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2014 yeni ve ciddi zorlukları beraberinde getiren bir yıl oldu.
Türkiye’de kayıtlı Suriyeli göçmen sayısı yaklaºık 1 milyon kiºi artarak 1,5 milyon kiºiye yükseldi, bunların 1,3 milyonu
ºehirlerde baºını sokacak bir yer aradı. Sayıdaki bu hızlı artıº yerel halkın dayanıklılığını zorlar hale geldi.
Lima’da düzenlenen Birleºmiº Milletler İklim Değiºikliği Konferansı elle tutulur bir netice alınamadan sona erdi. Umutlar
2015’teki Paris Konferansı’na kaldı.
Türkiye’de, hak ve özgürlükler konusundaki gerileme devam etti.
Suriyeliler konusundaki en olumlu geliºme, yılın son çeyreğinde Geçici Koruma Yönetmeliği’nin yayınlanmasıyla yasal
durumlarının tanımlanması ve bazı haklarının güvence altına alınması oldu.
YUVA bu geliºmelere bu alanlardaki çabalarını artırarak cevap verdi. Hatay’da Suriyeli göçmenler, muhtarlar ve STK
çalıºanları için arabuluculuk eğitimleri düzenledik. Etkinliklerimize yerel halkın katılımını artırarak iki toplumun biraraya gelip
kaynaºmasını sağlamaya, Türkçe ve Arapça dil eğitimlerini yoğunlaºtırarak iletiºim bariyerlerini kaldırmaya çalıºıyoruz.
Kırıkhan’daki Toplum Merkezimize Nizip’te bir yenisini eklemek için çalıºmalara baºladık. Nizip’te kamplar dıºında yaklaºık
35 bin Suriyeli yaºıyor. Hem bu insanlara hem de yerel halka yeni beceriler kazandırmak ve yeni yaºamlarına uyumlarını
kolaylaºtırmak için dünyanın önde gelen insani yardım kuruluºlarından International Medical Corps ile yeni bir iºbirliği
yaptık.
Yuva Derneği İstanbul’daki merkez oﬁsinin çatısına yerleºtirdiği güneº panelleri ile elektriğinin tamamını temiz enerjiden
sağlayan Türkiye’deki ilk STK oﬁsi oldu. Ekolojik Okuryazarlık eğitimlerimiz devam ediyor. 2014’te eğitmenlerimizin sayısını
ikiye katladık ve 500 üniversite öğrencisine ulaºtık. Bu gençler çevre ve doğanın korunmasına katkı vermeye devam
ediyorlar.
Hep birlikte, sürdülülebilir bir yaºama, adil, eºit, yoksulluğun ortadan kalktığı bir geleceğe doğru küçük, ama emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz.

Erdem Vardar / Direktör
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Last year, 2014, has brought new and severe challanges with it.
The number of registered Syrian refugees in Turkey has increased by a million people and reached to 1.5 million. 1.3 million
of them has sought refuge in the urban areas. This rapid increase has seriously tested the resilience of the host
community.
UN Cllimate Change Conference in Lima has ended without a solid outcome. Hopes are put off to Paris Conference in
2015. In Turkey, setback has continued in the ﬁeld of rights and liberties.
The most favourable development was the Temporary Protection Regulation, which was issued in the last quarter of the
year. It has deﬁned the legal status of the Syrians in Turkey and secured some of their rights.
YUVA has responded to these developments by increasing its efforts in these ﬁelds. We organized mediation trainings for
Syrian refugees, local mukhtars and NGO workers in Hatay. We are trying to bring together two communities by scaling up
the participation of the host community in our activities and to remove the barriers of communication by intensifying
Turkish and Arabic language courses.
We started to work on a new Community Center in Nizip in addition to the one in Kırıkhan. Around 35 thousand Syrians live
outside the camps in Nizip. In order to provide new skills to both Syrians and host community and to facilitate their
adaption to their new life, we have signed a new partnership with International Medical Corps, one of the leading
international humanitarian aid organisations.
YUVA has become the ﬁrst Turkish NGO to obtain its electricity from clean energy sources by installing solar panels on the
roof of its headquarters in Istanbul. Our ecological literacy trainings progress. In 2014, we have doubled the number of our
trainers and have reached 500 university students. These young people continue to contribute to the protection of nature
and environment.
Together, we go on walking in the direction of a sustainable life and a just and equal future without poverty, with small but
sure steps.

Erdem Vardar / Director
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V i z y on
YUVA’nın vizyonu, tüm canlıların ve bizden sonraki nesillerin haklarına saygılı, sürdürülebilir bir
yaºam ve adil, eºit, yoksulluğun ortadan kalktığı bir gelecek oluºturmaktır.

V isio n
The vision of YUVA is to create a sustainable life, a fair and equal future for everyone without
poverty, a future that is respectful to the rights of all living beings and the next generations.

