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Direktörün Mesajı

Beş yıl önce Yuva Derneği’ni
kurarken kendimize bir soru
sorduk: İnsanların dünyaya
ve bütün yaşam sistemlerine
bütüncül olarak bakabilmeleri ve bunu yaparken insan
haklarını da konuya dahil
edebilmeleri için ne yapabiliriz?
Çünkü yıllarca uluslararası örgütlerde çevre ve insan hakları konusunda yaptığımız
savunuculuk çalışmalarından sonra gördük ki daha bütüncül bir şeyler yapmamız
gerekiyor. Esas olarak korumamız gereken
bu gezegen. Burası sadece bizim için değil tüm canlılar için bir ev, bir yuva. Tabii
hedef bütün dünyayla ilgili bir şey yapmak olunca her şey biraz bebek adımına
benziyor. Yine de birçok alanda hakikaten
mesafe kat ettiğimize inanıyorum.
Örneğin bugüne kadar Ekolojik Okuryazarlık Programımız aracılığıyla binden fazla gence ulaştık. Akran eğitimleri yoluyla
onlara dünyanın nasıl çalıştığını, yaşam
destek sistemlerini, yani bütün canlılarla
beraber bizi hayatta tutan sistemlerin neler olduğunu anlatmayı başardık. Bazıları
bu konularda çok daha aktif olarak çalıştılar, çevre kuruluşlarına gönüllü, hatta çalışan oldular. Bu gelişmeler bizim için hakikaten umut verici oldu. Öte yandan 2015
yılında yoksulluğun giderilmesi, daha adil,
daha eşit bir hayatın kurulması için Suriyeli mültecilerle çalışmaya devam ettik.

www.yuva.org.tr
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Suriyeli Mülteciler Programımız kapsamında şu ana kadar toplamda 40 binin
üzerinde insana ulaştık. Onlara kazandırdığımız becerilerle savaş ortamından, ve

travmasından çıkmalarına, normal bir yaşama adapte olmalarına yardımcı olduk.
Yine 2015 yılında Nizip’te hem Suriyeli
mültecilerin hem de yerel halkın faydalanabileceği yeni toplum merkezimizi açtık.
Ayrıca 2016 yılında açılacak Nizip Mesleki
Eğitim Merkezi için Alman Kalkınma Ajansı’yla anlaşma yaptık.
Şimdi beş yıl sonra geriye dönüp baktığımızda hala bir hayali yaşıyoruz diyebilirim. Zaten YUVA’nın kendisi bir hayaldi.
O zaman henüz ete-kemiğe bürünmemiş
bir hayaldi. Bir değişim yaratmak için çok
daha uzun vadeli bir vizyonla yola çıktık.
Bugün somut olarak bunların teker teker
gerçekleşiyor olması bizi düşlerimizin
ötesine taşıyor.
Eğer siz de bizimle ortak hayalleri paylaşıyorsanız, bir gün bütün enerjisini güneşten sağlayan ofisimizde misafirimiz olun.
Ya da yolunuz düşerse Hatay veya Antep’teki merkezlerimizi ziyaret edin, orada
hayatlarına dokunduğumuz insanlarla tanışın. Sanıyoruz ki size de en az bize geldiği kadar iyi gelecek. Özellikle içerisinden
geçtiğimiz bu zor dönemlerde.
Erdem Vardar

Biz Kimiz?

YUVA, başka türlü bir dünya özlemi çekenler tarafından 2010 yılında kuruldu.
Amacımız tüm canlıların ve gelecek nesillerin haklarına saygılı, sürdürülebilir bir
yaşamı gerçek kılmak. Bu amaca ulaşmak
için yetişkin öğrenmesi yolunu benimsedik ve sürdürülebilir yaşam tarzlarının
yaygınlaşması, yoksulluğun azaltılması ve
demokratikleşme odaklı faaliyetler yürütüyor, katılımcı eğitim yöntemlerini destekliyoruz.

YÖNETİM KURULU

ORGANİZASYON ŞEMASI
MERKEZ OFİS

Başkan
Erdem Vardar

Başkan Yardımcısı

Direktör
Erdem Vardar

Mali ve İdari İşler Yöneticisi
Sibel Gündüz Çelik

Tara Hopkins

Mali ve İdari İşler Sorumlusu

Üye

Program Yöneticisi

Alper Şentürk

Özge Sönmez

Sekreter
Özgür Öztürk

Sayman
Ece Milli

Nurettin Uça

Program Yöneticisi
Erdem Vardar

Termiksiz Gelecek Projesi Koordinatörü
Efe Baysal

Eğitim Koordinatörü
Ebru Açıkgöz

Koruma Koordinatörü
Özlem Çolak

İletişim Koordinatörü
Tolga Güleç

KIRKHAN TOPLUM MERKEZİ

NİZİP TOPLUM MERKEZİ

Merkez Yöneticisi

Merkez Yöneticisi

Matematik Eğitmeni

Nur Elçik

Doğu Erdoğan

Zedyden Hidir

Mali ve İdari İşler Sorumlusu

Mali ve İdari İşlar Sorumlusu

Dram Eğitmeni

Bilge Melemiş

Ahmad Alshalak

Mohannad Al Ahmad Almoh

Lojistik Sorumlusu

Lojistik Sorumlusu

Gönüllü Ekibi

Fatih Yıldız

Cemil Aslan

Sosyal Çalışmacı

Koruma Sorumlusu

Cafer Yüksek

Ayham Hafed

Eğitim Sorumlusu

Sosyal Çalışmacılar

Osman Abo

Eğitim ve İletişim Sorumlusu
Salah Kadi

Türkçe Eğitmenleri

Sinem Yetim
Abdulkareem Mohammad

İngilizce Eğitmeni
Mohammad Rajap

Beceri Geliştirme Eğitmenleri
Emine Keskin
Ayşegül Şahan

Bilgisayar Eğitmeni
Bedi Hawot

Sağlık Eğitmeni

Hamza Alizadeen
Abdulrahman Albazrah
Elham Yousef

Eğitim Asistanı
Mouhamad Majed Al Shughrir

El Sanatları Eğitmeni
Saniye Kültür

Türkçe Eğitmenleri
Tuğba Avcı
Khadija Najjar

Bilgisayar Eğitmeni
Mousa Mofleh

Ofis ve Mutfak Görevlisi
Özlem Kök

Wafaa Hac Ahmad

İngilizce Eğitmenleri

Çocuk Dostu Alan Sorumlusu

Ala Kalou
Line Ebucerrah

Semira Abdo

Psikososyal Destek Çalışanı
Hamsa Kara

Gönüllü Ekibi
Nour Raslan
Ghiath Rayes
Ahmad Alhael

Najwa Almohamad
Büşra Şehebi

Arapça Eğitmeni
Sami Daher

Sanat Eğitmeni
Salah Al Khedr

Beceri Geliştirme Eğitmeni
Abdullah Reyhan

Ofis Görevlileri
Sibel Özdemir
Dilek Çolak
Ali Aldouri
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YUVA Personeli
2015 Demografik Yapısı

