERKEK

Seansların Sayısı
2019
Toplam: 7.521

3313

3.243 3.593

Seansların Sayısı
2020
Toplam: 6.592

Seansların Sayısı
2021
Toplam: 6.999

Grafik: Son 3 Yılda Fizik Tedavi Birimine Gelen Yeni Danışan Sayısı
ve Cinsiyet Dağılımları

Yaralanma Nedeni

340

337

Savaş Yaralanmaları
Kazalar
Doğuştan

305
249

299

269

Hastalık

Yeni Değerlendirme
Sayısı 2019
Toplam: 589
KADIN
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Yeni Değerlendirme Yeni Değerlendirme
Sayısı 2021
Sayısı 2020
Toplam: 604
Toplam: 606
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FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
FAALİYETLERİ
Mülteciler Derneği Fizik Tedavi
birimi 2021 yılı boyunca faaliyetlerini:

ve

Rehabilitasyon

• Kapsamlı Rehabilitasyon Desteği
• Fizik Tedavi Seansları (Saha, Merkez ve çevrim içi)
• Yardımcı Cihaz Bağışları (Tekerlekli sandalye,

sandalyeleri, bastonlar,
rölatörler, yürüteçler vb.)

korseler,

elektrikli

tuvalet
sandalyeler,

Grafik: 2021 Yılında Dağıtılan Yardımcı Cihazlar

Tuvalet Sandalyesi; 40 Elektrikli Sandalye; 11
Sp Tekerlikli
Rollator; 8
Sandalye; 12
Aktif Tekerlekli
Sandalye; 6

• Protez ve Ortez Cihaz Desteği
Alanlarında sürdürmeye devam etmiştir. Tüm bu
hizmetler
Sultanbeyli
İlçe
Sağlık
Müdürlüğü’nün
gözetimi altında T.C. Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemelerine
tabii olarak gerçekleşmiştir.
2021 yılında Ortez & Protez 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 195 adet
yardımcı cihaz bağışlanarak başarılı bir şekilde yürütülmüştür.

Yürüme Cihazı ve Fizyoterapi Desteği

Koltuk Değnekleri,
baston; 49
Yürüteç; 46
Korseler; 32

Medikal Tekerlek
Sandalye; 35

Protez Desteği
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Çalışanlarımıza Yönelik Engellilik ve Rehabilitasyon
Bilgilendirme Eğitimi

Tekerlikli Sandalye Bağışı

Tablo: 2021 Yılı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Birimi Tarafından Yapılan Faaliyetler

01 Ocak - 31 Aralık 2021

Sayı

Toplam Yeni Değerlendirilen
Yararlanıcıların Sayısı

604

Toplam Verilen Seansların Sayısı

6.999

Dağıtılan Yardımcı Cihazlar

195

Dağıtılan Protez & Ortez Cihazlar

127

Dosyası kapatılan-Uzaktan Takip Edilen Yararlanıcı

465

Seanslarına Gelmeyen İptal Olan Sayısı

720

Fizyoterapi Değerlendirmesi
Bekleyen Yararlanıcı

120

Yardımcı Cihazlar & Protez, Ortez Bekleyen Yararlanıcılar

95
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Kadın

15 yaş altı
Kadın
305

2.262

299
1.494

444

15 Yaş Altı
Erkek

Erkek

2.320

923

276
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RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Ruh sağlığı hizmetleri çerçevesinde 5 psikolog, 2 klinik
psikolog ve 2 psikiyatrist görev almaktadır. Psikiyatri
doktorları danışanlar ilebirebir görüşerek onlara terapi
ve ilaç desteği vermekte; Klinik Psikologlar, danışanlarla
bireysel psikoterapi ve grup psikoterapi seansları yapmakta;
Psikologlar ise danışanlar ile bireysel ve grup psikososyal
destek vermektedirler. Sağlık Bakanlığına bağlı olan ruh
sağlığı merkezimizde görev alan 1 sorumlu psikiyatrist Arapça
tercüme ile seans almaktadır.
Ruh Sağlığı Birimi, etik kurallar ve insan hakları gereğince
kişilere verdiği hizmeti, gizli ve kişinin yararına olacak şekilde
vermeyi amaçlar. Birimin asıl hedefi kendi kapasitesini
geliştirerek daha fazla kişiye ulaşıp destek almak isteyen
kişilerin iyilik hallerini güçlendirerek, ruh sağlığına fayda
sağlamaktır.

Ruh Sağlığı Birimimiz;

Grafik: 2021 Yılı Yararlanıcı Cinsiyet Dağılımı

• Derneğin Ruh sağlığı için orta ve uzun vadeli politikalarını
belirlemekte ve bu doğrultuda çalışmakta,
• Birime başvuruda bulunmuş kişilere hiçbir ayrım yapılmadan
ruh sağlığı hizmeti vermekte,
• Yerel halk ve mültecilerle ortak eğitim/seminer/atölye gibi
faaliyetler düzenleyerek sosyal uyum süreçlerine destek
olmakta,
• Ruh Sağlığı biriminden hizmet alan her kişi için memnuniyet

KADIN
ERKEK

anketleri düzenleyip uygulamakta,

• Anket

sonuçlarına göre birim içerisinde gerekli görülen
düzenleme ve geliştirme çalışmalarını yapmaktadırlar.

2021 Yılında Ruh Sağlığı
Kapsamında Düzenlenen
Etkinlikler
• 8 Mart 2021 tarihinde Mülteci kadınlara yönelik, ‘’Şiddet
Nedir?’’ konulu seminer düzenlenerek kadınların, şiddetin ne
olduğu ve şiddete maruz kaldıklarında ne yapmaları gerektiği
hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
8 Mart 2021 ‘’Şiddet Nedir?’’Konulu Seminer
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SOSYAL UYUM FAALİYETLERİ
Sosyal Uyum, Mülteciler Derneği’nin sağladığı hizmetlerin
odak noktasında yer almaktadır. Sultanbeyli’de yaşayan
yerel halk ve sığınmacıların birlikte yaşayabilme kültürüne
katkı sunmak ve toplulukların dayanıklılıkları, yeterlilik
alanları ve kaynakları tespit edilerek bunlar aracılığıyla
topluluk ağlarını ve topluluk katılımını geliştirmek amacıyla
kurulan bu departman, sosyal uyuma yönelik faaliyetler
gerçekleştirmektedir.
Faaliyetlerin temel amacı; Sultanbeyli’de yaşayan ev sahibi
toplum ile bu ilçede ortak yaşama dahil olmaya başlayan
Suriyeliler ve diğer mülteci topluluklar arasındaki etkileşimi
artırmak, kültürlerarası iletişimi mümkün kılmak, aynı mekanı
paylaşan iki halkın farklılıklarının bizi zenginleştirdiği
inancından hareketle toplumsal uyumu desteklemek
ve topluluklarla işbirliği içerisinde onların sorun çözme
kapasitelerini geliştirmektir.