M i sy on
Mikro Düzeyde;
Yetiºkin öğrenmesi yoluyla sürdürülebilir yaºam tarzlarının yaygınlaºması, yoksulluğun azaltılması ve
demokratikleºme amaçlı faaliyetler yürütür ve katılımcı eğitim yöntemlerini destekler. Yoksulluğun azaltılmasındaki
odağı en az geliºmiº bölgeler ve dezavantajlı gruplardır.
Orta Düzeyde;
• YUVA; ekoloji, insan hakları ve yurttaºlık eğitimlerini ve kültürler arası öğrenmeyi güçlendirmek için çalıºır.
• YUVA; Türkiye’de yaygın yetiºkin öğrenimi etkinliklerine katılımın artırılması amacıyla yetiºkin öğrenimi
kurumlarının kapasitelerinin geliºtirilmesi için çalıºır. Bu kurumların, hedef kitlelerinin ihtiyaçlarına cevap
verebilmeleri ve yerel düzeyde canlı eğitim merkezleri olabilmeleri için yetiºkin öğrenimi kurumlarını güçlendirir.
• Yetiºkin öğrenimi alanında yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası iºbirliklerine önayak olarak iyi örnekleri destekler.
Makro Düzeyde;
Öğrenenler, eğitmenler ve yaygın öğrenme hizmetleri sunan kurumlar için destekleyici bir ortamın oluºabilmesi
yolunda uygun politikaların oluºturulmasında karar alıcılara ve diğer kurumlara danıºmanlık yapar.
Yuva, insanların ve tüm canlıların birbirine bağımlılığının farkında olan, çeºitliliğe değer veren, barıºçıl ve içerici,
yaºadığı yer ve toplumda aktif olarak hem insanlar hem de tüm canlılar arası eºitlik, adalet ve dayanıºmayı savunan
bir yaºam biçimini karar alıcıların ve uygulayıcıların gündemine taºıyabilmek için halka açık tartıºmalar ve etkinlikler
düzenler.
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Missio n
Micro level;
YUVA takes measures for sustainable life styles, poverty reduction and democratization through adult learning and
promotes participatory teaching methods. For poverty reduction measures our focus is on least developed regions
and disadvantaged groups.
Meso level;
– YUVA aims to strengthen environmental, human rights and civic, intercultural and political education.
– YUVA runs capacity building activities of adult learning institutions in order to increase the participation of the
people in Turkey in non formal adult education activities. YUVA strengthens adult learning institutions in responding
appropriately to the needs of their target groups and in becoming vibrant hubs for education in their communities.
– Good practice is being promoted through facilitating local, national, regional and international cooperation in the
ﬁeld of adult learning.
Macro level;
• In order to create a supportive environment for learners, facilitators and providers of adult learning, YUVA
consults decision makers and other organizations in creating policies.
• YUVA holds public debates and events to help put the following themes on the agenda of decision makers and
practitioners:
1. Being aware of the relation between human and all beings,
2. Being active in the society in order to defense equality, justice and solidarity
3. Being peaceful and inclusive
4. Valuing diversity.

Y ö ntem
• Gençlerin ve yetiºkinlerin yaygın öğrenimi
• Savunuculuk çalıºmaları

Met ho do lo g y
• Non-formal learning of young people and adults
• Advocacy activities
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Değerler / Values
Saygı
Bütün projelerimizin, özellikle de eğitimlerimizin temelinde saygı anlayıºı yatıyor. Projelerimizle, bu
programlara katılan insanlarda bir değiºim yaratmak ve yaºamlarına bir ºeyler katmak istiyoruz, bunu
yaparken insanların güncel
kültürlerine ve tercihlerine saygı gösteriyoruz.
Katılımcılarımızla kurduğumuz iliºki, eºitler arasında kurulan bir iliºkidir: Bir eğitim kurumu olarak
öğreteceklerimiz var, bununla birlikte onlardan öğreneceklerimiz de var. Öğrenmenin karºılıklı bir süreç
olduğuna inanıyoruz.

Respect
All our projects, especially our education programs, are built on respect. With our projects, we want to
catalyse a change in the participants and add new things to their lives. This is only possible with great
respect for their culture and wishes.
The communication we have with our participants is based on equality. As an educational institution,
we have things to teach, but we also have to learn from our participants. We think that learning is a
mutual process.

İnsan ve Doğa Hakları
Projelerimizi insan ve doğa hakları temelli düºünüyoruz ve tasarlıyoruz. Bu dünyadan baºka yuvamız
yok. Hepimiz, ortak bir kadere sahip birbiriyle iliºkili ve birbirine bağımlı varlıklardan oluºan, parçalanamaz ve canlı bir topluluğun parçasıyız. Ayrımcılığın karºısında duruyor, dezavantajlı kesimleri destekliyoruz. Nasıl insanın yaºamaya, ihtiyaçlarının karºılanmasına, geliºmeye, özgürlüğe hakkı varsa,
yeryüzünü paylaºtığımız diğer canlıların da var.
İnsan haklarının doğa haklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu düºünüyoruz.

Human Rights and Rights of Nature
We design our projects based on human rights and the rights of nature. We have no other home than
this earth. Our fates are bound to each other and cannot be divided. We stand against discrimination.
The marginalized parts of society ﬁnd us at their side. In the same way that humans have the right to
live, develop, and be free, all the other beings with whom we share this earth also have these rights.
We believe that human rights are an indivisible part of the rights of nature.

Sürdürülebilirlik
Tüm çalıºmalarımızda bugünü var ederken, yarının sorumluluğunun da üzerimizde olduğunun bilinciyle hareket
ediyoruz. İhtiyaç ve isteklerimiz arasındaki ince fakat önemli çizgiyi göz önünde bulunduruyor ve tüm canlılarının
yaºamına ev sahipliği yapan dünyamız için her anlamda ihtiyacımız kadar
tüketmeye çabalıyoruz.
Projelerimizde, bir projenin yaºam döngüsünü baºtan kurgulayıp, ekolojik ve sosyal anlamda olumlu bir etki
yaratacak ve bizler oradan çekildiğimizde de bu olumlu etkiyi devam ettirecek ºekilde hareket ediyoruz.
Ancak bu ºekilde sürdürülebilir bir değiºimin yaratılabileceğine inanıyoruz.

Sustainability
In all our work we think of the responsibility of tomorrow. We try not to forget the small but evident
difference between needs and wishes. So we want only to consume as much as we need.
In our projects we are thinking of the life cycle of the project, and we want have a positive ecological
and social effect. Right from the beginning of our projects, we aim to have the results last even after
we leave the ﬁeld.
We believe that a sustainable change can be created only in this way.
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Çeºitlilik
Yuvamızın en önemli özelliklerinden biri çeºitlilik. Bu çeºitlilik doğal süreçlerin iºlemesini sağlayarak
yaºamı mümkün kılıyor. Doğanın bu çeºitliliğini korumak, canlı türlerinin azalmasını engellemek bizim
görevimiz.
Tek tip bir canlı nasıl mümkün değilse, tek tip bir insan da mümkün değil. Biz insanlar da renklerimizle
güzeliz – beyazımızla ve siyahımızla, engellerimizle, dillerimizle, farklı tercihlerimizle güzeliz. Bu
farklardan hiç bir tanesini yitirmeden eºitlik ve çeºitlilik istiyoruz.