Cinsiyet Dağılımı

Eğitim Durumu

49%

78%

Kadın

Üniversite ve üzeri

51%

22%

Lise ve altı

Erkek

Toplum Merkezi Çalışanlarının
Uyruk Dağılımı

55%
Suriyeli

45%

www.yuva.org.tr
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77%

Suriyeli

23%

T.C. Vatandaşı

T..C. Vatandaşı

Kırıkhan Toplum Merkezi

Nizip Toplum Merkezi

Çalışmalarımız:

SURİYELİ
MÜLTECİLER
PROGRAMI

www.yuva.org.tr
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Suriyeli Mülteciler Programı

Suriyeli Mülteciler Programı çerçevesinde
2015 yılının sonuna kadar Kırıkhan, Hatay
ve Nizip, Gaziantep’te 2 toplum merkezini
faaliyete geçirdik. Merkezlerimizde sadece Suriyeli mültecilere değil, yerel toplumun her kesiminden katılımcılara eğitim
ve sosyal koruma hizmetleri sağlıyoruz.
Yaygın eğitim ve sosyal aktiviteler ile Suriyeli bireylerin kendine yeterli hale gelmesine yardımcı oluyor, aynı zamanda iki
toplum arasında dayanışma ve diyaloğun
gelişmesine aracılık ediyoruz.
Suriyeli Mülteciler Programı’nın başlıca
hedefleri:
• Türkiye’deki Suriyeli göçmenleri ve
yerel halkı yetişkin eğitimi ile desteklemek ve kendi kendine yeterli
hale getirmek
• Özellikle Suriyeli mültecilerin duygusal ve zihinsel iyiliklerini hedefleyen psikososyal destek aktiviteleri
geliştirmek
• Suriyeli mültecileri dil eğitimi, profesyonel beceriler, meslek eğitimi
ve gelir getirici faaliyetler ile desteklemek
• Sosyal faaliyeler yoluyla iki toplumun dayanışma ve diyalog kurmasına aracılık etmek

11
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Dil engelinin kaldırılması, mültecilere iş
imkanlarının artırılması ve kamu kurumlarında iletişimi, sağlık gibi hizmetlere erişimi kolaylaştırması anlamında çok önemli.
Dolayısıyla biz de tüm toplum merkezlerimizde her alanda ve her seviyede Türkçe
eğitimi verilmesine özen gösteriyoruz.
Suriyeli Mülteciler Programı’nın ana hedef
kitlesi Suriyeli yetişkinler ve gençlerden
oluşuyor ancak kültürlerarası diyaloğu ve
sosyal birlikteliği teşvik etmek için YUVA
merkezlerinin kapıları herkese açık. Bu
yaklaşım Türkiye’deki benzer girişimlerden bizi ayıran en önemli unsurlardan birisi.

www.yuva.org.tr
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Ayrıca iki toplum arasındaki işbirliğini
güçlendirmek ve iletişimi geliştirmek için
tüm merkezilerimizdeki personel Suriyeli
ve yerel toplumdan oluşuyor.

YUVA toplum merkezlerinde koruma,
vaka yönetimi, farkındalık artırma, sosyal
danışmanlık, hukuki yardım, dil dersleri,
TÖMER (Yabancılar için Türkçe Dili Eğitim
Modeli) ve TOEFL (İngilizce Dili Sınavı) hazırlık, bilgisayar eğitimleri, beceri geliştirme kursları, meslek kursları, ve Suriyeli
mültecilerin kendilerini içinde yaşadıkları
topluma adapte etmelerini kolaylaştırıcı
sosyal aktiviteler düzenleniyor.
Aynı zamanda ailelerin, özellikle kadınların derslere katılımını teşvik etmek için
her iki toplum merkezinde de ‘Çocuk Dostu Alanlar’ bulunuyor. Tematik öğrenme ve
çeşitli atölye çalışmaları düzenlenen bu
alanlarda çocukların güvenli, katılımcı ve
kapsayıcı eğitim ve eğlence aktivitelerine
katılma şansları oluyor.

23 Nisan Çocuk Bayramı Kutlamaları

Kasım Piknik Aktivitesi
İklim Değişikliği Farkındalık Etkinliği
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Genç Mültecileri
Destekleme Projesi
2015 yılında Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu (UNFPA) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı
(TOG) ile birlikte Genç Mültecileri Destekleme Projesi’ni gerçekleştirdik.
Proje, Suriye’den gelen 18-30 yaş aralığındaki genç mültecilerin ve yerelde yaşayan gençlerin, sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılımı ile güçlendirilmesini ve
gençlik alanında sosyal etki oluşturulmasını amaçladı.
Genç Mültecileri Destekleme Projesi ile
gençlerin sağlık hizmetlerine erişebilmeleri ve cinsel sağlık üreme sağlığı başta olmak üzere çeşitli alanlarda doğru bilgiye
ulaşarak gençlerin güçlendirilmesi hedeflendi.

www.yuva.org.tr
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Suriyeli Mülteciler Programı
2015 Eğitim Katılım Oranları

56%

78%

Kadın

18 yaş üstü
birey

44%
Erkek

Eğitim, Psiko-Sosyal, Sosyal/Hukuki farkındalık çalışmaları,
danışmanlık ve eğlence aktivitelerinden faydalanan birey sayısı:

15.152

Mesleki eğitim
derslerine katılan birey
sayısı:

Dil eğitimine katılan
birey sayısı:

Bilgisayar eğitimine
katılan birey sayısı:

1.361

2.931

526

T.C. Devleti tarafından sağlanan Geçici Koruma Kimlik Belgesi
çıkarılması konusunda destek olunan mülteci sayısı:

Bugüne kadar
ulaşılan toplam
birey sayısı:

40.000

80%

Nizip
Toplum
Merkezi

Toplum merkezi
faydalanıcılarının
demografik yapısı

Aktivite ve
eğitimlere katılım
oranları

15.865

75%

Kırıkhan
Toplum
Merkezi

Toplum merkezine
gelmeye
başladıktan sonra
kişisel olarak daha
iyi hissetmeye
başladığını
belirten
faydalanıcıların
oranı
15