Sunulan Hizmetler
GIZ CLIP2 projesi kapsamında; Yerel halk ve mülteci toplulukların temel insan hakları perspektifinde, sosyo-kültürel yönlerinin
güçlendirilmesiyle ön yargılardan arınarak uyum içerisinde yaşamalarını sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak,
UNHCR projesi kapsamında; Koruma Uzmanı koordinatörlüğünde bireysel kapasite, temsiliyet ve haklar temelinde topluluklarla
işbirliği içerisinde olarak sorun çözme stratejilerini çeşitlendirmektir.
Bu çerçevede yürütülen faaliyetler aşağıdaki tabloda özetlenmektedir;
Tablo: Sosyal Uyum Kapsamında Yürütülen Faaliyetler

Toplum Temelli Koruma Faaliyetleri

Sosyal Uyum Temelli Faaliyetler

Bilgilendirme ve Farkındalık
Faaliyetleri

Mülteciler Meclisi

Gençlik Girişimleri Destek Programı

Seminerler

Çocuk Meclisi

Kilit Aktör Buluşmaları

Özel Gün Aktiviteleri

Kadın Dayanışma Grubu

Kardeş Aile Programı

Topluluk Liderleri Programı

Atölye Çalışmaları

Gençlik Güçlendirme Platformu

Temel Politika ve Önceliklerimiz

• Sahadan ve paydaşlardan edinilen bilgiler ışığındaihtiyaçla
ra göre şekillendirilmiş sosyal uyum çalışmaları
gerçekleştirmek; hem paydaşların bu alanda politika
üretebilmelerini sağlamak, ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış
güçlendirici faaliyetler düzenlemek hem de bizzat bu
paydaşların yönetebileceği sosyal uyuma yönelik faaliyetleri
oluşturmak,
• Sultanbeyli halkını doğru analiz edebilmek; anket, mülakat,
odak grup görüşmeleri vb. teknikler ile sosyal uyuma yönelik
ihtiyaç analizi yapmak,
•

Kurum içerisindeki insan kaynağı analizinin doğru yapmak
ve sosyal uyuma yönelik yapılabilecek çalışmalar için var olan
kapasiteyi güçlendirmek,
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•Medyanın farklı mecralarının olumlu algı oluşturmak için
kullanılması,
•Merkezi ve yerel politika üreticilerin farkındalıklarının arttırılması,
•Yereldeki STK’lar, mahalle muhtarları, yerel yönetim,

müftülük, okullar vb. kişi ve kurumların tecrübeleri, önerileri
ve ihtiyaçları çerçevesinde paydaş analizi gerçekleştirmek,

• Ön yargıların, farklılıkların tespiti ile bunları besleyen nedenlerin
araştırılması ve edinilen sonuçlar doğrultusunda çalışmalar
gerçekleştirmek,
•Farklılıkların zenginliğine vurgu yapmak,
•Farklı kültürel grupları, birbirlerinin dilini öğrenmeye

teşvik etmek.

2021 FAALİYET RAPORU

Mülteciler Derneği Sosyal Uyum Birimi, kurulduğu 2017
yılından bu yana Mültecilerin eğitim, sağlık, sosyal yaşam
ve haklar temelinde bilgilendirilmesi; yerel topluluklarla
geziler, atölye çalışmaları, kültür sanat ve spor faaliyetleri
ile seminerlerde bir araya gelerek ön yargıların
aşılması, Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışların
yaygınlaştırılması, topluluklar arasında dayanışmanın
güçlendirilmesi gibi amaçlarla çalışmalarına devam
etmektedir
Tablo: 2021 Yılında Düzenlenen Etkinliklere Sağlanan Katılım Sayısı

Etkinlik Sayısı

Tekrarlı Katılımcı
Sayısı

Tekrarsız Katılımcı
Sayısı

296

3.810

1.534

Tablo: 2021 Yılı Sosyal Uyum Çalışmaları Katılımcı Uyruk Dağılımı

Uyruk

Tablo: 2021 Yılı Sosyal Uyum Çalışmaları Katılımcı Cinsiyet
Dağılımı

Tekrarlı
Katılımcı Sayısı

Tekrarsız Katılımcı
Sayısı

DİĞER

240

43

SURİYE

2.125

802

TÜRKİYE

1.445

689

Genel Toplam

3.810

1.534

Tablo: 2021 Yılı Sosyal Uyum Çalışmaları Katılımcı Yaş Dağılımı

Cinsiyet

Tekrarlı Katılımcı Sayısı

Tekrarsız Katılımcı
Sayısı

Yaş
Grubu

Tekrarlı Katılımcı
Sayısı

Tekrarsız Katılımcı
Sayısı

ERKEK

1.303

597

Çocuk

1.435

607

KADIN

2.507

937

Yetişkin

2.375

927

Genel
Toplam

3.810

1.534

Genel
Toplam

3.810

1.534
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Kadınlara Yönelik Çalışmalar
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.

Atölyede katılımcılar güzel sanatlar ve el işi çalışmalarında
tecrübe edinirken sosyal ilişkilerini güçlendirdikleri, yeni
bağlar geliştirdikleri ve birbirlerinin yaşam alanlarını
tanıdıkları bir ortamı paylaşma imkanı da bulmaktadır.

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.
Yerel halk ve göçmen grupların bir araya gelmesini amaçlayan,
farklı yaş grupları için farklı konularda tasarlanmış, uzun
süreli çalışmalar bütünüdür. Atölye mekânı olarak Mülteciler
Toplum Merkezi, Sosyal Uyum Odası, Mülteciler Eğitim
Merkezi kullanılmaktadır. Atölye çalışmaları sosyal uyum
faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır.

Serbest Örgü Atölyesi

Farklı kültürlerden bireyler ile dil bariyerini aşarak iletişim
kurmayı, işbirliği yapmayı, üretkenliği, kendine zaman ayırmayı
da deneyimlemektedir.

Kültürler arası iletişimi arttırma ve önyargıların kırılmasında
kolaylaştırıcı olmaktadır. Bu sebeple farklı gruplarla ayrı ayrı
çalışmalar yürütülmektedir. Atölyeler özellikle yaş grubuna
göre ve talebe göre gruplandırılmakta ve gruplar içinde farklı
atölye çalışmalarına yer verilmektedir.

Kadınlara Yönelik Atölye Çalışmaları:

Göçmen ve yerel halktan kadınlardan oluşan kadın gruplar ile
yürütülmektedir.
Ahşap Boyama Atölyesi

Mülteciler Derneği’nde 2021 dönemi içinde 84 oturumluk
atölye çalışması yapılmıştır. Bu atölyeler aşağıdaki gibi
sıralanabilir;

Punch Atölyesi
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• Punch Atölyesi
• Makrome Atölyesi
• Serbest Örgü Atölyesi
• Ahşap Boyama Atölyesi
• Yetişkinler için Online Masal Atölyesi
• Resim Atölyesi
• Mutfakta Uyum Var! Atölyesi

2021 FAALİYET RAPORU

Aile ve Çocuklara Yönelik Çalışmalar
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.