Diversity
One of the most important characteristics of our Earth is diversity. This diversity keeps the natural
processes alive and makes life possible. We work to protect the diversity of nature and prevent the
extinction of species.
As it is not possible to have only one kind of living being, it is also not possible to have only one kind
of human being. We embrace the different colours of mankind – people who are white or black,
people with or without disabilities, people with different languages and preferences. We don’t want to
miss any of these differences. We want to live with this equality and diversity.

Aktif Yurttaºlık
Demokrasileri yaºatacak olan yurttaºlardır. Demokrasi ancak yurttaºların etkin bir ºekilde
katılmalarıyla, kendi hayatlarını kendi ellerine almalarıyla, yönetimi paylaºmalarıyla yaºar. İnsanları
güçlendirerek, aktif bir ºekilde demokrasiye katılmalarını sağlamak bütün programlarımızın ortak
konusunu oluºturmaktadır.

Active Citizenship
Citizens are the main actors in a democracy. Democracy can only survive if all the citizens take their
lives in their hands and actively participate in and share the governance. It is the center of our work to
empower people to participate actively in democracy.

Or ga n i z as yo n ª eması / Organi zat i onal St ru c t u r e
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Tam Zamanlı Eğitmenler / Fulltime Trainers
Bilgisayar Eğitmeni
Computer Trainer
Salah Kadi
salah.kadi@yuva.org.tr
Beceri Geliºtirme Eğitmeni
Skill Development Trainer
Emine Keskin
emine.keskin@yuva.org.tr

Nizip Toplum Merkezi
Nizip Community Center
İdari Ekip / Administrative Team
Nizip Toplum Merkezi Yöneticisi
Nizip Community Center Manager
Doğu Erdoğan
dogu.erdogan@yuva.org.tr

Semira Abdo
semira.abdo@yuva.org.tr

Mali ve İdari İºler Sorumlusu
Finance and Administrative Officer
Ahmad Alshalak
ahmad.shalak@yuva.org.tr

Oyun Grubu Eğitmeni
Playing Team Trainer
Weam Moshmashan
weam.moshasham@yuva.org.tr

Lojistik Sorumlusu
Logistic Officer
Cemil Aslan
cemil.aslan@yuva.org.tr

&

Sosyal Çalıºmacılar / Social Workers

Fouad Kayalie
fouad.kayalie@yuva.org.tr

Roshan Alo
roshan.alo@yuva.org.tr

Ofis Görevlisi
Office Worker
Sibel Özdemir

Hamza Alizadeen
hamza.alizadeen@yuva.org.tr

&

Yasmin Abdo
yasmin.abdo@yuva.org.tr
Tam Zamanlı Eğitmenler / Fulltime Trainers
Bilgisayar Eğitmeni
Computer Trainer
Mouhamad Majed AL Shughrir
Ofis Görevlisi
Office Worker
Nesrin Yılmaz
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Ç alı º malarımız
Our Wo rk
Suriyeli Mültecilere Destek Programı
Suriye Krizi dördüncü yılını doldururken birçok Suriyeli Türkiye’de yerleºik hayata geçiº yaptı. ªu anda Suriyeli
mülteciler için acil müdahale fazının sonuna geliniyor. Bundan sonra Suriyelilerin burada normal hayata geçiº
süreçlerini destekler nitelikteki gelir getirici faaliyetler önem kazanmakta. Bu evrede, Toplum Merkezlerinin dil ve
meslek kazandırıcı eğitimleri çok büyük önem kazandı.
2013 yılının Mayıs ayında baºlayan Suriyeli Mülteciler Programının temel amaçları;
• Türkiye’deki Suriye toplumunu güçlendirmek,
• Yaygın ve yetiºkin eğitimi ile desteklemek,
• Özellikle Suriyeli mültecilerin duygusal ve zihinsel iyiliklerini hedeﬂeyen psikososyal destek aktiviteleri
geliºtirmek,
• Suriyeli mültecileri dil eğitimi, profesyonel beceriler, meslek eğitimi ve gelir getirici faaliyetler ile güçlendirmek
• Sosyal faaliyeler vasıtası ile Suriyeli mültecilerin yerel halk ile dayanıºma ve diyalog kurmasına aracılık etmektir.
Suriyeli Mülteciler Programı çerçevesinde, YUVA Kırıkhan ve Nizip’te olmak üzere iki tane Toplum Merkezi açtı. Yuva
Toplum Merkezleri koruma, vaka yönetimi, farkındalık artırma, sosyal danıºmanlık, hukuki yardım, dil dersleri,
bilgisayar eğitimleri, beceri geliºtirme kursları, meslek kursları, ve Suriyeli mültecilerin kendilerini içinde yaºadıkları
topluma adapte etmelerini kolaylaºtıracı sosyal aktiviteler düzenliyor. Bu toplum merkezlerinde UNICEF iºbirliği ile
kurulan “Çocuk Dostu Alanlar” da bulunuyor. Ve bu alanlar vasıtası ile çocuk ve gençlerin güvenli, katılımcı ve
kapsayıcı eğitim ve eğlence aktivitelerine katılma ºansları da oluyor. YUVA bu alanlarda çocuklar için tematik
öğrenme ve çeºitli atölye çalıºmaları yapıyor. YUVA bu merkezlerde en fazla dezavantajlı gruplara ulaºmayı
amaçlıyor, katılımcı, yaygın eğitim teknikleri uyguluyor ve sosyal katılımı destekliyor.
Bu merkezlerde temel hedeﬁmiz Suriyeli çocuk, genç ve yetiºkinler olsa da merkezlerimiz Suriyeli ve yerel halk
arasında kültürel diyalog ve sosyal uyum geliºtirebilmek amacıyla Türk yararlanıcılara da açık. Bu merkezlerin
yararlanıcılarının detaylarına baktığımızda merkezlerden en fazla kadınların yararlandığı görülüyor. Kadınlar
merkezden hizmet alanların % 73’ünü, erkekler ise %27’sini oluºturuyor. Merkezlerden yararlananların % 74’ü
Suriyeli ve % 26’sı yerel halktan oluºuyor.
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Syrian Refugees Support Program
Now it is the 4th year of the Syrian crisis and many Syrians in Turkey enter in a period to establish their lives in
Turkey. Now, in general the emergency response period is almost over and supporting Syrian population with
income generating and livelihood activities gains importance. In this period, the service of Community Centers
providing language and vocational training is invaluable.
The main objective of Syrian Refugees Support Program conducted since April 2013 is to empower Syrian
community and the local people through non-formal adult education, to develop and implement psychosocial
support program especially for Syrians’ emotional and cognitive well-being, to improve and strengthen
professional skills through vocational trainings and income generating activities, and to increase the dialogue and
solidarity between Syrian refugees and the local people through social activities.
In the framework of Syrian Refugees Program, YUVA has established two Community Centers in Kırıkhan and Nizip.
Yuva Community Centers provide community protection and support activities including case management,
awareness raising sessions, social counseling, legal aid, community mobilization; language courses; computer
trainings; skills development courses; vocational trainings and social activities aiming at belonging to society they
live. In these Community Centers there are also Child Friendly Spaces where vulnerable Syrian children and yourh
have access to safe, participatory and inclusive education and recreational activities.
Target groups are mainly Syrian children, youth, and adults. But our Centers are open to Turkish beneﬁciaries as
well to foster intercultural dialogue and social acceptance of Syrian community by the host community.When
looked into the demographics of the beneﬁciaries who participate in the activities in these centers, it’s seen that
they are mostly women. Women composes 73 percent and men composes 27 percent of total actively participated
people. Syrians composes 74 percent and Turkish people composes 26 percent of total actively participated
people.