“Şimdi Suriyelilerle derste bir
aradayız, gülüp konuşuyoruz,
baya kaynaştık artık. Şakacı
taraflarımız uyuşuyor.”
Aslen Nizipliyim ben ama Hollanda’da
büyüdüm. Biz de şimdi derslerde Suriyelilerle bir aradayız, gülüp konuşuyoruz,
dışarıda normalde yanlarından geçip gidiyorduk, şu an baya kaynaştık artık. Şakacı
taraflarımız uyuşuyor.
Kadın nereli olursa olsun, hangi ülkeden
olursa olsun, nakış, dikiş için bir araya gelince aynı dili konuşuyor. 3 aydır geliyorum toplum merkezine. Son açılan kursa
katıldım. Artık evimiz gibi oldu burası. Hocamızla da arkadaş olduk. Burada geçen
zaman bana çok faydalı oldu. Bilmediğim
çok şey öğrendim.
Emine Balkanoğlu,
Nizip Toplum Merkezi

www.yuva.org.tr
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“Burada öğrendiğim Türkçe
sayesinde müşterilerle
ve diğer dükkan sahipleriyle
rahatça konuşabiliyorum.”
Adım Ahmed. İlk olarak 2012’de, ailemle
beraber geldim Türkiye’ye. Daha sonra
birçok kez gidip geldik tamamen yerleşmeden önce. Çünkü üniversiteme geri
dönmek istiyordum, Türkiye’de iş bulmak
da zordu. Ancak en sonunda savaş yüzünden buraya tekrar geri döndük. Kırıkhan
Toplum Merkezi’ni döndükten bir süre
sonra duydum. Türkçe dersleri almaya
başladım ve ilk iki seviyeyi tamamladım.
Daha sonra ileri seviye dersler almaya
başladım. Sonra burada Kırıkhan’da bir
dondurmacı dükkanı açtık. Öğrendiğim
Türkçe sayesinde müşterilerle ve diğer
dükkan sahipleriyle rahatça konuşabiliyorum.
Ahmed Alhael,
Kırıkhan Toplum Merkezi
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“İnsan kendini her zaman
keşfedebilir, Burası bana çok
şey kattı.”
Benim adım Judi Necar. Halep’liyim.
Dört yıldan beri Türkiye’deyim. Biz
ilk gelenlerdeniz. Halep’in kuzeyinde
oturuyorduk. Savaş ilk olarak
oraya sıçradı. Şimdi bir Belediye
okulunda Suriyeli çocuklara Türkçe
öğrenmelerinde yardımcı oluyorum.
Daha sonra burada İngilizce derslerine
katılıyorum ve resim dersi alıyorum. Bir
yandan da İngilizce öğreniyorum. Burada
ilgi alanlarım gelişti, iyi insanlarla
tanıştım. İnsan ne kadar yeni insanla
tanışırsa o kadar yeni şey öğrenebilir.
Buraya ilk geldiğimde yalnız bilgisayar
için geliyordum, sonra TOEFL derslerine
katıldım. Şimdi hepsiyle birlikte resim
de öğreniyorum. İlk başladığımda
çizmeyi bilmiyordum, yavaş yavaş
öğrendim. Yani insan kendini
keşfedebilir. Burası bana çok şey kattı.
Judi Necar, Nizip Toplum Merkezi

www.yuva.org.tr
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Çalışmalarımız:

DÜNYA
VATANDAŞLIĞI
PROGRAMI

Dünya Vatandaşlığı Programı

Dünya Vatandaşlığı Programı, insanları
çevrelerinde ve dünyada olup biten şeylere, müştereklerimize karşı sorumlu hissetmeye ve harekete geçmeye teşvik eden
bir program. Dünyaya bakış açımızı ve onu
algılayış biçimimizi ‘ait olduğumuz yer,
yani yuvamız’ biçiminde genişletmeyi ve
bizi bu biricik yer için harekete geçirmeyi
hedefliyor.
Sorumlu hayatlar sürmek konusunda bireyleri teşvik eden program, içerisinde
gençler ve yetişkinler 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.
Peki bir dünya vatandaşı nasıl mı olmalı?
Biz onu kısaca şöyle tanımlıyoruz:
“Tüm canlıların birbirine bağımlılığının
farkında olan, çeşitliliğe değer veren, barışçıl, yaşadığı yer ve toplumda aktif olarak sadece insanlar için değil, tüm canlılar
arasında eşitlik, adalet ve dayanışmayı savunan, katılımcı birey”

Program Altındaki Projelerimiz:
Doğal Olarak Genciz!

Raise

Doğal Olarak Genciz!, Toplum Gönüllüleri Vakfı ortaklığıyla yürüttüğümüz, Türkiye’nin gençlere yönelik ilk
ekolojik okuryazarlık projesi.

Raise Projesi, çevre ile ilgili konularda gençlerin farkındalığının ve aktif
katılımının artırılması yoluyla doğal
yıkımın önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Termiksiz Gelecek
Termiksiz Gelecek Kampanyası
kapsamında iklim değişikliğinin ana
etmenlerinden biri olan kömürlü
termik santrallere karşı çalışmalar
yürütüyoruz.
21
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Doğal Olarak Genciz!
Ekolojik Okuryazarlık Projesi

Ekoloji Okuryazarı olmak, yeryüzünde yaşamı mümkün kılan
doğal döngüleri ve ekosistemi
anlama becerisine sahip olmak demek. Dolayısıyla yaşamı bu döngülere uyumlu hale
sokmak, sürdürülebilir yaşamı
mümkün kılmak anlamına geliyor. Biz de bu projeyle, gençlerin ekoloji konusundaki temel
bilgilerini güçlendirerek doğanın korunmasına katkı sunmayı
hedefliyoruz.
Program 7 günlük eğitmen ve 2
günlük yaygınlaştırma eğitimlerinden oluşuyor. Eğitim programı, gezegenimizi daha yakından tanımaya olanak sağlıyor.
Dünyada yaşamın tarihi, evreleri, bugün karşı karşıya olunan
sorunlar ve çözüm önerilerinin
konuşulduğu bir içeriğe sahip.
7 günlük eğitmen eğitimini tamamlayan gençler edindikleri
bilgileri Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen 2 günlük
eğitimlerde akranlarına yaygınlaştırıyorlar.

www.yuva.org.tr
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Doğal Olarak Genciz! - Ekolojik Okuryazarlık Projesi kapsamında 2015 yılında altı
farklı ilde toplam yedi eğitim gerçekleştirildi. Bu eğitimlere 93’ü kadın ve 56’sı erkek olmak üzere toplam 149 genç katıldı.
Ayrıca 19 katılımcıyla bir eğitmen eğitimi ve 93 katılımcıyla 1 ileri düzey eğitim
kampı gerçekleştirildi.