Ailelere Yönelik Atölye Çalışmaları
Göçmen aileler ve yerelde yaşayan aileler ile birlikte yürütülen
atölye çalışmalarıdır. Bu çalışma grubunda katılımcılar erken
çocukluk döneminde olan çocukları ile birlikte yürütülen
faaliyete katılmaktadır. Atölyelerde aile içinde çocukla
geçirilen kaliteli zamanın artması sağlanırken aynı zamanda
ebeveynler çocukları üzerinden ortak sohbet konuları
geliştirmekte, kendi gündelik deneyimlerini birbirlerine
aktarmakta ve farklı
kültürlerden olan katılımcıların arasında bir iletişim
ağı oluşmaktadır. Bu açıdan sosyal uyum çalışmalarını
desteklemektedir.
Mülteciler Derneği’nde 2021 dönemi içinde 6 oturumluk
ailelere yönelik sanat ve masal üzerine atölye çalışması
yapılmıştır.
Bu atölyeler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

• Aile Sanat Atölyesi
• Kar küresi Atölyesi
• Bu Benim Masalım Atölyesi

Aile Sanat Atölyesi

Çocuklara Yönelik Atölye Çalışmaları: Göçmen ve

yerelde yaşayan 9-15 yaş arası çocuklar ile yürütülen atölye
çalışmalarıdır. Okul saatleri dışında gerçekleştirilmektedir.
Atölyelerde çocuklar akranları ile iletişim kurmayı, farklı
kültürlerle bir arada yaşamayı, kendi yeteneklerini keşfetmeyi,
işbirliği ve ekip çalışması yürütmeyi, dil becerisini geliştirmeyi,
yardımsever olmayı deneyimlemektedir.

Çocuk Atölyesi

Aile Sanat Atölyesi

Mülteciler Derneği’nde 2021 dönemi içinde 28 oturumluk
atölye çalışması yapılmıştır.
Bu atölyeler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

• Serbest Oyun Atölyesi
• Çocuklar için Masal Atölyesi
• Çocuk Atölyesi
• Hobi Kazanma Atölyesi
• Resim Atölyesi
Çocuklar İçin Masal Atölyesi
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Meclisler
Dernek çatısı altında yürütülen tüm faaliyet alanları için
bireysel kapasiteyi, temsiliyeti, hakları ve insanlık onuru
temelinde mülteci toplulukların dayanıklılıkları, yeterlilik
alanları ve kaynakları tespit edilerek tüm bunların topluluğun
kapasitesini geliştirmek üzere kullanılmasını hedefleyen bir
yönetişim sistemidir. Bu sistem içerisinde çocuk ve yetişkin
mülteci gruplar için oluşturulmuş iki farklı yapı yer almaktadır.

Çocuk Meclisi: 12-16 yaş arasındaki mülteci çocukların
bireysel yaşantılarına ve toplumsal unsurlara daha eleştirel
bir perspektiften bakmalarını desteklemek, öz güvenlerini ve
kendini ifade etme becerilerini arttırmak, çocukların hakları,
ihtiyaçları ve sorumluluklarına dair talep ve farkındalıklarını
artırarak ifade özgürlüklerini desteklemek amacıyla kurulmuş
bir yapıdır.

Mülteciler Meclisi: Mültecilerin ulusal ve uluslararası
gündemdeki olaylar karşısında duygu ve düşüncelerini ifade
edebildikleri, yaşadıkları sorunları tespit edip çözüm önerisi
geliştirebildikleri, Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği’nin faaliyetlerini ve hizmet kalitesini
arttırmaya yönelik öneri ve görüşlerde bulunabildikleri,
doğru bilginin kendi kanalları vasıtası ile yaygınlaştırılmasını
destekleyen, bilgi ve beceri sahibi oldukları alanları belirleyerek
çalışma alanlarına bu bilgi birikimini aktarmalarını teşvik
eden ve tüm bunların sürdürülebilirliğini amaçlayan yetişkin
mülteci toplulukları barındıran bir yapıdır.

Çocuk meclisi 2021 dönemi içerisinde toplamda 12 buluşma
gerçekleştirmiştir. Bu buluşmalarda çocuk hakları, akran
zorbalığı, çocuk ihmal ve istismarı, eğitime erişim konuları
üzerine afiş ve broşür çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Meclis, 2021 dönemi içerisinde gerçekleştirdiği buluşmada
eğitim, istihdam, sağlık, kimlik konuları temelinde belirledikleri
ihtiyaç alanlarını, sorunları ve politika önerilerini dernek
yönetim kurulu ve bakanlıklara iletmek üzere bağımsız bir
avukat ile görüşmüştür. Ayrıca tüm bu çalışmaları derledikleri
bir meclis dergisi hazırlamışlardır.Yine kendi faaliyet alanlarını,
karşılaştıkları zorlukları ve iyi uygulama örneklerini sunmak
üzere Zeytin Ağacı Derneği topluluk meclisi ile buluşma
gerçekleştirmiştir. Diğer yandan Covid-19 aşı sürecine dair
saha araştırması yaparak mülteci topluluklar için bir doktor
eşliğinde bilgilendirme videosu hazırlamış ve mülteci hakları
üzerine farkındalık yaratmak amacıyla Mülteciler Günü
Programı düzenlemişlerdir.

Çocuk Meclisi

Mülteciler Meclisi
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Dayanışma Grupları
Katılımcıların talepleri doğrultusunda oluşturulan dayanışma
grupları belirlenen temalar özelinde kişilerin karşılaştıkları
zorluklara yönelik birlikte çözümler üretmelerini, sorunların
çözümlenmesinde birim çalışanlarına alternatif kaynaklar
sunabilmeyi, engellenen hakları ve bunlara erişim
mekanizmaları üzerine birlikte düşünebilmeyi amaçlamaktadır.
Bireyi güçlendirirken topluluğu da belirlenen odak kişiler
aracılığıyla desteklemeyi amaçlayan dayanışma grupları her
yıl ihtiyaçlar odağında çeşitlenmektedir.
2021 dönemi içerisinde gerçekleştirilen 33 buluşmada
aşağıda belirtilen dayanışma grupları ile çalışılmıştır;

• Kadın Dayanışma Grubu
• Özel Gereksinimli Çocukların Ebeveynleri içi Destek Ağı
• Gençlik Güçlendirme Platformu
• Topluluk Liderleri Programı

Topluluk Liderleri Programı

Bilgilendirme ve Farkındalık
Çalışmaları
Temel koruma alanlarında mültecilerin haklara erişim yolları
hakkında bilgi sahibi olmalarını ve edindikleri bilgi ve
tecrübeleri kendi kanalları vasıtasıyla yaygınlaştırmalarını
destekleyen bilgilendirme oturumlarını ve mültecilik, göç,
insani yardım ve insan hakları alanında önemli kabul edilen
günlerde katılımcılarla birlikte yürütülen sosyal uyum temelli
farkındalık çalışmalarını kapsamaktadır.
2021 dönemi içerisinde gerçekleştirilen 39 buluşmada
aşağıdaki temalar üzerinde durulmuştur;

Dünya Çocuk Hakları Günü

• Sağlık Seminerleri Dizisi
• Sosyal Uyum Eğitimleri
• Okul Temelli Sosyal Uyum Programı: Leylaklar Ülkesinde
Yine farkındalık çalışmaları kapsamında;

• Dünya Barış Günü
• Dünya Mülteciler Günü
• Dünya Komşular Günü
• Göçmenler Günü
• Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri düzenlenmiştir.
Sağlık Semineri
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Sosyal Uyum Yaygınlaştırma Faaliyetleri
Kilit Aktör Buluşmaları
İnsan hakları, mülteci hakları, sosyal uyum ve birlikte yaşam
gibi konuları kapsayıcı farklı uygulamaları içeren 1 tam
günlük yaygınlaştırma eğitimleri aşağıdaki hedef gruplar için
programlanmıştır.