K ı r ı k h a n To p l u m M e r k e z i
Kırıkhan Toplum Merkezi Mayıs 2013’te faaliyete geçti. 2014/2015 döneminde, bu merkez toplam 8347 kiºiye ulaºtı.
5388 kiºi eğitimler ve psikososyal destek aktivitelerinden faydalandı.
•
•
•
•

1644 genç ve yetiºkin dil derslerine katıldı.
1158 genç ve yetiºkin bilgisayar dersleri dahil beceri geliºtirme ve meslek derslerine katılımıºtır.
3-6 yaº arası 256 çocuk okul öncesi faaliyetlerine katılmıºtır.
4788 kiºi Kırıkhan Toplum Merkezinin sunduğu çeºitli olanaklardan faydalandı ve eğlence faaliyetlerine katıldı.
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Kırıkhan Community Center
Kırıkhan Community Center has been established in May 2013. In the 2014/2015 period, a total of 8347 people
have been reached by Kırıkhan Community Center including house visits and recreational activities. 5388 people
have actively participated in different kind of activities including trainings and psychosocial support activities.
• 1644 youth and adult participated in the language courses regularly.
• 1158 youth and adults participated in vocational orientation workshops, vocational courses (incl. PC) and courses in key qualiﬁcations.
• 256 children from 3 to 6 years have beneﬁted from the pre-school courses offered speciﬁcally for them.
• A total of 4788 people participated in the offerings of the Kırıkhan Community Center.

N i z i p To p l u m M e r k e z i
YUVA kuruluº çalıºmalarına Aralık 2014te baºladığı ikinci toplum merkezini Mart 2015'te Nizip'te hayata geçirdi.
Mart ayından itibaren 1679 kiºiye ulaºıldı ve 600 kiºi Nizip Toplum Merkezi aktivitelerinden yararlandı. Mart-Haziran
döneminde:
• 188 çocuk (7-14), 49 genç (14-18), ve 130 yetiºkin dil derslerine katıldı.
• 165 kiºi beceri geliºtirme ve bilgisayar kurslarına katıldı.
• 68 çocuk okul öncesi hizmetlerinden faydalandı.
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Nizip Community Center
YUVA has opened a new Community Center in Nizip at the beginning of March 2015. Since then, almost 1679 people
have been reached and 600 people have been actively participated in the activities of Nizip Community Center.
• 188 children (7-14), 49 adolescents (14-18), and 130 adults actively attend to the language courses.
• 39 (adults) Active participants to handcrafts, 20 active participants to nursery assistance, 15 active participants to hair
dressing, 21 active participants to sewing, 70 (11 youth, 29 children -30 adults) active participants to ICT courses
• 52 Children beneﬁted from early childhood services. 11 children and 5 youth attended to study support
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Toplum Merkezleri Suriyeli Mültecileri ve yerel halkı
güçlendirmek amaçlı açıldığından, programın gelir getirici yönü
büyük önem taºıyor. Aºağıda Kırıkhan Toplum Merkezi’ndeki
aktivitelere katılan faydalanıcıların paylaºımlarını bulabilirsiniz.
As Community Centers have been established to empower
Syrian refugees and local community, income generation aspect
of the program is very important. Here are testimonies of some
of the beneﬁciaries of Kırıkhan Community Center.

Benim adım Ahmed Hayel, 19 yaºındayım. Neredeyse 1 yıldır Türkiye’deyim. Buraya geldikten bir süre sonra Kırıkhan
Toplum Merkezi’yle tanıºtım. Türkçe kurslarına katıldım ve ilk iki seviyeyi tamamladım. ªimdi ileri düzey Türkçe derslerine
gidiyorum. Bir kaç ay önce Kırıkhan’da bir dondurma dükkanı açtık. Türkçe kursları sayesinde buralı insanlarla ve diğer
dükkan sahipleriyle iletiºim kurabiliyorum.
My name is Ahmed Hayel, I am 19 years old. I have been in Turkey for almost 1
year. I have met with Kırıkhan Community Center after sometime I came to Turkey.
I attended Turkish courses in The Center and completed ﬁrst and second levels.
Now I continue the the higher level of Turkish course. We have opened up an
ice-cream shop in Kırıkhan a few months ago. I am able to communicate with
local people and other shop owners thanks to the Turkish courses.
Benim adım Hibo Abdulvahap, 18 yaºındayım. Türkiye’ye iki yıl önce geldim ve o zamandan beri Kırıkhan’da yaºıyorum.
Kırıkhan Toplum Merkezi’nde 1 ve 2 .seviye Türkçe kurslarına, İngilizce ve Bilgisayar kurslarına katıldım. Türkçemi
geliºtirdim ve ºu anda çalıºtığım mağazadaki iºi buldum. Hala Toplum Merkezi’ndeki kurslara katılıyorum.
My name is Hibo Abdulvahap, I am 18 years old. I came to Turkey two years ago
and I have been living in Kırıkhan since then. I have attended Turkish level 1 and 2,
English and ICT courses in Kırıkhan Community Center.After I improved my
Turkish, I found a job in a boutique where I am working now. I still attend the
courses in the Center.