23
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Bayramiç İleri Düzey
Eğitim Kampı
24 - 27 Ağustos 2015 tarihlerinde
Çanakkale’deki Bayramiç-Yeniköy
Ekolojik Yaşam Çiftliği’nde düzenlenen ileri düzel eğitim kampında,
17-25 yaş aralığındaki gençler ilk
defa hem enerji politikaları hem de
ekolojik bir yaşama dair uygulamaları detaylı olarak konuşma fırsatı
yakaladı.
4 gün süren Gençlik Kampı’nda,
aralarında Toplum Gönüllüsü gençlerin, çevre aktivisti ve uzmanların
olduğu 23 farklı ilden toplam 93 kişinin katılımıyla enerji politikaları,
iklim değişikliği, yerel mücadeleler,
şiddetsiz eylem, çölleşme, su hakkı,
gıda egemenliği gibi konular tartışıldı.
Tematik oturumların yanı sıra düzenlenen diş macunu gibi zehirsiz
temizlik malzemelerinin yapımı,
atıkların tekrar değerlendirilmesi
ve ekşi mayalı ekmek yapımı gibi
etkinlikler sayesinde katılımcılar
kamp süresince doğa dostu ve sürdürülebilir bir yaşam biçimini bizzat deneyimleme şansı yakaladı.

www.yuva.org.tr
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Ayrıca kamp süresince doğaya verilen zararı minimuma indirmek için
ulaşımda sadece otobüs ve feribot
kullanıldı ve tüm öğünlerde, katılımcıların dalından kopardıkları ve
kimyasal kullanılmadan yetiştirilen
yerel ürünlerle vejetaryen olarak
beslenildi.

Toplam
Eğitmen Sayısı:

1x
1x
7x

Eğitmen
Eğitimi

İleri Düzey
Eğitim Kampı

Ekolojik Okur
yazarlık Eğitimi

: 19
: 93
: 149

Adana, Tunceli, İzmir,
Ankara, Samsun ve Bursa

Yaygınlaştırma
eğitimlerine
katılan toplam
birey sayısı

981

59
Katılımcı

Katılımcı

2014 - 2016
Toplam
Eğitmen
Eğitimi
Sayısı:

3
Katılımcı

93

52%
Kadın

48%
Erkek

56

2013 - 2015
Arasında Yapılan
Yaygınlaştırma
Eğitimi Sayısı

49
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“Kendime daha fazla inanmaya
başladım ve savunduğum
düşüncelerin gerçeklik payını
eğitimde fark edince güvenim
yerine geldi.”
Doğal Olarak Genciz İleri Düzey Ekolojik
Okuryazarlık Eğitimi kampının başvurusunu yaptıktan sonra hayatımın değişeceğini tahmin bile edemezdim. İklime,
doğaya, canlılara ve ekolojiye dair birçok
şey öğrendim. Duyarlılığımın eğitimle
birlikte daha da arttığını fark ettim ve değiştirebileceğimiz şeylere daha fazla inanıp çevremdekilere yansıtmayı hayattaki
amaçlarımdan birisi olarak kabul ettim.
Ve değişime kendimden başladım. Günlük
yaşamımda zehirsiz temizliğe, az tüketime, bez torba kullanmaya, çevremi israf
konusunda bilgilendirmeye başladım.
Eğitmen eğitimiyse daha donanımlı ve yoğun bir eğitimdi benim için. Sadece ekoloji
anlamında değil, kişisel gelişim anlamında da büyük faydası oldu. Kendime daha
fazla inanmaya başladım ve savunduğum
düşüncelerin gerçeklik payını eğitimde
fark edince güvenim yerine geldi diyebilirim. Daha iyi yaşanabilecek olan dünyada
umutlarımızın yeşermesini sağlayan Doğal Olarak Genciz! ekibine bana bu şansı
verdikleri için çok teşekkür ederim.
Rümeysa Göncü

“Nasıl insan hakları varsa doğanın
ve diğer tüm canlıların da hakları
olduğunu düşünüyorum.”
Bu eğitim çok iyi organize edilmiş ve harika bir ortamın içinde, kent yaşamından
uzak, daha fazla farkındalık katarak, doğanın tam kalbinde neler olduğunu, doğanın
neler yaşadığını öğretti. Hatta belki bu
eğitime gelene kadar doğa umurumuzda
değildi ama burada doğanın, canlıların
ne kadar çok şey yaşadığını canımız yana
yana öğrendik. Nasıl insan hakları varsa
doğanın ve diğer tüm canlıların da haklarının olduğunu düşünüyorum. Ve mücadeleye devam!
Celal Sağcan
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Raise
Gençler İçin Doğa Farkındalığı
Yaratma Projesi

Raise Projesi, çevre ile ilgili konularda
gençlerin farkındalığının ve aktif katılımının artırılması yoluyla doğal yıkımın önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Yuva Derneği, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü, Pi Pozitif Danışmanlık, Prisma (Gr) ve Institute of Biometeorology
(IBIMET, It) ortaklığında gerçekleştirilen
bu proje 2 yıllık bir süre için tasarlandı.
İtalya, Yunanistan ve Türkiye’de eş zamanlı olarak uygulanan projede, 13-18 yaş
aralığındaki genç gönüllülerin çevre uzmanları ve öğretmenleriyle birlikte, kendi
bölgelerindeki korunan alanları tanıyarak,
bu alanlar üzerine 5 online mobil oyun geliştirmeleri hedefleniyor.
Çevre için gönüllülük hizmetlerinin desteklenmesini hedefleyen projede, yaygın
eğitim metodlarının, özellikle doğal or-

tamlarda öğrenme (Learning in Natural
Environments) ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımı bir araya getiriliyor.
Türkiye’de Isparta, Burdur ve Antalya’da
gerçekleşmekte olan proje kapsamında
aynı zamanda bir de non-formal öğrenme
araçları ve öğrenme rehberi geliştirilmekte ve projeyi teşvik edici yaygınlaştırma
faaliyetleri yürütülmekte.
2 yıl sürecek olan projenin Proje Koordinasyon ve Yönetim toplantısı 2015 yılında gerçekleştirildi. Tüm proje ortaklarıyla
birlikte projenin faaliyet takvimi çıkarıldı
ve iş planı yapıldı.
Proje Yunanistan ve İtalya ile eş zamanlı
olarak Türkiye’de Isparta, Burdur ve Antalya illerinde lise öğrencileriyle birlikte,
söz konusu şehirlerdeki korunan alanlarda
uygulanmaya başlandı.

75
3
Ülke
www.yuva.org.tr
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Genç
İtalya 15
Yunanistan 15
Türkiye 45

5

Mobil
Oyun

Uygulama öncesinde YUVA olarak
ihtiyaç analizini hazırladık. Ayrıca
Burdur, Antalya ve Ispartada lise öğrencileriyle birlikte çevre atölyeleri
gerçekleştirdik. Bu atölyelerde dünyayı yakından tanımak ve biyolojik
çeşitliliğin önemini kavramayı hedefledik. Tüm bu çalışmaların yanı sıra
İtalya’da proje eğitmenlerini desteklemek amacıyla bir de eğitici eğitimi
gerçekleştirildi. Bu eğitimde çevre
eğitimin yanında aynı zamanda online oyun geliştirme üzerine de katılımcılar bilgilendirildi.
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Termiksiz Gelecek Kampanyası

Termiksiz Gelecek Kampanyası kapsamında iklim değişikliğinin ana etmenlerinden
biri olan kömürlü termik santrallere karşı
çalışmalar yürütüyoruz. Kampanyamızın başlıca hedefi Türkiye’deki kömür ve
termik santral karşıtı yerel hareketlerle
birlikte çalışarak mücadeleleri ortaklaştırmak ve yerel hareketlerin etki alanını
genişletmek.