2021 dönemi içerisinde gerçekleştirilen 10 buluşmada
aileler ile ön görüşmeler yürütülmüş, program tanıtımı ve
pilot çalışma hazırlığına yapılmıştır.

• Mülteciler Derneği çalışanları
• Sultanbeyli Belediyesi çalışanları
• Sultanbeyli Kaymakamlığı çalışanları
• Sultanbeyli Halk Eğitim Merkezi Çalışanları
• Sultanbeyli’de hizmet veren STK çalışanları
• Türk ve mülteci çocukların birlikte eğitim aldığı okullarda
görev alan öğretmen ve idareciler

• Mülteciler Derneği gönüllüleri
• Dernek olarak işbirliği kurduğumuz üniversite öğrencileri
2021 dönemi içerisinde gerçekleştirilen 12 buluşmada
muhtarlar, okul idarecileri, okul psikolojik danışmanları, din
görevlileri ve belediye personeli ile bir araya gelinmiştir.

Kardeş Aile Programı

Kültür – Sanat, Gezi ve Spor Faaliyetleri
Kültür-sanat ve spor faaliyetleri göçmen ve yerel halkın
birbirleriyle iletişimlerini güçlendirmeleri, dil bariyerine
takılmadan temas kurabilmeleri için fırsat yaratmaktadır.
2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen müzik atölyeleri, futbol
maçları ve yüzme atölyeleri ile toplamda
22 etkinlik gerçekleştirilmiştir.

Müzik Atölyeleri: Sanat atölyeleri aracılığıyla çocukların

kaynaşmasına ve bütünleşmesine katkı sağlanmaktadır. Sala
Müzik işbirliği ile başlayan Müzik atölyelerimizde 7- 15 yaş
arası mülteci ve yerleşik çocuklar dil engellerini aşarak müzik
yoluyla birbirleriyle tanışmaktadırlar.

Kilit Aktör Buluşmaları

Kardeş Aile Programı
Kardeş Aile Programı bir sosyal dayanışma, kültürel alışveriş
ve dostluk programıdır.
Programın amacı, bir sebeple kendi imkân ve kabiliyeti ile
sosyal hayatını sürdürmesi, ihtiyaçlarını gidermesi mümkün
görünmeyen aileleri, kendi kendine yetebilen seviyeye
getirmek gayesiyle, öncelikli olarak yakın semtlerde ikamet
eden ailelerle bir araya getirmektir. Bu program ile her iki aile
de hayatın farklı yönlerini, neredeyse yan yana yaşadıkları çok
farklı yaşantıları tanıma fırsatı bulmaktadır.
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Müzik Atölyesi

Ritim ve koro çalışmasının aynı anda yürütüldüğü düzenli
atölyelerde yaş grubuna göre çocuklar erbane, darbuka, tef ve
marakas ile bir yandan ritim tutarken, bir yandan da birlikte
sunacakları şarkılarını ezberlemektedirler.

2021 FAALİYET RAPORU

Spor Faaliyetleri: Spor her zaman olduğu gibi bu
yıl da çocukların ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.
Uyum faaliyetlerinin en önemlilerinden birisi olan spor
etkinlikleri, az sayıda çocuk/genç ile uzun süreli buluşmalarla
gerçekleştirilmiştir.

Cam Ocağı Gezisi

Gençlik Girişimleri Destek Programı

Futbol Maçları

Kalabalık ve tek seferlik maçların aksine uzun süreli öğrenme
amaçlı buluşmalarda çocuklar ve gençlerin dayanışma ağı
oluşturduğu gözlemlenmiştir. Faaliyetler bireysel öğrenmeyi
amaçlıyor olsa bile, katılımcıların birbirleriyle iletişimini
güçlendirdiği görülmüştür. Önümüzdeki yıllarda uzun süreli
spor faaliyetlerine yer vermek birimin öncelikleri arasındadır.

İstanbul’da ikamet eden ve Sultanbeyli ilçesinde proje
uygulaması gerçekleştirebilecek 18-30 yaş arası gençlerin
katılımını hedefleyen program Sultanbeyli ilçesinde yaşayan
mülteciler ve yerel halk arasında sosyal ve kültürel kaynaşma
ve birlikte yaşamın güçlendirilmesinin sağlanmasına katkı
yapacak proje fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirilmiştir.
2021 yılı içerisinde kurum içinden gönüllü
mentorler eşliğinde yürütülen 5 projeye hibe desteği verilerek
uygulanması gerçekleştirilmiştir. Yıl sonunda “Proje Fuarı”
adı altında bir araya gelinmiş, projelerin içeriği katılımcılara
tanıtılmış, program değerlendirilmesi yapılmıştır.
2021 yılında uygulanan projelerde ulaşılan (tekrarlı) kişi sayısı
249 olmuştur. Uygulanan projelerin isimleri şu şekildedir:

• Sultanbeyli’de Sosyalleşiyorum
• Doğanın İzinde Atölyesi
• Renklerin Gücü
• Hayat Birlikte Güzel!
• Doğru Bilgi ve Sosyal Uyumla Ortak Bir Gelecek
Cam Ocağı Gezisi

Geziler: Yerel halk ve göçmenlerin katılımıyla 2021
yılında toplamda 8 gezi yapılmış olup, bunlardan 4’ü
pandemi kısıtlamaları sebebiyle çocuklar için online olarak
gerçekleştirilmiştir. Dünya üzerinde pek çok müzenin online
gezilebilir hale gelmesi sayesinde çocukları, evde kaldıkları
bu dönemde sanatla buluşturma fırsatı bulunmuştur. Yapılan
geziler büyük oranda düzenli atölyelerin son aşaması olarak
planlanmıştır. Böylelikle, birbirlerini hiç tanımayan katılımcılar
yerine, atölyeler boyunca vakit geçiren, birbirlerini tanımaya
başlayan katılımcıların gezilerde keyifli vakit geçirmesi
sağlanmıştır.

