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Merhaba,
2016 hem Türkiye, hem de bölgemiz adına zor bir yıl oldu. Artan
terör olayları, Temmuz 2016’daki darbe girişimi ve ardından ilan edilen olağanüstü hal, sivil alanda ciddi kısıtlamalara yol açtı. Maalesef
kurunun yanında yaş da yandı. Öte yandan daha iyi bir gelecek için
umudunu koruyan bizler faaliyet alanımızı daraltmak yerine genişletmeye devam ettik. Alman Kalkınma Ajansı ile İstanbul, Mersin,
Gaziantep ve Hatay’ı kapsayan yepyeni bir istihdam projesi başlattık.
Birleşmiş Milletler ile İstanbul’daki ihtiyaç sahibi mültecileri belirlemek için geniş çaplı bir yerinde erişim çalışmasına giriştik. Konya’da
mesleki eğitimler yoluyla, Nizip’te kurduğumuz bir üretim atölyesiyle yetişkinlere iş ve gelir sağlamaya çalışıyoruz. Ümraniye’de,
Sultanbeyli’de çocuk ve gençlerin eğitimlerinin ve psikososyal gelişimlerinin desteklenmesine yönelik yeni merkezler açtık. Toplamda
1 milyona yakın okul çağındaki çocuğun ve gencin okula ve topluma
kazandırılmasını da desteklemiş oluyoruz.
Sürdürülebilir bir yaşam idealimiz uğruna çalışmaya da devam ediyoruz. İstanbul Koşuyolu’nda bu amaca hizmet edecek bir öğrenme
merkezi kurmak için çalışmalara başladık. Amacımız 2017 yılı içerisinde hem şehirdeki bu merkezi hayata geçirebilmek, hem de şehir
dışında bir Öğrenme Köyü kurma çalışmalarına başlayabilmek. Böylece başka türlü bir dünyanın vatandaşlarını yetiştirmenin alanlarını
ve imkanlarını yaratmış ve genişletmiş olacağız.
Tüm bunları gerçekleştirmeye çalışırken sizlerin de desteğine ihtiyacımız olacak. 2017’de YUVA olarak ilk kez Adım Adım programına
katılacağız. Kasım ayında yapılacak İstanbul Maratonu’nda YUVA için
koşabilir ve projelerimize bağış toplayabilirsiniz.
Umutla, sevgiyle,
Erdem Vardar
YUVA Kurucu Direktörü

Direktörün Mesajı

Director’s Message

Greetings,
2016 has been a difficult year for both Turkey
and for our region. Increasing acts of terror,
the coup attempt in July and the State of
Emergency declared thereafter caused serious restrictions in the civil area. Nonetheless,
as we keep our hope for a better future, we
continued to expand our area of activity rather than narrowing it. We started a brand new
employment project with the German Development Agency that covers Istanbul, Mersin,
Gaziantep and Hatay. We undertook a project
in cooperation with the United Nations to
access people on a wide scale in Istanbul in
order to identify the needs of refugees in the
city. We opened new centers to support the
education and psychosocial development of
children and youth in Ümraniye and Sultanbeyli. With vocational training sessions in
Konya and with a production workshop we
established in Nizip, we are trying to provide
work and income to adults. In this manner we
are providing access to education in the local
community to school-age children and youth.

We will need your support while we try to
realize all these. In 2017, as YUVA, we’ll be
participating in the Adım Adım program for
the first time. You too can run for YUVA in the
Istanbul Marathon which will be held in November and collect charities for our projects.
With hope and love,
Erdem Vardar
Founding Director of YUVA

Our ideal of a sustainable life continues. We
commenced works to establish a Learning
Center in İstanbul Koşuyolu to serve this purpose. Our purpose is to commence this center
in the city and to modify our focus to establish a Learning Village outside the city within the year of 2017. This is how we create a
venue to be able to teach citizens to live in a
better world by their own positive and active
involvement in the society.
www.yuva.org.tr
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Hakkımızda
About Us