2015 yılında başta Zonguldak, Manisa,
Çanakkale, Karaman ve İskenderun Körfezi’nde olmak üzere birçok ilde çalışmalar
yürüttük ve beş ay içinde toplam 15 saha
ziyareti gerçekleştirdik. Bununla birlikte
yerel örgütlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, desteklenmesi ve mücadelelerin ulusal
ve uluslararası düzeyde görünürlüğünü
arttırmak için çalışmalarda bulunduk.

Faaliyetlerimize 15 Kasım 2015 tarihinde
Yaşanabilir Zonguldak Platformu ile Çatalağzı’nda ortak düzenlenen Yaşanabilir
Zonguldak için Termiksiz Gelecek yürüyüşünün örgütlenmesi ve iletişim stratejisinin belirlenmesi ile başladık.

Ana hedef kitlemiz olan genç nüfusa ulaşmak için de faaliyetlerde bulunan Termiksiz Gelecek Kampanyası, bu bağlamda
Çukurova Üniversitesi ile Tıp Fakültesi öğrencilerinin 18 Aralık 2015’te düzenlediği
‘Küreselleşme, sağlık ve çevre: Kömürlü
termik santraller ve küresel ısınma’ panelinin de örgütleyicileri arasında yer aldı.

Yine aynı dönemde bölgedeki termik
santrallerin çevre ve insan sağlığına etkilerini göstermek için yönetmen İmre
Azem ve yapımcı Gaye Günay ile ortak
projeler hazırladık. Ortaya çıkan ‘Termik
santral kuşatmasında bir belde: Çatalağzı’
adlı kısa belgesel sosyal medya kanallarımız üzerinden yayınlanarak 3 ay içersinde
yaklaşık 50.000 kişiye ulaşmayı başardı.
Video linki: http://bit.ly/1LTzJPj

/TermiksizGelecek
/TermiksizGelecek
www.yuva.org.tr
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Yerellerden yükselen termik santral karşıtı mücadelelerin deneyimlerini ve konu
ile ilgili son gelişmeleri paylaşmak; ayrıca
üretilen görsel materyallerin yaygınlaştırılmasını sağlamak için kampanyanın
düzenli güncellenen Facebook ve Twitter sosyal medya hesapları üzerinden de
Aralık 2015 – Mart 2016 arasında yaklaşık
450.000 kişiye ulaşılmayı başardık.
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Finansal Durumumuz

Gelirler
Bağışçı

Miktar (TL)

BMZ

1,137,140.99

BPRM-IMC

933,727.09

GIZ

355,046.53

Avrupa İklim Vakfı

57,245.76

Açık Toplum Vakfı

64,500.00

Avrupa Birliği Ulusal Ajansı

22,243.20

Kişisel Bağışlar ve Aidatlar

127,133.90

Kambiyo Gelirleri

4,758.00

TOPLAM

www.yuva.org.tr
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2,701,795.47

Uluslararası Bağışçılar

: 93%

BMZ
BPRM-IMC
GIZ
Avrupa İklim Vakfı
A.B. Ulusal Ajansı

:
:
:
:
:

Ulusal Bağışçılar

: 2%

Açık Toplum Vakfı

: 2%

Diğer

: 5%

42%
35%
13%
2%
1%

Kişisel Bağışlar ve Aidatlar : 5%
Kambiyo Gelirleri
: 0,18%

Giderler
Proje

Miktar (TL)

Kırıkhan Toplum Merkezi

887,759.85

Nizip Toplum Merkezi

989,780.27

Doğal Olarak Genciz! Projesi

174,464.61

Suriyelilere Özel İhtiyaç Yardımı

274,572.98

Termiksiz Gelecek Projesi

57,245.76

Raise Projesi

20,802.40

TOPLAM

2,404,625.87

Suriyeli Mülteciler Programı

:

90%

Kırıkhan Toplum Merkezi
:
Nizip Toplum Merkezi
:
Suriyelilere Özel ihtiyaç Yardımı :

38%
41%
11%

Dünya Vatandaşlığı Programı

:

10%

Doğal Olarak Genciz! Projesi
Termiksiz Gelecek Projesi
Raise Projesi

:
:
:

7%
2%
1%

2016 Yılına 2015 bütçesinden 297.169,60 TL devretmiştir.
2015 yılında personel ofis giderler toplamı 525.788- TL’dır.
Bu rakam toplam giderlerin % 22’sine denk gelmektedir.
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Ortaklarımız ve
Kurumsal Destekçilerimiz

DVV International

Toplum Gönüllüleri Vakfı

International Medical
Corps (IMC)

Federal Almanya
Cumhuriyeti Kalkınma ve
İşbirliği Bakanlığı (BMZ)

Institute of
Biometeorology
(IBIMET, It)

Deutsche Gesselschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH

Açık Toplum Vakfı

Prisma (Gr)

Pi Pozitif Danışmanlık

Türkiye Cumhuriyeti
Şehircilik ve Orman
Bakanlığı 6. Bölge
Müdürlüğü

Avrupa İklim Vakfı

Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu (UNFPA)

Üyelikler

www.yuva.org.tr
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Avrupa Yetişkin Eğitimi Birliği (EAEA)

Türkiye’de Temiz Siyaset için Açık
Koalisyon

Temiz Hava Hakkı Platformu

İklim İçin Kampanyası

Adresler

İstanbul Merkez Ofis

Koşuyolu Mah. İsmail Paşa Sk. No: 9
Kadıköy-İstanbul / Türkiye
yuva@yuva.org.tr

Kırıkhan Toplum Merkezi

Cumhuriyet Mah. 311 Sok. No: 33
Kırıkhan, Hatay
kirikhantm@yuva.org.tr

Nizip Toplum Merkezi

Fatih Sultan Mah. Dede Sok. No: 32
Nizip, Gaziantep
niziptm@yuva.org.tr
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for all living beings

2015

ANNUAL REPORT

Director’s Note

Five years ago, when we established Yuva Association, we
asked ourselves this: If we look
at the the world of all living beings as a holistic system, rather
than one that is separated into
one of humans and all the rest,
what could we do to incorporate human rights into our work?
After years of our efforts made
by working with international
environmental and human rights organizations, we saw that there was a need to work
more comprehensively, more inclusively. In
short, a more comprehensive approach is
what is necessary to save the planet.
This planet - as we like to refer to it, YUVA isn’t just our home, it is home for all living
beings. We realize that if you aim as high as
doing something for the entire world, doing just one thing is rather like taking baby
steps. Still, we believe that we are taking
strides through our work.
For example, through our Ecologic Literacy
Program, we have reached more than one
thousand young people. Through our peer
education program, we explain how all living support systems keep all the different
living beings connected and make this planet function. Some people were so taken
with the training that some of the participants became environmental volunteers or
even professional environmentalists. Needless to say, this is rather inspiring!

www.yuva.org.tr
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Additionally though on a rather different
note, yet in line with our commitment to
work more comprehensively, in 2015, with
the aim of poverty alleviation and greater
justice, we continued our work with Syrian
refugees.