Doğanın İzinde Atölyesi
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ÇALIŞMA HAYATI
İstihdam Faaliyetleri
İş ve Meslek Danışmanlığı Masası Sultanbeyli Mülteciler Toplum Merkezi bünyesinde hizmet vermektedir. İş ve Meslek
Danışmanlığı hizmeti kapsamında İşgücü ihtiyacı olan işletmeler ile iş arayan mültecileri bir araya getirerek hem işletmelerin
ihtiyacı olan iş gücünü karşılamak hem de iş arayan mültecilerin istihdamına katkı sağlamaktadır. Birimimizde kendi işini kurmak
isteyen girişimci mültecilere ihtiyaç duydukları her türlü teknik ve danışmanlık desteği verilmektedir. Birimimiz, talep etmeleri
halinde yabancı eleman çalıştıran firmalar ve girişimci mülteciler adına yasallaştırma süreçlerinde çalışma izni başvurusu ve
takibini yapmaktadır.

Tablo: 2021 yılı Kariyer Merkezi Tarafından Yapılan
Yönlendirme Verileri

Tablo: 2021 yılı Kariyer Merkezi’ ne Müracaat Eden Danışan
Verileri
TürkVatandaşı

Toplam

78

212

290

Şubat

85

238

323

102

Mart

89

183

272

22

34

Nisan

69

262

331

6

34

40

Mayıs

69

54

123

Haziran

9

57

66

Haziran

74

127

201

Temmuz

7

40

47

Temmuz

65

56

121

Ağustos

0

0

0

Ağustos

24

174

198

Eylül

6

90

96

Eylül

94

243

337

Ekim

5

739

744

Ekim

84

254

338

Kasım

23

220

243

Kasım

103

202

305

Aralık

26

181

207

Aralık

171

217

388

112

1.486

1.598

1.005

2.222

3.227

Ay

Ay

Yabancı Uyruklu

Türk Vatandaşı

Toplam

Ocak

5

7

12

Ocak

Şubat

4

3

7

Mart

9

93

Nisan

12

Mayıs

Toplam

60

Toplam

Yabancı Uyruklu
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Tablo: 2021 yılı Kariyer Merkezi Tarafından Yapılan İşe Yerleştirme
Verileri
Yabancı Uyruklu

Türk Vatandaşı

Toplam

Ocak

Ay

5

7

12

Şubat

2

1

3

Mart

3

27

30

Nisan

6

2

8

Mayıs

5

9

14

Haziran

4

7

11

Temmuz

5

4

9

Ağustos

0

0

0

Eylül

1

7

8

Ekim

5

6

11

Kasım

6

3

6

Aralık

9

4

13

51

77

125

Toplam

Çalışma İzni Başvuru Desteği
Kariyer Merkezimiz, 2021 yılında 202 bireye çalışma izni, 36
girişimciye ise ruhsatlandırma süreçleri ile ilgili danışmanlık
desteği sağlamıştır.
İstihdama dayalı veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

Tablo: 2021 yılı Kariyer Merkezi Tarafından Sağlanan Çalışma
İzni ve Ruhsatlandırma Verileri

Çalışma İzni
Ay

Ruhsatlandırma

Yabancı Uyruklu

Ay

Yabancı Uyruklu

Ocak

41

Ocak

3

Şubat

45

Şubat

7

Mart

0

Mart

4

Nisan

18

Nisan

3

Mayıs

6

Mayıs

1

Haziran

17

Haziran

3

Temmuz

4

Temmuz

7

Ağustos

0

Ağustos

0

Eylül

15

Eylül

2

Ekim

22

Ekim

1

Kasım

11

Kasım

3

Aralık
Toplam

23

Aralık

2

202

Toplam

36

61

Projeler
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PROJE GELİŞTİRME
Proje Geliştirme Birimi; Mülteciler Derneği adına proje
başvurusu yapma amacıyla dernek bünyesinde kurulan bir
birimdir. Birimin amacı; derneğin çalışma yürütmekte olduğu
veya yürütmeyi hedeflediği alanlarda ulusal ve uluslararası fon
sağlayıcılara, konsolosluklara vb. proje başvurusu yapmaktır.

Başvuru Yapılan Proje Sayısı

Birim,1 Proje Geliştirme Sorumlusu ve 1 Proje Sorumlusundan
oluşmaktadır. Dernekteki Program Yöneticisine bağlı olarak
çalışmalarını sürdürmektedir. Proje Geliştirme süreçlerinde
Mülteciler Derneğindeki tüm birimlerle koordineli olarak
çalışmaktadır.
Proje Geliştirme birimi 2021 yılı içerisinde 31
projeye başvuru yapmıştır. Bu projelerin 5’inde çeşitli
kurumların projelerinde uygulama ortağı olarak yer
alınmıştır, 26’sında ise ana başvuru sahibi kurum
olarak proje ye başvuru yapmıştır.

Ana Başvuran
Ortak/ Partner

Tablo: Olumlu Sonuçlanan Proje Bilgileri

Proje Adı/ Fon Sağlayan Kurum

Projenin Mevcut Durumu

Projenin Faaliyet Tarihi

Hijyen Kiti Dağıtım Projesi / SDGs Promise Japan (SPJ)

Tamamlandı

01.05.2021-31.07.2021

Hemdem’in Desteklenmesi Projesi / Kızılay ve UNHCR

Tamamlandı

2021-10

Gençlik Girişimleri Destek Projesi / Reslog II

Devam Etmekte

2019-11 / 2022-05

Ruh Sağlığı ve Rehabilitasyon Projesi / SAMS

Onaylandı

01.01.2022-30.09.2022

Ruh Sağlığı ve Rehabilitasyon Projesi / Qudra

Devam Etmekte

1.10.2021-30.04.2022

Kadın Dayanışma Merkezi Destek Projesi / UNFPA

Devam Etmekte

2021-05

Ümraniye Koruma Projesi / WHH

Onaylandı

1.01.2022-31.08.2022

Geleceği Tasarlayanlar / İSTKA

Onaylandı

01.02.2022-16.07.2023

Tamamlandı

29.06.2021-31.01.2022

Covid 19 Destek Fonu / Fund Global Human Rights

63

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

Proje Amaçları:

•Toplum Merkezi faaliyetleri ile sosyal uyum
faaliyetlerindeolumlu 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.

MHPSS Mentorluk Programı
Mülteciler Derneği, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile birlikte yürüttüğü CLIP 2 Projesi kapsamında gerçekleştirilen
Mentorluk Programı ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik MHPSS
hizmeti alanında mentorluk desteği sağlamaktadır.
Projenin Amaçları:

•MHPSS hizmeti sağlamayan kurumları hizmet sağlayabilecek
seviyeye getirmek,
•MHPSS hizmet sağlayan kurumların
kapasitelerini geliştirmek/iyileştirmek,
•Programa dahil kurumlar ile işbirlikleri geliştirmek.

STRENGTHS Projesi
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.