Benim adım Aye Abdo, 20 yaºındayım. 2,5 yıldır Türkiye’deyim. Burada çok farklı iºlerde çalıºtım. Türkçemi geliºtirdikten
sonra, ºu anda çalıºtığım eczanede iº buldum. Önümüzdeki dönemde de Toplum Merkezi’ndeki kurslara katılmayı
planlıyorum.
My name is Aye Abdo, I am 20 years old. I have been in Turkey for two and a half
years. I have done many different jobs here. After I have improved my Turkish,
I have found a job in a pharmacy where i currently work. I plan to attend language
clases in Kırıkhan Community Center in the coming term.
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Arabuluculuk Eğitimi Projesi
Arabuluculuk Eğitimi Projesi 2014 yılının ilk aylarında,
Federal Almanya Cumhuriyeti Dıºiºleri Bakanlığı’nın
(AA) katkılarıyla, Alman Halk Eğitim Merkezleri (D.V.V.
International) ile ortaklaºa olarak, Suriye sınırında
bulunan ve Suriyeli Mültecilerin yoğun olarak
yaºadığı Hatay ilinde gerçekleºtirildi.
Projenin temel hedeﬂeri, artan Suriyeli Mülteci
nüfusu sebebiyle, bölgedeki yerel halk ile mülteciler
arasında oluºabilecek çatıºmaları azaltmak, yerel
yöneticilerin sorumlu oldukları bölgelerde birer
arabulucu iºlevi görmelerini ve de yardım faaliyetleri
gerçekleºtiren insani yardım derneklerinin saha
çalıºanlarının, sınırlı kaynaklar sebebiyle, günlük
düzeyde karºılaºtıkları anlaºmazlıkları azaltmalarında
bir araç sağlamaktı.
Bu çerçevede, arabuluculuk konusunda uzman kuruluº olan Inmedio’dan gelen eğitmenlerimizle birlikte, üç ayrı
katılımcı grubu ile eğitim programları düzenledik. Birlikte çalıºtığımız ilk grup Kırıkhan İlçesi’nde görev yapan
Muhtarlardı. Özellikle Suriyeli Mültecilerin yoğun olarak yaºadığı mahallelerden seçilen Muhtarlar iki günlük eğitimin
sonucunda katılım sertiﬁkalarını aldılar.
Suriyeli Mültecilerle gerçekleºtirilen beº günlük eğitim sırasında ise Suriyeli Mülteciler yaºadıkları sıkıntılardan
bahsetme ve bu sorunlara bir arada çözüm bulmak üzerine konuºma fırsatı da buldular. Katılımcıların hemen
tamamının hem ﬁkir olduğu konu ise bu gibi eğitimlerin gençlerle de gerçekleºtirilmesinin gerekliliğiydi.
Üçüncü ve son katılımcı grubu ise bölgede faaliyet gösteren kuruluºlardan gelen saha çalıºanlarıydı. Her gün
iºlerinin bir parçası olarak çatıºmaların, anlaºmazlıkların çözümü için çalıºan katılımcılar eğitmenlerimizden aktif
dinleme, ayna tutmak ve bakıº açısı paylaºımı gibi farklı araçları nasıl kullanabileceklerini ve müzakere sırasında
dikkat edilmesi gereken bazı temel noktaları da öğrendi.
Eğitim aktiviteleri sonunda eğitmenlerimiz katılımcılar için son derece pratik ºekilde kullanabilecekleri bir
‘Arabuluculuk Elkitabı’ da hazırladılar.
Yuva Derneği olarak bu eğitimleri gerçekleºtirdiğimiz sırada ve sonrasında bölgede yerel halk ile Suriyeli Mülteciler
arasında artan gerilim ile ilgili haberler bir kez daha bu gibi projelerin ne kadar da gerekli olduğunu gösterdi.
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M e d i a t i o n Tr a i n i n g P r o j e c t
Mediation Training Project was implemented on the ﬁrst months of 2014, and in Hatay Province, which is located on
the Syrian border, where extensive numbers of Syrian Refugees are residing. Project was established in
partnership with the German Public Education Centers (D.V.V. International) and with the support of Federal
Germany Ministry of Foreign Affairs (AA).
Main goals of the project were to mitigate possible conﬂicts due to the increasing Syrian Refugee population, to
support local governors becoming mediators in their districts, and to provide a tool for ﬁeld workers from different
humanitarian agencies, which would help them to decrease the tension due to the limited aid.
With this aim, together with our trainers coming from Inmedio, the expert institute on mediation, we organized
training programs for three different categories of participants. The ﬁrst group we worked with was Mukhtars from
Hatay’s Kirikhan County. Mukhtars which were chosen from the neighborhoods were Syrıans reside extensively also
got their participation certiﬁcates at the end of two day training.
During the ﬁve-day training conducted with Syrian Refugees, participants also found the chance to speak about
their problems and try to ﬁnd solutions together with the group. Almost all participants underlined the need to do
similar trainings together with the youth.
The third and the last group of participants were the ﬁeld workers from the agencies working in the region.
Participants, conﬂict resolution is a part of their work, learned how to use different tools such as active listening,
mirroring, and perception sharing; and key points on debate.
At the end of the trainings, our trainers also prepared a very practical ‘Mediation Manual’, which could be used
during their daily work.
During and after the training programs rising tension in the region between locals and Syrian Refugees once again
showed the necessity of these kind of projects.