To date, we have reached more than 40,000
people through our Syrian Refugee Program.
We have been instrumental in working with
them to deal with the trauma of having lived through or fled war, working with them
to adapt to living a normal life again. We
opened a new community center in Nizip
(Gaziantep) for both Syrian refugees and
local people from the area to benefit from.
We entered into cooperation for Vocational
Training, supported by the German Development Agency for funding for 2016.
If we look back on the past five years, it seems we are still living a dream. But then again, at that point, Yuva itself was in actuality a
dream that had yet to be realized. Back then,
we thought that it would take a much longer
time to see the impact of our work; now we
can see the individual pieces that make this
reality exceed the dream it started out as.
You too can be part of this dream, together with us. Come and visit our fully solar-powered office in Istanbul. Or should,
say, you find yourself in Hatay or Gaziantep,
do stop in at one of our community centers,
and meet some of the people whose lives
we have impacted. We believe that you will
feel as good as we do. We believe that you
too will feel inspired, will find hope in what
we do.

Erdem Vardar

About Us

People who envisioned a different kind of
a world founded YUVA in 2010. Our aim
is to foster a life that respects the rights
of all living beings and future generations.
And for this purpose we take measures for
sustainable life styles, poverty reduction
and democratization through adult learning and promote participatory teaching
methods.

BOARD OF DIRECTORS

ORGANIZATIONAL STRUCTURE
HEAD OFFICE

Chairman
Erdem Vardar

Vice Chairman

Director
Erdem Vardar

Finance & Administrative Manager
Sibel Gündüz Çelik

Tara Hopkins

Finance & Administrative Officer

Member

Program Manager

Alper Şentürk

Özge Sönmez

Secretary
Özgür Öztürk

Treasurer
Ece Milli

Nurettin Uça

Program Manager
Erdem Vardar

Future Without Coal Power Coordinator
Efe Baysal

Education Coordinator
Ebru Açıkgöz

Protection Coordinator
Özlem Çolak

Communication Coordinator
Tolga Güleç

KIRIKHAN COMMUNITY CENTER

NİZİP COMMUNITY CENTER

Manager

Manager

Mathematics Instructor

Nur Elçik

Doğu Erdoğan

Zedyden Hidir

Finance & Administrative Officer

Finance & Administrative Officer

Drama Instructor

Bilge Melemiş

Ahmad Alshalak

Mohannad Al Ahmad Almoh

Logistics Officer

Logistics Officer

Volunteer Team

Fatih Yıldız

Cemil Aslan

Social Worker

Protection Officer

Cafer Yüksek

Ayham Hafed

Education Officer

Social Workers

Osman Abo

Education & Communication Officer
Salah Kadi

Turkish Instructors

Sinem Yetim
Abdulkareem Mohammad

English Instructor
Mohammad Rajap

Skill Development Instructor
Emine Keskin
Ayşegül Şahan

Computer Instructor
Bedi Hawot

Hygiene Instructor

Hamza Alizadeen
Abdulrahman Albazrah
Elham Yousef

Education Officer
Mouhamad Majed Al Shughrir

Handicraft Instructor
Saniye Kültür

Turkish Instructors
Tuğba Avcı
Khadija Najjar

Computer Instructor
Mousa Mofleh

Office Personnel
Özlem Kök

Wafaa Hac Ahmad

English Instructors

Child Friendly Space Officer

Ala Kalou
Line Ebucerrah

Semira Abdo

Psycho-Social Support Personnel
Hamsa Kara

Volunteer Team
Nour Raslan
Ghiath Rayes
Ahmad Alhael

Najwa Almohamad
Büşra Şehebi

Arabic Instructor
Sami Daher

Fine Arts Instructor
Salah Al Khedr

Skill Development Instructor
Abdullah Reyhan

Office Personnel
Sibel Özdemir
Dilek Çolak
Ali Aldouri
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YUVA Staff Demographics for 2015

Gender Distribution

Education Status

78%

49%

University or higher

Female

22%

51%

High School
or lower

Male

Staff Nationality

55%
Syrian

45%

www.yuva.org.tr
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77%
Syrian

23%

T.R. Citizens

T.R. Citizens

Kırıkhan Community Center

Nizip Community Center

Our Work:

SYRIAN
REFUGEES
PROGRAM

www.yuva.org.tr
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Syrian Refugees Program

Within the framework of Syrian Refugees
Program, which was initiated in 2013, we
have established two community centers
in Kırıkhan, Hatay and Nizip, Gaziantep in
2015. Through these centers, YUVA has
been providing education and protection
services in order to empower both Syrian
and the host community through non-formal learning activities. Our adult learning
methods and carefully planned social activities aim to foster intercultural dialog
and social integration between two communities.
The main objectives of the Syrian Refugees Program are:
• To empower both Syrian and the
host community through non- formal learning activities
• To develop and implement psychosocial support program especially
for Syrians’ emotional and cognitive
well-being
• Improve self sufficiency and strengthen the professional skills of the
refugees through vocational trainings and livelihood activities
• To increase the dialogue and solidarity between Syrian refugees and
the local people through social activities
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Furthermore, we have a firm focus on Turkish language education in all of our centers to minimize the language barrier, to
improve access to government services,
hospitals and to increase employment
rate of the refugees.
Program’s main target groups are Syrian
adults and youth, but our centers are open
to Turkish beneficiaries as well. In addition, the staff of the community centers
also consists of both Syrians and the host
community, in order to improve communication and cooperation between two communities. This is one of the most important facts that differentiate our approach
from other initiatives in Turkey.

www.yuva.org.tr
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YUVA Community Centers have been providing community protection and support
activities including case management,

awareness raising sessions, social counseling, legal aid, community mobilization,
language courses including TÖMER (Turkish Language Education Model for Foreigners) and TOEFL (English Language Test)
preparation, computer trainings, skills
development courses and vocational trainings.
In order to encourage families, and especially to promote the attendance of women, we have Child Friendly Spaces in our
centers. In these spaces we provide early
childhood services for the children of participants such as drawing, drama and photography activities that are facilitated by
social workers and teachers.