YUVA, başka türlü bir dünya özlemi çeken
Erdem Vardar ve Özge Sönmez tarafından
2010 yılında kuruldu. Kısa zamanda çevre,
insan hakları ve yoksulluğun ortadan kaldırılması konularını beraberce ele alan bir
bütüncül öğrenme ve savunuculuk merkezi
haline geldi.
Bugün aynı heyecanla yetişkinlerin ve
gençlerin okul dışı eğitimini ve yaşam boyu
öğrenme yoluyla gelişimini desteklemek,
ekolojik farkındalığını artırmak ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak için hep birlikte çalışan büyük bir
aileyiz. Amacımız tüm canlılar için sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılabilmek.

www.yuva.org.tr
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YUVA was founded in 2010 by Erdem Vardar
and Özge Sönmez, who envisioned a different kind of a world. Their aim was to foster a life that respects the rights of all living
beings and future generations. YUVA quickly
became a holistic center of learning and advocacy, addressing matters of environment,
human rights and poverty elimination.
Today with the same excitement, we have
become a large family working together to
support adults and youth in their development through lifelong learning, to increase
their ecological awareness and to contribute
to eliminating poverty.

Vizyonumuz

Our Vision

Sürdürebilir yaşam pratiklerinin benimsendiği ve uygulandığı;
tüm canlıların ve gelecek nesillerin haklarına saygı duyulan; adil,
eşit ve yoksulluğun olmadığı bir gelecek yaratmak.
To create a future where there is no inequality and poverty,
sustainable life practices are adapted and implemented, rights
of all living beings are equal and respected.

www.yuva.org.tr
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Misyonumuz
Our Mission

Orta Düzeyde

Mikro Düzeyde
Yetişkin öğrenmesi yoluyla sürdürülebilir yaşam tarzlarının yaygınlaşması, en az
gelişmiş bölgeler ve dezavantajlı gruplara
odaklanarak yoksulluğun azaltılması ve demokratikleşme amaçlı faaliyetler yürütmek
ve katılımcı eğitim yöntemlerini desteklemek.

Micro Level
www.yuva.org.tr
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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.

Ekoloji, insan hakları ve yurttaşlık eğitimlerini ve kültürler arası öğrenmeyi güçlendirmek için çalışmak. Türkiye’de yaygın
yetişkin öğrenimi etkinliklerine katılımın
artırılması amacıyla yetişkin öğrenimi kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesi için
çaba sarf etmek. Bu kurumların, hedef kitlelerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve
yerel düzeyde canlı eğitim merkezleri olabilmesi için yetişkin öğrenimi kurumlarını güçlendirmek. Yetişkin öğrenimi alanında yerel,
ulusal, bölgesel ve uluslararası işbirliklerine
önayak olarak iyi örnekleri desteklemek.

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. Best practices are being promoted
through facilitating local, national, regional
and international cooperation in the field of
adult learning.

Makro Düzeyde
Öğrenenler, eğitmenler ve yaygın eğitim
hizmetleri sunan kurumlar için destekleyici bir ortamın oluşabilmesi amacıyla uygun
politikalar geliştirilmesinde karar alıcılara
ve diğer kurumlara danışmanlık vermek.
İnsanların ve tüm canlıların birbirine bağımlılığının farkında olan, çeşitliliğe değer
veren, barışçıl ve kapsayıcı, yaşadığı yer
ve toplumda aktif olarak insanlar ve tüm
canlılar arası eşitlik, adalet ve dayanışmayı
savunan bir yaşam biçimini karar alıcıların
ve uygulayıcıların gündemine taşıyabilmek
için halka açık tartışmalar ve etkinlikler düzenlemek.

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 organizes public discussions and
events in order to introduce a way of living
where people are aware that all living creatures depend on each other to exist. A life
which values variety, which is peaceful and
inclusive, defends equality, justice and solidarity among people and among all living
creatures by being active in the area where
they live and in the society to the agenda of
decision makers and implementers.

www.yuva.org.tr
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Değerlerimiz
Our Values

Saygı
Bütün projelerimizin, özellikle de eğitimlerimizin temelinde saygı anlayışı yatıyor. Projelerimizle, bu programlara katılan insanlarda
bir değişim yaratmak ve yaşamlarına bir şeyler katmak istiyoruz, bunu yaparken insanların güncel kültürlerine ve tercihlerine saygı
gösteriyoruz. Katılımcılarımızla kurduğumuz
ilişki, eşitler arasında kurulan bir ilişkidir: Bir
eğitim kurumu olarak öğreteceklerimiz var,
bununla birlikte onlardan öğreneceklerimiz
de var. Öğrenmenin karşılıklı 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 positive aspects to
their lives. This is only possible with great respect for their culture and wishes.

www.yuva.org.tr
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The communication we have with our participants is based on equality. As an educational institution, we have much to teach, but
we also have much to learn from our participants. We believe that learning is a mutual
process.