Dünya Vatandaºlığı Programı
Earth Citizenship Program
Dünya vatandaºı olmak bugün olduğumuzdan farklı bir kiºi olmayı mı gerektiriyor? Cevap hem evet, hem hayır.
Eğer bugün sahip olduklarınız ve bildikleriniz sizi tatmin ediyorsa ve bu kadarı benim için yeterli diyorsanız evet,
dünya vatandaºı olmak bugün olduğunuzdan farklı bir insan olmayı gerektiriyor. Fakat, kendinizi yeni ºeyler
öğrenmeye açık biri olarak tanımlıyor ve hem gezegenin hem de insanlığın sağlığı için yapacak ºeylerinizin
olduğunu düºünüyorsanız sizin zaten bir dünya vatandaºı olduğunuzu söyleyebiliriz.
Dünya vatandaºlığı bugün kendimizi tanımlamak için kullandığımız tüm kavramlardan daha kapsamlı. Tek bir ırka,
dine, cinsiyete ya da yaºa özgü değil. Bu bağlamda dünya vatandaºı olmak, müºtereklerimizden biri olan doğayla
uyum içinde yaºamak, gezegenin ve insanlığın sağlığı için gönüllü çalıºmaya hazır olmak ºeklinde tanımlanabilir.
Bu; karºılığında para aldığımız ya da ödüllendirildiğimiz bir iº değil, tam tersine bu gezegende yaºayan bir canlı türü
olarak ortak sorumluluğumuz.
Yuva Derneği bünyesinde uygulanan Dünya Vatandaºlığı Programı, insanları etraﬂarında ve dünyada olup biten
ºeylere, müºtereklerimize karºı sorumlu hissetmeye ve harekete geçmeye teºvik eden bir program. Dünyaya bakıº
açımızı ve onu algılayıº biçimimizi ait olduğumuz yer, yuvamız ºeklinde geniºletmeyi ve bizi bu yegane yuvamız için
harekete geçirmeyi hedeﬂiyor. Sorumlu hayatlar sürmek konusunda bireyleri teºvik eden program, içerisinde
gençler ve yetiºkinler için eğitim projeleri barındırıyor. Eğitim projelerinin amacı bu tarz sorumlu hayatlar sürebilmek
için ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve becerilerin bireylerde ve toplumun kendisinde var olmasını sağlamak.
To be an earth citizen, does it require being a different person than we are today? The answer is both yes and no.
If you are satisﬁed with what you know and what you have, and say that’s enough for me, yes, being an earth
citizen requires being a different person than you are today. But, if you deﬁne yourself as open to learn new things
and you say you have many things to do for the health of the human being and our common share the planet earth,
and ready to act for it, we can say that you are already an earth citizen.
Earth citizenship is more comprehensive than all the notions we use in order to deﬁne ourselves. It is not unique for
a race, a religion, a gender or an age. From this perspective, being an earth citizen can be deﬁned as to live in a
harmony with nature and be ready to work for the health of the planet and the health of the human being. This is
not something that we are paid for but our common/shared responsibility as the individuals living on this planet.
The Earth Citizenship Program that we are implementing at Yuva Association is a program that encourages people
to be responsible for the things happening around them or in the world and act for them, our commons. It aims to
widen our point of view and to perceive the earth, the place we belong as our home and to have responsible lives.
The program is consist of education projects for youth and adults that aims to meet all the needs to have this kind
of approach to life as an individual and as a public/society.
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Doğal Olarak Genciz!
E ko l o j i k O ku r y a z a r l ı k Pr o je s i
2013 yılında uygulanmaya baºlanan Doğal Olarak Genciz!, Yuva Derneği’nin Toplum Gönüllüleri Vakfı ortaklığıyla
yürüttüğü, Türkiye’nin gençlere yönelik ilk ekolojik okuryazarlık projesi.
Ekoloji Okuryazarı olmak, yeryüzünde yaºamı mümkün kılan doğal döngüleri, ekosistemi anlama becerisine sahip
olmak demektir. Yaºamı bu döngülere uyumlu hale sokmak, sürdürülebilir yaºamı mümkün kılmak anlamına gelir.
Bu projeyle, gençlerin ekoloji konusundaki temel bilgilerini güçlendirerek doğanın korunmasına katkı sunmak
hedeﬂeniyor.
Hedef kitlesini gençlerin oluºturduğu Doğal Olarak Genciz! Ekolojik Okuryazarlık Projesi, tüm süreci katılımcı eğitim
metotları ile tasarlanmıº bir proje.
Öncelikle gençler, bir Ekolojik Okuryazarlık Eğitmen Eğitimi aldılar ve sürdürülebilir bir yaºam için bilgi sahibi
oldular. Ardından bu gençler, farklı gençlik gruplarına edindikleri bilgileri iki günlük bir eğitim programıyla aktardılar.
15-21 Eylül 2014 tarihleri arasında, Küçükkuyu’da bulunan Çamtepe Ekolojik Yaºam Merkezi’nde gerçekleºen
eğitime 20 genç katıldı. 7 gün süren eğitimde, ‘Dünya Denen Gezegeni Tanıma, Yaºamda Çeºitliliğin Önemi ve
Toparlanma Kapasitesi, Yok Oluº, Çözüm Arayanlar ve İyi Örnekler ve proje uygulama süreci konuları üzerinde
duruldu ve vejetaryen beslenmek, ihtiyacımız kadar tüketmek, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak gibi doğa
dostu yaºam pratikleri deneyimlendi.
Proje kapsamında 2014 yılında farklı ºehirlerde toplam 29 eğitim gerçekleºtirildi. Gerçekleºtirilen eğitimlerde 221
kadın, 272 erkek olmak üzere toplam 493 genç katılımcı olarak bulundu.
Proje süresince, gençlerin kiºisel geliºimine katkıda bulunabilmek, onları ekolojik okuryazar bireyler olmaları
yönünde desteklemek ve edindikleri bilgileri aynı zamanda kendi yaºamlarına uygulayarak doğal çevrenin
korunmasına katkı sağlamak adına ilgili alanlarda uzman olan kiºilerle birlikte çalıºıldı.

N a t u r a l l y Yo u n g !