April 23rd, International Children’s Day Celebration

November Picnic
Climate Change Awareness Activity
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Support for the Young
Refugees Project
In 2015, we have carried out Support for
the Young Refugees Project together in
collaboration with United Nations Population Fund (UNFPA) and Community Volunteers Foundation (TOG).
The aim of the project was to encourage
young refugees and local youth between
ages 18-30 to participate in social activities and to empower them through education. Access to health care and reproductive education were the main focus areas
of the Project.

www.yuva.org.tr
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Syrian Refugees Program 2015
Activity & Education Participation

56%
Female

44%
Male

Participation in Education, Psycho-Social, Social/Legal
Awareness Raising, Consultancy and Recreational activities:

Participation in
vocational trainings:

1.361 persons

Participation in
language courses:

2.931 persons

Assistance provided for T.R. Government temporary
id card application:

Total reach
since the
beginning of
the program:

40.000+

80%

Nizip
Community
Center

78%

of all
participants are
over 18

Community
Centers Participant
Demographics

15.152
persons

Participation in
computer courses:

526 persons

Activity &
Education
Participation

15.865
persons

75%

Kırıkhan
Community
Center

Rate of
participants who
declared that
they have started
feeling better
overall after
attending the
community centers

persons
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“Now that we are all together
in the class with Syrians, I
realize there is quite a lot of
similarities between us, such as
humour.”
I’m originally from Nizip but I grew up
in Netherlands. Now that we take these
courses together with Syrians we got used
to each other. We laugh at the same things.
Before this we used to just pass by each
other by each other, now I realize there is
quite a lot of similarities between us, such
as humour. We laugh at the same things
with them. Women are the same all over
the world when the subject is something
like knitting or sewing.
Emine Balkanoğlu,
Nizip Community Center

www.yuva.org.tr
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“I am able to communicate
with local people and other
shop owners thanks to the
Turkish courses.”
My name is Ahmed. I first came to Turkey
in 2012 with my family. We’ve been back
to Syria more than a few times since than.
Because I wanted to go back to my school
and there were no jobs available. But
eventually we had to come back because
of the war. I have learned about Kırıkhan
Community Center after sometime I
came to Turkey. I attended the Turkish
courses and completed first and second
levels. Now I continue to the higher level of Turkish course. We have opened up
an ice- cream shop in Kırıkhan. I am able
to communicate with local people and
other shop owners thanks to the Turkish
courses.
Ahmed Al Hayel,
Kırıkhan Community Center
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“You can discover new
things within yourself
everyday. And this place has
done exactly that for me.”
My name is Judi Necar. I’m from Aleppo.
I’ve been in Turkey for four years. We
were one of the first to arrive. Our family
used to live on the north part of Aleppo.
That’s where the war first spread. I work
in a municipality school in Nizip where I
teach Syrian children Turkish. And later
on I come here to study for TOEFL and
learn how to paint. My interests expanded since I started coming here. And I have
met very nice people. The more you meet
new people the more you learn. That is
to say, you can discover new things within yourself everyday. And this place has
done exactly that for me.
Judi Necar,
Nizip Community Center

www.yuva.org.tr
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Our Work:

EARTH
CITIZENSHIP
PROGRAM

Earth Citizenship Program

The Earth Citizenship Program encourages
people to act responsibly for the things
happening around them or in the world
and act for them. It aims to widen our
point of view and to perceive the earth,
the place we belong as our home, and to
live responsibly.
The program consists of education projects for youth and adults that aim to meet
all that is necessary to have this kind of
approach to life as an individual as well as
public/society. Main goal of these trainings are to provide the necessary knowledge and skills for the participants to lead
responsible lives by raising their awareness to the aforementioned issues.
So who is an Earth Citizen? We describe
him/her briefly as:
“An individual who is aware that all living
beings depend on each other, cherishes
diversity, peaceful, protects and defends
equality, justice and solidarity not only for
humans but for all living beings in his/her
own community.”

Projects under this Program:
Naturally Young!

Raise

Naturally Young! Is the first ecological
literacy training for youth in Turkey.
We organize and carry out the project
in collaboration with Community Volunteers Foundation (TOG)

The Raise project aims to raise awareness amongst youth aged between
13-18 in environmental issues and
encourage their active participation
thus preventing environmental destruction.

Future Without Coal Power
The campaign focuses on combining
the efforts of local movements in Turkey together against the use of coal
power stations, one of the main contributors to climate change.
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Naturally Young!
Ecological Literacy Project

Being ecologically literal is
to know the natural cycles of
our planet and have the ability to understand the ecosystem. Having harmony with
these natural cycles can make
a sustainable life possible. The
main aim of the project is to
strengthen the ecological literacy of youth and support the
protection of nature.
Ecological literacy project consists of instructor trainings
(7 days) and peer trainings (2
days). The education program
helps participants to learn
about our planet in detail. The
history of life on earth, its stages, problems we face today,
proposed solutions to these
issues are some of the few examples of the discussed topics.
Participants who complete the
instructor training expand this
new knowledge to their peers
in 2 day trainings.

www.yuva.org.tr
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In 2015 we have completed 7 trainings in
6 different cities for the Naturally Young!
Ecological Literacy Project. 149 participants in total attended these trainings,
which consisted of 93 male and 56 females. Furthermore, an advanced level
training camp was organized in Bayramiç
with the attendance of 93 participants
and an instructors training for 19 new instructors was also carried out in 2015.
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Bayramiç Advanced
Level Training Camp
Between the dates of August 24-27,
for the first time, youth between the
ages of 17 - 25, participated in an
advanced level 4-day training on
energy politics and ecologic living
at the Bayramiç-Yeniköy Ecological
Living Farm in Çanakkale.
For the four days duration of the
Youth Camp, total of 93 participants, including Community Volunteers from 23 different regions
along with environmental activists
and experts discussed topics such
as energy policies, climate change,
local efforts, non-violent education,
desertification, water rights, and
the hegemony of the food supply.
Keeping in line with the overall
theme, there were also opportunities to learn how to make your
own toothpaste, chemical-free
cleaning supplies, traditional sourdough bread as well as how to reuse waste, thus actually walking
the walk of sustainability and nature-friendly living as individual
participants.

www.yuva.org.tr
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Additionally, all transportation to
the site was either by bus or ferryboat; all meals were made from
organic produce and ingredients
from the farm, all local, all vegetarian, that the participants themselves
collected and helped prepare.