Proje Amaçları:

• Problem Yönetimi’ ni sağlık sistemine entegre etmek için
gerekli adımların belirlenmesi,
• Problem Yönetimi’ nin eğitim materyallerinin
yararlanıcılara uyarlanması,
• Problem Yönetimi’ nin ölçeklendirilmesi.
• Problem Yönetimi’ nin uygulama ve yatırım maliyeti

belirlenmesi,

• Problem Yönetimi’ nin çıktı(kanıt) bazlı
yaygınlaştırılmasının sağlanması,
• Türkiye’de Mülteciler Derneği’ ne yönelik Problem Yönetimi
grup terapileri gerçekleştirmek.
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Rezilyans (RESLOG) 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 Amaçları:

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

Kadın Dayanışma Merkezi
Destek Projesi
2020 Nisan ayında başlayarak 2021 Nisan ayında bitecek
olan Kadın Dayanışma Merkezi projesi donör kurum olan
Kahane Foundation’ın çalışmadan memnun olması ve
verimli bulması sebebi ile yenilenmiş ve 2022 Nisan ayına
kadar uzatılmıştır. 2021 Kasım ayı içerisinde UNFPA Kadın
Dayanışma Merkezi’ mizi 10 yeni personelle destekleme
kararı almıştır. Ayrıca yararlanıcılar için hijyen kitleri,
anne-bebek bakım kitleri, cinsel korunmaya ve sağlığa yönelik
materyallerle destek sağlamaktadır. Kurum kapasitesini
geliştirmek amacıyla çalışanlara yönelik eğitimler ve
seminerler düzenlenmektedir.
Projenin öncelikli amacı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet
maruziyeti olan ( Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik
şiddet, kaynakların ve fırsatların engellenmesi, cinsel şiddet,
tecavüz), bu şiddet ortamından uzaklaşması gereken kadınlara
ve varsa çocuklarına güvenli barınma alanı sağlamaktır. Proje
hedefleri doğrultusunda sırasıyla kadın ve çocukların güvenli
bir yerde barındırılması ve güçlenmelerine katkı sağlayacak
geniş bir hizmet yelpazesinin sunulması planlanmaktadır.
Bu hizmetler arasında ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek
sağlanması, geliri olmayanlara maddi destek, kadınların
gelecekteki istihdam edilebilirliklerini artırmak için mesleki
beceriler kazanmalarına yardımcı olacak mesleki kurslar, dil
kursları, sosyal uyum aktiviteleri, farkındalık çalışmaları yer
almaktadır.

Sağlanan Malzemeler:
Yararlanıcılar kullandıkları alanlarda kendilerine ait yatak,
gardırop, televizyon, buzdolabı, masa gibi eşyaları kaldıkları
müddetçe kullanabilmektedir. Odalar dayanışma merkezinin
yoğunluğuna göre 1 veya 2 kişilik kullanılmaktadır.
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Kariyer Merkezi Projesi (1.Dönem)
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.

Proje Amaçları:

• 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.

Kariyer Merkezi Projesi (2. Dönem)
Kariyer Merkezi, 2021 yılında mültecilerin istihdam edilebilirlik düzeylerini artırabilmek adına çalışmalarını Kariyer, Girişimcilik
ve İstihdam olmak üzere üç ana başlıkta yapmıştır.
Proje Amaçları:
• Kariyer koçluğu ve kariyer haritalama
• Beceri Geliştirme Eğitimleri
• Girişimcilik Eğitimleri
• Sosyal Kooperatif Oluşturmak isteyen grupların
desteklenmesi
• Sosyal girişimlerin yaygınlaştırılması
• İşgücü piyasası fırsatları hakkında danışmanlık kamu
hizmetlerine yönlendirmeler gerçekleştirmek
• Mesleki Gelişim Eğitimleri
• Mesleki Eğitim sertifikası
• Özel Sektör ile iş birliği ağı geliştirmek ve işbirliğini
büyütmek,
• Paydaş toplantıları düzenlemek,
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Fiziksel Rehabilitasyon ve Psikolojik
Destek Merkezi Projesi (4. Dönem)
Mülteciler Derneği bünyesinde yer alan bu proje, mültecilerin ve sığınmacıların tamamına yönelik çeşitli sağlık
hizmetlerini sağlayan kapsamlı bir rehabilitasyon projesidir. Sultanbeyli Toplum Merkezi’nde çalışmalar yürütülmekte olup Ümraniye’de de proje kapsamında bir ofis bulunmaktadır.

Proje Amaçları:

• Bu tip rehabilitasyon hizmetlerine erişimde güçlük geçen
mültecilerin, kronik engellilerin fiziksel ve zihinsel engeli
olanların engellerini kaldırarak hem psikolojik hem de fiziksel
yaşam kalitelerini artırmak,
• Sağlık Bakanlığı’na bu alanlarda destek vermek,
• Önleyici ve profesyonel sağlık hizmetleri sağlama yoluyla

destek vererek Türkiye’de daha bilinçli ve sağlıklı bir mülteci
grubunun oluşmasına katkı sağlamaktadır.

Anne ve Bebek Sağlığı
Projesi
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
amaçlanmaktadır. Ayrıca kadınlara cinsel sağlık ve
üreme sağlığı konularında, genç kızlara ise ergenlik,
cinsel sağlık, şiddet ve korunma metotları gibi birçok konuda
seminerler verilmesi hedeflenmektedir.

Hane Ziyareti Gerçekleştiren Sosyal Çalışmacı Anneye
Bebek Bakımı İle İlgili Bilgi Aktarırken

Proje Amaçları:

• Doğumdan sonraki süreçte anneye ruh sağlığı,
beslenme ve bebek bakımıyla ilgili rehberlik yapmak,
• Bebeğin gelişimine uygun oyuncakları ve etkinlikleri aile
ile tanıştırmak,
• Kadınları cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında
bilinçlendirmek,
• Genç kızları ergenlik, bedenlerindeki değişimler vb.
konularda bilinçlendirmek ve güçlendirmek,
• Genç kızlara ve kadınlara
savunma eğitimleri vermek,

temel

seviyede

yakın

2020 de 1251 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 75 bebek kiti
dağıtılmıştır.
2021 de ise 1273 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 34 bebek kiti
dağıtılmıştır.
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Kadınlara Yönelik Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Semineri

Genç Kızlara Yönelik Seminer

Koruma ve Eğitim Projesi
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.