Ec o lo g ic a l L ite r a c y P r o je c t
Naturally Young! , which is implemented in partnership with Community Volunteers Foundation (TOG) and started in
2013, is the ﬁrst ecological literacy project for youth and adult in Turkey.
Ecological Literacy is to know the natural cycles of the planet earth which makes the life possible and have the
ability to understand the ecosystem. Having harmony with these natural cycles makes the sustainable life possible.
The main aim of the Project is to strengthen the ecological literacy of young people and support the protection of
nature.
The primary target group of the Project is young people. The content of the Project was designed by participatory
methods.
The volunteers in the project participate in a 7 days Ecological Literacy Training of Trainers. Then they disseminate
these trainings to different youth groups.
The Ecological Literacy Training of Trainers took place in Küçükkuyu, Çamtepe Ecological Living Center between
September 15th and 21th. 20 young people participated in the training. The ecological literacy training is
composed of ‘Knowing the planet earth, the importance of the biodiversity in life, earth recovery capacity, the
extinction, solutions and best practices and the process of the Project implementation’ themes and the participants
also experienced the eco-friendly life practices such as having vegetarian diet, consuming less and using renewable energy.
29 Environmental Literacy Dissemination Trainings were done in different cities of Turkey. In total, 493 people (221F,
272M) participated in these trainings.
The Project team is composed of experts on ecological issues in order to support the young people to be ecological literate citizens and to contribute to conservation of nature by implementing what they gained through this
Project to their own lives.

Aºağıda, projede gönüllülük yapan iki akran eğitmenin deneyimlerine ve hayatlarındaki
değiºime dair paylaºımlarını bulabilirsiniz.
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Below, two of the peer trainers of the project shared their experiences and how their lives
changed after this project.

Ö m er c a n Ün lü
... Bu proje harﬂer, sesler, renkler ve daha bir çok ºey kattı hayatıma, hepsini bir
araya getirip okuma-yazmayı öğrenen bir çocuk gibi; bir kızılçamın en üstünden,
solucanın yuvasından ya da kuºların gözlerinden bakmaya baºladım. Ve
sonradan oluºturulan doğa-insan ikilisinin düºüncelerimde birbiri içinde eriyip
sadece doğaya dönüºtüğünü büyük bir zevkle izliyorum.
Tüm ekibe çok teºekkürler.
… This project included many voices, colors, letters and more to my life. Now, I feel
that I am like a child that learned how to read. I started to look at the world through
the eyes of a ﬂying bird, from the top of a pine tree or the deepest point that a worm
can go in the soil. And I see how the human being and the nature are coming together
and becoming only the nature itself with pleasure.
I thank all the team very much.

E m i ne Ö z k a n
... ªimdi, hem bu gezegenden hem de kendi yaºamlarımızdan sorumlu
olduğumuza inanıyorum. Mevcut yıkımı durdurabiliriz, yeterince güçlüyüz,
yalnızca istememiz ve harekete geçmemiz gerekli. Bu proje sayesinde, çevre
konusunda kendi düºüncelerime sahip oldum ama hepsinden önemlisi kendimi
yeryüzü için sorumlu ve bir ºeyler yapabilecek kadar güçlü hissediyorum.
Bu projeye dahil olan herkese teºekkür ediyorum.
… Now I believe and can say that we are responsible for this planet, we are
responsible for our lives. We can ﬁx that disrupt, we are powerful, it is enough just to
want and act for it. Thanks to this project, now I have my own opinions on the
environmental issues, but the most important thing is I feel responsible for the planet
and strong enough to act.
I thank to everyone involved in this project.
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D üny a Çevre Günü / Wo r ld En v ir o n m e n t D a y
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Türkiye’nin dört bir tarafından 40.000’in üzerinde kiºi çevre için ne yaptıklarını
facebook aracılığıyla paylaºtı.
Bir farkındalık artırma etkinliği olarak düzenlenen online kampanya gençler tarafından geliºtirildi ve uygulandı. 5
Haziran Dünya Günü boyunca facebook üzerinden “Ben çevre için ..... yapıyorum, ya sen?” ºablonu kullanılarak,
çevrenin korunmasına yönelik mesajlar paylaºıldı. Doğal Olarak Genciz ve Yuva Derneğinin facebook sayfalarından
yayınlanan ve her yaºtan insanın paylaºtığı mesajlar 40.000’in üzerinde kiºiye ulaºtı.
Mesajlardan bazıları ºöyleydi,
•
•
•
•
•

Ben çevre için ekolojik yaºam tavsiye ediyorum, ya sen?
Ben çevre için doğal bileºenli temizlik ürünleri kullanıyorum, ya sen?
Ben çevre için bildiklerimi çocuklarla paylaºıp, dünyayı güzelleºtirmeye çalıºıyorum, ya sen?
Ben çevre için daha az kağıt kullanıyorum, ya sen?
Ben çevre için ekolojik ayakizimi azaltıyorum, ya sen?

On the 5th of June, World Environment Day, over 40000 people shared what they do for the environment through
facebook.
The awareness raising campaign was developed and implemented by the young people volunteering for the
environment. During the whole day, they shared their messages on environment protection by using the text
“ I ........ for the environment, what about you?” with their photos. The messages were shared through the
facebook pages of YUVA and Naturally Young Ecological Literacy Project. People from different age groups were
inteseted in the campaing and the messages reached more than 40000 people.
Below, some of the messages can be found,
•
•
•
•
•

I suggest a eco-friendly life, what about you?
I use eco-friendly products for cleaning, what about you?
I share my knowledge with children fort he environment, what about you?
I consume less paper fort he environment, what about you?
I reduce my ecological footprint for the environment, what about you?