İnsan ve Doğa Haklarına
Bağlılık
Projelerimizi insan ve doğa hakları temelli
düşünüyoruz ve tasarlıyoruz. Bu dünyadan
başka yuvamız yok. Hepimiz, ortak bir kadere sahip birbiriyle ilişkili ve birbirine bağımlı varlıklardan oluşan canlı ve parçalanamaz bir topluluğun parçasıyız. Ayrımcılığın
karşısında duruyor, dezavantajlı kesimleri
destekliyoruz. İnsan kadar diğer canlıların
da yaşamaya, ihtiyaçlarının karşılanmasına,
gelişmeye, özgürlüğe hakkı olduğu görüşündeyiz. İnsan haklarının doğa haklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyoruz.

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 çalışmalarımızda bugünü var
ederken, yarının sorumluluğunun
da üzerimizde olduğunun bilinciyle
hareket ediyoruz. İhtiyaç ve isteklerimiz arasındaki ince ama önemli
çizgiyi daima göz önünde bulunduruyor, tüm canlılarının yaşamına ev
sahipliği yapan dünyamız için her
anlamda ihtiyacımız kadar tüketmeye çabalıyoruz. Projelerimizin yaşam
döngüsünü kurgularken, ekolojik ve
sosyal açılardan olumlu etki yaratacak ve projenin sonlanmasının ardından da bu olumlu etkiyi devam
ettirecek şekilde hareket ediyoruz.
Sürdürülebilir bir değişimin ancak
bu şekilde yaratılabileceğine inanıyoruz.

Sustainability
In all our work we think of the responsibility of tomorrow. We try not to forget the small but poignant difference
between needs and wishes. This includes consuming only 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.

Çeşitlilik
Dünyamızın en önemli özelliği, doğal süreçlerin işlemesini sağlayarak
yaşamı mümkün kılan çeşitlilik. Doğanın çeşitliliğini korumayı, canlı
türlerinin azalmasını engellemeyi
görevimiz olarak görüyoruz. Tek tip
bir canlı nasıl mümkün değilse, tek
tip bir insanın da mümkün olmadığının farkındayız. Biz insanlar da renklerimizle, beyazımızla ve siyahımızla, engellerimizle, dillerimizle, farklı
tercihlerimizle güzeliz. Bu farklardan hiçbirini yitirmeden eşitlik ve
çeşitlilik için çalışıyoruz.

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 and live with this equality
and diversity.

Aktif Yurttaşlık
Demokrasileri
yaşatacak
olanın yurttaşlar olduğunun
bilincindeyiz. Demokrasinin
ancak yurttaşların süreçlere
etkin bir şekilde katılımıyla
ve yönetimi paylaşmasıyla
yaşayacağının farkındayız.
İnsanları güçlendirerek demokrasiye aktif bir şekilde
katılmalarını sağlamak bütün
programlarımızın ortak konusunu oluşturuyor.

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.

Yönetim Kurulu
Board of Directors
Başkan / Chairman
Erdem Vardar
Başkan Yardımcısı / Deputy Chairman
Alper Şentürk
Sekreter / Secretary
Özgür Öztürk
Sayman / Bookkeeper
Derya Kılınçalp

Fon Yöneticisi
Grants Manager

Üye / Member
Ece Milli

Bütçe Analisti
Budget Analyst

Denetim Kurulu
Inspection Board
Başkan / Chairman
Ayşe Göç
Üye / Member
Çiğdem Erdem
Üye / Member
Enver Sönmez

www.yuva.org.tr
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Organizasyon Şeması