Proje Amaçları:

• Ev ziyaretleri ve dernekte yapılan görüşmeler aracılığıyla
hassasiyet tespiti, bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları
yürütmek,
• Tespit edilen
gerçekleştirmek,

hassasiyetlere

ilişkin

vaka

yönetimi

• Okula devam etmeyen çocukları okullaşma yolunda
desteklemek, sorunun neden kaynaklandığını tespit ettikten
sonra kapsamlı bir şekilde müdahale etmek,
• Okula devam eden çocukları da akademik ve sosyal olarak
güçlendirmek.
UNHCR 2021 KORUMA HEDEFLERİ

HEDEF DEĞER

ULAŞILAN DEĞER

Ev ziyareti ile ulaşılan kişi sayısı

600

1.098

Dernek içi hizmetlere yapılan yönlendirmeler

600

4.043

Dernek dışı hizmetlere yapılan yönlendirmeler

100

423

Aile danışmanları tarafından dernekte görüşülüp değerlendirilen kişi sayısı

4.000

4.296

Hassasiyet değerlendirmesi ve sosyal incelemesi yapılan çocukların sayısı

350

230

Sosyal Hizmet Merkezlerine yönlendirilen çocukların sayısı

300

479

Dernek içi eğitim faaliyetlerine yönlendirilen çocukların sayısı

100

129

Okullaştırılan çocuk sayısı

35

55

Grup terapilerine katılan çocuk sayısı

300

279

Hukuki danışmanlık verilen danışan sayısı

300

519

Adli yardıma yönlendirilen danışan sayısı

100

117

Düzenlenen bilgi yayma seminerlerinin sayısı

30

85

Bilgi yayma seminerlerine katılan kişi sayısı

5.000

1.540

Toplum odaklı koruma seminerleri sayısı

20

74

Toplum odaklı koruma seminerlerine katılan kişi sayısı

200

331

Seminerlere katılan kişilerin memnuniyet oranı

80%

91,09%

Odak grup görüşmesi sayısı

4

4

Odak grup görüşmelerine katılan kişi sayısı

24

14

Kapasite Geliştirme & Deneyim Paylaşımı yapılan oturumların sayısı

5

4

Kapasite Geliştirme & Deneyim Paylaşım oturumlarına katılan kişi sayısı

25

111
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HEDEF
DEĞER

ULAŞILAN
DEĞER

Akademik Destek & Beceri Geliştirme derslerine katılan 10-13 yaş aralığındaki
çocukların sayısı

250

460

Akademik Destek & Beceri Geliştirme derslerine katılan 14-18 yaş aralığındaki
çocukların sayısı

350

497

Bu derslere katılan çocukların memnuniyet oranı

80%

88,93%

Akademik yıl boyunca okula devam takibi yapılan çocuk sayısı

300

351

Gençlik güçlendirme aktivitelerine katılan gençlerin sayısı

400

448

Bilgi-yayma seminerlerine katılan kişi sayısı

400

723

Resmi eğitime yönlendirilen çocukların sayısı

100

192

UNHCR 2021 EĞİTİM HEDEFLERİ

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

Proje Amaçları:

• Mülteciler için kapsamlı ruh sağlığı hizmetlerine

erişimin

iyileştirilmesi,

• Mülteciler için fiziksel rehabilitasyon hizmetlerine erişimin
iyileştirilmesi,

• Kapasite geliştirme ve stratejik planlama yoluyla hizmet

kalitesinin artırılması.

Kapsamlı Ruh Sağlığı & Rehabilitasyon Hizmetlerinin
Desteklenmesi
Mülteciler Derneği bünyesinde yer alan bu proje mültecilerin ve sığınmacıların tamamına yönelik çeşitli sağlık hizmetleri
sağlayacak olan kapsamlı bir rehabilitasyon projesidir.

Proje Amaçları:

• Mülteciler için kapsamlı ruh sağlığı hizmetlerine erişimin
iyileştirilmesi,
• Mülteciler için fiziksel rehabilitasyon hizmetlerine erişimin
iyileştirilmesi,
• Kapasite geliştirme ve stratejik planlama yoluyla hizmet
kalitesinin artırılması.
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Covid – 19 Salgını İle
Mücadele Projesi

Covid-19 İhtiyaçları
Destek Projesi

Proje kapsamında tüm dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs
pandemisinin
etkilerinin
hafifletilmesi
ihtiyaç sahibi kişilere sağlık, hijyen, gıda ve temel
ihtiyaç maddelerinin temini sağlanmıştır.

Fund For Global Human Rights, pandemi koşullarından çok
fazla etkilenmiş olan mülteci ve sığınmacıları ayni ve nakdi
yardımlarla destekleyecek faaliyetler yürütmektedir.

Hijyen Kiti Dağıtımı Projesi
Proje Covid-19 Salgını sebebiyle mağduriyet yaşayan mülteci ve yerel halktan ailelerin hijyen alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi
çalışmalarını kapsamaktadır.

Proje Amaçları:

• Dezavantajlı mültecilerin ve yerel halkın ihtiyaçlarının
tespit edilmesi,
• Covid-19 salgınından etkilenen toplulukların hijyen
ihtiyaçlarının giderilmesi,

• Yerel yönetimler ile iş birliği içerisinde yerel halkın hijyen
ihtiyaçlarının giderilmesi,
• Dezavantajlı ve evinden çıkmakta güçlük çeken kişilerin
(yaşlı, engeli bulunan bireyler vb.) hijyen malzemelerinin
evlerine teslim edilmesi.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), diğer bir deyişle küresel amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak
ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.
Birleşmiş Milletlerin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA), “Binyıl Kalkınma Hedeflerinin” başarılarının üzerine inşa edilmekle
birlikte, iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içeriyor. Bu
amaçlar birbiriyle bağlantılıdır; bir amaçta başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları bütüncül ele almaktır.
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 Nelerdir?
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İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR
Kamu İşbirlikleri

Sivil Toplum Kuruluşları

Üniversiteler

Özel İş Birlikleri
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BİLANÇO TABLOLARI / 31.12.2021
AKTİF

Cari Dönem 2021

I. DÖNEN VARLIKLAR

9.798.481,67

A. Hazır Değerler

9.343.696,72

1.Kasa
2.Alınan Çekler
3.Bankalar

9.343.696,72

4.Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri)
5.Diğer Hazır Değerler
C. Ticari Alacaklar

12.308,50

1.Alıcılar

12.175,00

2.Alacak Senetleri
3.Alacak Senetleri Reeskontu ( - )
4.Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
5.Verilen Depozito ve Teminatlar

133,50

D. Diğer Alacaklar

222,58

1.Ortaklardan Alacaklar
2.İştiraklerden Alacaklar
3.Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4.Personelden Alacaklar
5.Diğer Çeşitli Alacaklar

222,58

H. Diğer Dönen Varlıklar

442.253,87

1.Devreden KDV
2.İndirilecek KDV
3.Diğer KDV
4.Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
5.İş Avansları
6.Personel Avansları

0,00
386.278,96
55.974,91

II. DURAN VARLIKLAR

1.911.672,39

D. Maddi Duran Varlıklar

1.207.982,84

1.Arazi ve Arsalar
2.Yer altı ve Yerüstü Düzenleri
3.Binalar
4.Tesis, Makine ve Cihazlar
5.Taşıtlar
6.Demirbaşlar

26.039,79
343.400,00
1.944.838,88

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

1.106.295,83

9.Yapılmakra Olan Yatırımlar
10.Verilen Avanslar
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

703.689,55

1.Haklar

126.075,07

2.Şerefiyeler
3.Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
4.Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5.Özel Maliyetler
6.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.Birikmiş Amortismanlar ( - )

776.420,87
46.732,00
245.538,39

8.Verilen Avanslar
AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI

11.710.154,06
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BİLANÇO TABLOLARI / 31.12.2021
PASİF
III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A. Mali Borçlar

Cari Dönem 2021
1.028.528,88
0,00

1.Banka Kredileri
2.Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4.Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
5.Tahvil, Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri
6.Diğer Mali Borçlar
B. Ticari Borçlar