Ye n i l e n e b i l i r E n e r j i
ve Enerji Verimliliği Eğitimi
2014 yılında, Yuva Derneği’nde Dünya Vatandaºlığı Programı bünyesinde Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Eğitimleri
gerçekleºtirildi.
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Eğitiminin genel amacı kiºilere doğaya en az zararı vererek nasıl enerji ihtiyaçlarını
karºılayabileceklerine dair pratik bilgiler vermek, bu ºekilde iklim değiºikliğine yol açan sera gazlarını azaltmaktır.
Farklı kurum ve sivil toplum kuruluºu temsilcileriyle bağımsız kiºilerin katıldığı eğitimlerde genel akıº uygulamalı olarak evde
ve iºyerinde enerji verimliliği ve enerji tasarrufu nasıl yapılır, yenilenebilir enerjinin ülke çapında ve ev-iºyeri düzeyinde
kullanımı ve YUVA güneº enerjisi sisteminin tanıtımı ºeklinde oldu. Eğitim YUVA’nın güneº enerjisi kullanan ve enerjinin etkin
kullanıma dair çeºitli uygulamaların bulunduğu Koºuyolu eğitim merkezinde gerçekleºti.
Yuva Derneği; talep edildiği takdirde bu eğitimi diğer kurumlar için vermeye devam ediyor.

Renewable Energy
a n d E n e r g y S u f f i c i e n c y Tr a i n i n g
During 2014, within the Earth Citizenship Program, Renewable Energy and Energy Sufﬁciency Trainings have been
implemented.
The main aim of this training is to give participants practical informations about how to meet their energy needs
with minimal damage to the environment and by doing this reducing the greenhouse gasses which causes climate
change.
Representatives of different NGOs, institutions and independent individuals participated in the trainings. The main
ﬂow oft he training was composed of energy sufﬁciency at home and in the ofﬁce with practical informations, use
of renewable energy worldwide and home-ofﬁce level and presentation ıf the solar energy system of YUVA. The
trainings took place in YUVA’s Koºuyolu Training Center where various applications of renewable energy are found.
When demanded, YUVA is still giving this training to other organizations.

Gelirler / Incomes
Bağıºçı / Donor
BMZ (Federal Almanya Cumhuriyeti Kalkınma
ve İºbirliği Bakanlığı)
BMZ (Federal Ministry for
Econonomic Cooperation and Development)

Amaç / Context
Yetiºkin Eğitiminin Desteklenmesi, Doğal Olarak
Genciz Projesi, Kırıkhan Toplum Merkezi,
Nizip Toplum Merkezi
Endorsement of Adult Education, Naturally Young
Ecological Literacy Project, Kırıkhan Community
Center, Nizip Community Center

AA (Federal Almanya Cumhuriyeti Dıºiºleri
Bakanlığı)

Türkiye - Almanya Halk Eğitim Merkezleri İºbirliği
Projesi, Arabuluculuk Eğitimleri Projesi

AA (Federal Foreign Office Germany)

Türkiye - Almanya Adult Education Centers
Cooperation Projects, Mediation Training Project

Diakonie Katastrophenhilfe

Kırıkhan Toplum Merkezi

Diakonie Katastrophenhilfe

Kırıkhan Community Center

IMC

Nizip Toplum Merkezi

International Medical Corps

Nizip Community Center

Açık Toplum Vakfı

Doğal Olarak Genciz Projesi

Open Society Institute

Naturally Young Ecological Literacy Project

Kiºisel Bağıºlar ve Aidatlar

Genel

Personal Contributions and Membership Fees

General

Kambiyo Gelirleri

Genel

Exchange Income

General

TOPL AM
TOTA L

Miktar / Amount (TL)

1 017 903

218 360

402 837

58 310

76 506

74 5 4 3

594

1 849 053

Giderler / Expenditures
Bağıºçı / Donor

Amaç / Context

BMZ, Diakonie Katastrophenhilfe

Kırıkhan Toplum Merkezi

BMZ, Diakonie Katastrophenhilfe

Kırıkhan Community Center

BMZ, IMC

Nizip Toplum Merkezi

BMZ, IMC

Nizip Community Center

BMZ

Doğal Olarak Genciz Projesi

BMZ

Naturally Young Ecological Literacy Project

AA

Türkiye - Almanya Halk Eğitim Merkezleri İºbirliği
Projesi

AA

Türkiye - Almanya Adult Education Centers
Cooperation Projects

AA

Arabuluculuk Eğitimleri Projesi

AA

Mediation Training Project

Miktar / Amount (TL)

TOPL AM

1 194 912

41 160

136 278

23 490

218 360

1 614 20 0

TOTA L

2015 yılına 2014 bütçesinden 234.853 TL devretmiºtir.
2014 yılında personel ofis giderleri toplamı 484.280 TL 'dir.
Bu da toplam giderlerin % 30 'una denk gelmektedir.

234.853 TL has been carried forward from 2014 to 2015.
The total amount of personnel and office cost is 484.280 TL
which equals to 30 % of total expenses.
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O r t a kl a rımı z ve F o n Sağlayıcılarımız
O u r Pa rtners and Fund ers

DV V In ter n atio n al
To p lu m Gö n ü llü ler i Vakfı
C o m m u n it y Vo lu n teer s Founda tion
In t er n a tio n al Med ic al Co r ps (IMC)
Fed e ral Alm an ya Cu m h u r i ye ti Ka lk ınma ve İºbir liği B a k a nlığı (BMZ )
Fed e ral Min istr y f o r E c o nomic Coope ra tion a nd De ve lopme nt (B MZ )
Fed e ral Alm an ya Cu m h u r i ye ti Dıºiºle r i B a k a nlığı (A A)
Fed e ral Fo reig n O ff ic e ( AA)
A çık Top lu m Vakfı
O p en So ciet y I n stit u te
D iako nie K atastro p h en h ilfe
In m e d i o
H ay at a D es t ek Der n eğ i
S u p p o r t to Lif e Asso c iation
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Üyelik ler
Members hi ps
Yu va D er neğ i;
Avr upa Ye tiºk in Eğitimi B ir liği (EAEA )
T ü r k iye ’de Te miz Siya se t iç in A ç ık Koa lisy o n
Temiz Ha va Ha k k ı Pla tfor mu
İ klim İç in Ka mpa nya sı
üyesidir.
Yu va A s s oc i ati on i s a member o f;
E u rop ean Asso c iatio n for the Educ a tion of Adults (EAEA)
O p e n Co alitio n f o r Cle a n Politics in Tur ke y
R ig ht to Clean Air P latfor m
Fo r C limate Cam p aig n