Total Number
of Trainers

1x
1x
7x

Instructor
training

Advanced Level
Training Camp

Ecological
Literacy Trainings

: 19
: 93
: 149

59
Participants

Participants

3
Participants

93

Total reach
until 2015

52%
Female

901

2014 - 2016
Total Number
of Instructor
Trainings

48%
Male

56

Dissemination
Trainings
conducted until
2015

49
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“I felt that my consciousness level
increased after the Camp and now
I believe that we can change the
world.”
I first attended the Advanced Training
Camp in August and learned a lot of things
about climate, nature, living beings and
ecology. After this very informative camp,
my thoughts about being able do something for the earth turned into a real belief. I felt that my consciousness level increased after the Trainers Camp and now
that I believe that we really can change
things. I am trying use what I learned to
influence my close friends and family, but
of course I have started to change myself
first. I am trying to consume less, use cotton bags and eco-friendly cleaning materials. It was a very comprehensive and
well prepared training, which taught me a
lot not only about ecology but also about
personal development. Special thanks to
the Naturally Young! team for giving me
this chance of cherishing hopes for a better world.
Rümeysa Göncü
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“I think that nature and all other
living beings also have rights just
like human rights.”
This well-organized training was in a wonderful setting, far away from city life. The
setting itself was instrumental to helping
me understand what is happening at the
heart of the natural world, thus increasing
my awareness considerably. To be honest,
before coming to the training, we really
did not know that much about nature; during the training, we learned about many
of the problems nature faces, making our
hearts ache just to hear about them. I think
that nature and all living beings also have
rights just like human rights, which is why
we need to continue to struggle for them!
Celal Sağcan
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Raise
Environmental Awareness Raising
Project for Youth

The Raise Project aims to raise awareness
as well as active participation amongst
youth regarding the environment and related topics. This is a two-year project,
being carried out by YUVA Association in
cooperation with the Turkish Ministry of
Forestry and Water Affairs, VI. Regional
Directory together with Pi Pozitif Consultancy, Prisma (Gr) and the Institute of Biometeorology (IBIMET, It).
The project is being implemented simultaneously in Italy, Greece and Turkey, targeting youth in the age range of 13 - 18,
together with environmental experts and
instructors, to get to know protected areas
in their respective regions, which in turn
will work to develop 5 online games that
focus specifically on these regions.
The goal of this project is to support the
training of environmental volunteers with
popular educational methods, specifically

Learning in Natural Environments, together with the use of computer technology.
In Turkey, this project is being implemented in Isparta, Burdur and Antalya, via
non-formal education together with the
development of a learning guide, with
the aim of encouraging the participants to
spread the information they have learned.
In 2015, there was a meeting with the
project coordination and administrators
regarding the 2 year project. All involved
partners agreed to a common calendar
and working plan.
It was agreed that the project would be
carried out at the same time with high
school students in Greece and Italy together with Isparta, Burdur and Antalya in
Turkey.

75
3
Countries
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Youths
İtaly 15
Greece 15
Turkey 45

5
Mobile
Games

Before commencing this endeavor,
YUVA conducted a needs analysis in
2015. Additionally, we carried out
workshops on the environment with
high school students in Burdur, Antalya and Isparta. The goals of these
workshops were to understand the
planet a bit better as well as to grasp
the importance of biodiversity. Finally an instructor training camp was
organized in Italy to support the instructors. In this training the instructors were informed about environmental issues together with online
game development.
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Future Without Coal Power

Future Without Coal Power is against the
use of coal power stations, one of the
main contributors to climate change. The
campaign focuses on combining the efforts of local movements in Turkey together against the power stations for a stronger impact.
We started our activities on November 15,
2015 together with the Habitable (Yaşanabilir) Zonguldak Platform in cooperation with people from Çatalağzı - where the
power station is located - with a march for
solidarity, and mapped out a strategy for
how to move forward.
At the same time, together with film directors İmre Azem and Gaye Günay, we
outlined a project focusing on the impact
of the power station on the environment
and health. We were able to share the
documentary ‘The siege of the Çatalağzı power plant’ with 50,000 people in 3
months through social media channels.
Video Link: http://bit.ly/1LTzJPj

/TermiksizGelecek
/TermiksizGelecek
www.yuva.org.tr
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We started the campaign in Zonguldak,
Manisa, Çanakkale, Karaman and the İskenderun Gulf, as well as other regions,
conducting workshops in each city, for a
total of 15 site visits in five months. We
determined the needs of the local organizations, as well as what was necessary to
increase the visibility of the campaign at
the national level.
As the main goal of the Future Without
Coal Power was to reach out to youth,
we conducted a panel entitled ‘Climate
Change, health and the environment, Coal
Power Plants and climate change,’ with
students from the Medical Faculty of Çukurova University (in Adana).
We shared the latest developments as
well as experiences gathered from the
anti-thermal power plant campaigns rising from the locals; we also ran a campaign on Facebook and Twitter social media
networks to share our visual materials,
reaching some 450,000 people between
December 2015 and March 2016.
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Our Financial Status

Income
Donor

Amount (TL)

BMZ

1,137,140.99

BPRM-IMC

933,727.09

GIZ

355,046.53

European Climate Foundation

57,245.76

Open Society Foundation

64,500.00

EU National Agency

22,243.20

Personal Contributions and Membership Fees

127,133.90

Exchange Income

4,758.00

TOTAL

www.yuva.org.tr
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2,701,795.47

International Donors

: 93%

BMZ
IMC
GIZ
European Climate Foundation
EU National Agency

:
:
:
:
:

National Donors

: 2%

Open Society Foundation

: 2%

Others

: 5%

Personal Contributions
and Membership Fees
Exchange Income

: 5%
: 0,18%

42%
35%
13%
2%
1%

Expenditure
Project

Amount (TL)

Kırıkhan Community Center

887,759.85

Nizip Community Center

989,780.27

Naturally Young! Project

174,464.61

Special Needs Fund for Syrians

274,572.98

Future Without Coal Power

57,245.76

Raise Project

20,802.40

TOTAL

2,404,625.87

Syrian Refugees Program

:

90%

Kırıkhan Community Center
:
Nizip Community Center
:
Special Needs Fund for Syrians :

38%
41%
11%

Earth Citizenship Program

:

10%

Naturally Young! Project
Future Without Coal Power
Raise Project

:
:
:

7%
2%
1%

297.169,60 TL has been carried forward from 2015 to 2016.
The total amount of personnel and office cost is 525.788- TL
which equals to 22 % of total expenses.
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Our Partners and Donors

DVV International

Community Volunteers
Foundation (TOG)

International Medical
Corps (IMC)

German Federal
Ministry for Economic
Cooperation and
Development (BMZ)

Institute of
Biometeorology
(IBIMET, It)

German Society
for International
Cooperation (GIZ) GmbH

Open Society Institute

Prisma (Gr)

Pi Pozitif Consultancy

Turkish Ministry of
Forestry and Water
Affairs, VI. Regional
Directory

European Climate
Foundation

United Nations
Population Fund
(UNFPA)

Memberships

www.yuva.org.tr
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European Association for the
Education of Adults (EAEA)

Open Coalition for Clean Politics in
Turkey

The Right to Clean Air Platform

For the Climate Campaign

Addresses

Istanbul Office
Koşuyolu Mah. İsmail Paşa Sk. No: 9
Kadıköy-İstanbul / Türkiye
yuva@yuva.org.tr
Kırıkhan Community Center
Cumhuriyet Mah. 311 Sok. No: 33
Kırıkhan, Hatay
kirikhantm@yuva.org.tr
Nizip Community Center
Fatih Sultan Mah. Dede Sok. No: 32
Nizip, Gaziantep
niziptm@yuva.org.tr
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