135.290,60

1.Satıcılar

135.290,60

2.Borç Senetleri
3.Borç Senetleri Reeskontu ( - )
4.Alınan Depozito ve Teminatlar
5.Diğer Ticari Borçlar
C. Diğer Borçlar

570.725,62

1.Ortaklara Borçlar
2.İştiraklere Borçlar
3.Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4.Personele Borçlar
5.Diğer Çeşitli Borçlar

566.579,40
4.146,22

6.Diğer Borç Senetleri Reeskontu ( - )
D. Alınan Avanslar

2.944,09

1.Alınan Sipariş Avansları
2.Alınan Diğer Avanslar
E. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri

2.944,09
0,00

1.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri
2.Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı
F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

319.568,57

1.Ödenecek Vergi Ve Fonlar

100.809,51

2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

213.368,06

3.Vadesi Geçmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yükümlülükler
4.Ödenecek Diğer Yükümlülükler
V. ÖZ KAYNAKLAR

5.391,00
10.681.625,18

D. Geçmiş Yıl Kârları

8.590.255,96

1.Geçmiş Yıl Karları

8.590.255,96

E. Geçmiş Yıl Zararları

-1.953.771,47

1.Geçmiş Yıl Zararları

1.953.771,47

F. Dönem Net Kârı (Zararı)

4.045.140,69

1.Dönem Net Karı

4.045.140,69

2.Dönem Net Zararı ( - )
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI
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MİZAN / 31.12.2021
Hesap
Kodu

Hesap Adı

102

BANKALAR

111

ÖZEL KESİM, TAHVİL SENET
VE BONOLARI

120

ALICILAR

126

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

157

DİĞER STOKLAR

159

Borç

Alacak

118.694.636,20

109.350.939,48

10.128.414,43

10.128.414,43

12.175,00

-

Bakiye Borç
9.343.696,72

Bakiye
Alacak
-

Bakiye
9.343.696,72

-

-

-

12.175,00

-

12.175,00

8.570,58

8.437,08

133,5

-

133,5

359.390,31

359.167,73

222,58

-

222,58

1.036.077,36

1.036.077,36

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

663.788,08

277.509,12

386.278,96

-

386.278,96

195

İŞ AVANSLARI

114.169,80

58.194,89

55.974,91

-

55.974,91

253

TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR

26.039,79

-

26.039,79

-

26.039,79

254

TAŞITLAR

343.400,00

-

343.400,00

-

343.400,00

255

DEMİRBAŞLAR

1.944.838,88

-

1.944.838,88

-

1.944.838,88

257

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

260

HAKLAR

126.075,07

-

126.075,07

-

126.075,07

264

ÖZEL MALİYETLER

776.420,87

-

776.420,87

-

776.420,87

267

DİĞER MADDİ OLMAYAN
DURAN VARLIKLAR

46.732,00

-

46.732,00

-

46.732,00

268

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

-

320

SATICILAR

2.736.130,89

335

PERSONELE BORÇLAR

336

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

340

ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

360

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

1.534.022,09

1.634.831,60

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

2.551.911,94

2.765.280,00

-

1.106.295,83

-

-

-

1.106.295,83

-1.106.295,83

-

245.538,39

-245.538,39

2.871.421,49

48.000,00

183.290,60

-135.290,60

6.821.077,36

7.387.656,76

-

566.579,40

-566.579,40

560.786,68

564.932,90

12.350,00

-4.146,22

2.944,09

-2.944,09

12.826,50

113.636,01

-100.809,51

579,87

213.947,93

-213.368,06

-

245.538,39

-

2.944,09

8.203,78
-
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MİZAN / 31.12.2021
Hesap
Kodu

Hesap Adı

Borç

Alacak

Bakiye Borç

Bakiye
Alacak

Bakiye

369

ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

44.665,00

570

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

-

580

GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

1.953.771,47

590

DÖNEM NET KARI

3.082.352,13

7.127.492,82

-

602

DİĞER GELİRLER

16.668.553,44

16.668.553,44

-

-

-

622

SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

14.349.091,99

-14.349.091,99

-

-

-

642

FAİZ GELİRLERİ

434.676,87

434.676,87

-

-

-

645

MENKUL KIYMET SATIŞ
KARLARI

98.416,85

98.416,85

-

-

-

646

KAMBİYO KARLARI

1.329.100,51

1.329.100,51

-

-

-

649

DİĞER OLAĞAN GELİR VE
KARLAR

38.751,08

38.751,08

-

-

-

656

KAMBİYO ZARARLARI (-)

68.477,64

-68.477,64

-

-

-

659

DİĞER OLAĞAN GİDER VE
ZARARLAR (-)

52.833,01

-52.833,01

-

-

-

679

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE
KARLAR

1.100,77

1.100,77

-

-

-

689

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE
ZARARLAR (-)

0,07

-0,07

-

-

-

690

DÖNEM KARI VEYA ZARARI

18.515.543,40

18.515.543,40

-

-

-

740

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

14.402.404,99

14.402.404,99

-

-

-

741

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
YANSITMA HESABI

14.349.091,99

14.349.091,99

-

-

-
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50.056,00

-

5.391,00

-5.391,00

8.590.255,96

-

8.590.255,96

8.590.255,96

-

1.953.771,47

4.045.140,69

1.953.771,47
4.045.140,69
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GELİR TABLOSU / 31.12.2021
Gelir Tablosu

Cari Dönem 2021

A-BRÜT SATIŞLAR

16.668.553,44

1-Yurtiçi Satışlar

16.668.553,44

2-Yurtdışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

0,00

1-Satıştan İadeler (-)
C-NET SATIŞLAR

16.668.553,44

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

14.404.148,11

1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)

14.404.148,11

4-Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)

2.264.405,33
0,00

1-Araştırma ve Geliştirme Gid. (-)
2-Pazarl. Satış ve Dağıt. Gid. (-)
3-Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI

2.264.405,33

F-DİĞ. FAAL. OLAĞ. GEL. VE KAR

1.900.945,31

1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gel.
3-Faiz Gelirleri

434.676,87

4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Karları
7-Kambiyo Karları

98.416,85
1.329.100,51

8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar
G-DİĞ. FAAL. OLAĞ. GİD. VE ZAR.(-)

38.751,08
121.310,65

1-Komisyon Giderleri (-)
2-Karşılık Giderleri (-)
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
4-Kambiyo Zararları (-)

68.477,64

5-Reeskont Faiz Giderleri (-)
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

52.833,01
0,00

1-Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Gid. (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

4.044.039,99

1-Önceki Dönem Gelir ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J-OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR(-)

1.100,77
0,07

1-Çalışmayan Kısım Gid. ve Zarar(-)
2-Önceki Dönem Gider ve Zarar(-)
3-Diğer Olağandışı Gid. ve Zarar(-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI

0,07
4.045.140,69

K-DÖN. KAR. VER. VE DİĞ. YASAL YÜK. KARŞ(-)
DÖNEM NET KARI

4.045.140,69
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