Organisation Chart

Direktör
General Director

İletişim ve Kaynak
Geliştirme Yöneticisi

Dünya Vatandaşlığı
Programı Yöneticisi

İnsani Gelişim Programı
Direktörü

Finans ve İdari İşler
Direktörü

Communication &
Fundraising Manager

Earth Citizenship
Program Manager

Human Development
Program Director

Finance &
Administration Director

Kaynak Geliştirme
Koordinatörü

Öğrenme Merkezi
Koordinatörü

Koruma Yöneticisi

Finans Yöneticisi

Fundraising
Coordinator

Learning Center
Coordinator

Protection Manage

Finance Manager

Proje Koordinatörü

Eğitim Koordinatörü

Lojistik Koordinatörü

Project Coordinator

Education Coordinator

Logistic Coordinator

Geçim Kaynakları
Yöneticisi

IK Koordinatörü

İletişim Koordinatörü
Communication
Coordinator

Livelihoods Manager

Kırıkhan Merkez
Yöneticisi
Kırıkhan
Center Manager

İzleme ve
Değerlendirme
Sorumlusu
MEAL Officer

HR Coordinator

İdari İşler Sorumlusu
Administration Officer

www.yuva.org.tr
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Faaliyet Bölgeleri
Activity Areas

İSTANBUL

MERSİN

HATAY

GAZİANTEP

İstanbul
Öğrenme Merkezi
İstanbul
Learning Center

Mersin
Saha Ofisi
Mersin
Field Office

Kırıkhan
Saha Ofisi
Kırıkhan
Field Office

Nizip
Saha Ofisi
Nizip
Field Office

İstanbul
Proje Ofisi
İstanbul
Project Office
İstanbul Avcılar
Saha Ofisi
İstanbul Avcılar
Field Office
www.yuva.org.tr
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Ümraniye
Saha Ofisi
Ümraniye
Field Office

Türkiye genelinde toplam 121 çalışan
121 employees throughout Turkey

Programlarımız
Our Programs

İnsani Gelişim Programı

Human Development Program

www.yuva.org.tr
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İnsani Gelişim Programı

Human Development Program
İnsani Gelişim Programı’nda ihtiyaç sahibi insanların kendilerine yeterli ve onurlu
birer yaşam süren bireyler olması amacıyla çalışıyoruz. Bireylerin yaşam kalitesini
artırmaya yönelik olarak istihdam yaratma
ve güçlendirme çalışmaları temel faaliyet
alanlarımızı oluşturuyor. Bu faaliyetlerimizin sürdürülebilir olması için yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışmayı bir ilke
olarak benimsiyoruz.
2013 yılından bu yana aktif olarak devam
eden programımız bünyesinde İstanbul,
Hatay, Gaziantep, Konya ve Mersin’deki
merkezlerimizde çalışmalar yürütüyoruz.
İnsani Gelişim Programı’yla yılda ortalama
30 bin kişiye hizmet götürüyoruz.

We are working in the Human Development
Program to ensure that people in need become self-sufficient individuals living an honorable life. The focus of this program centers
on creating and reinforcing employment opportunities in order to increase the quality of
life for beneficiaries. We work in collaboration with local authorities in order to make
these activities sustainable. Within the organization of our program, which has actively
continued since 2013, we conduct activities
in our centers in Istanbul, Hatay, Gaziantep,
Konya and Mersin. We deliver services to an
average of 30 thousand persons a year within the framework of the Human Development Program.

www.yuva.org.tr
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Merkezlerimiz
Our Centers

İnsani Gelişim Programı kapsamında Toplum ve Beceri
Geliştirme merkezlerimizde faydalanıcılarımıza eğitim
ve koruma faaliyetlerinin yanı sıra danışmanlık hizmetleri veriyoruz ve geçim kaynağı oluşturma çalışmaları
yapıyoruz. Tüm merkezlerimizde çeşitli seviyelerde dil
eğitimleri veriyor, bölgeye göre mesleki beceri edindirme çalışmaları gerçekleştiriyor, danışmanlık veriyoruz;
savunuculuk, vaka yönetimi ve psikososyal destek çalışmaları yürütüyoruz.
Eğitim, koruma ve geçim kaynağı çalışmalarının yanı
sıra müzik gösterileri, üniversite gezileri, T.C. ve Suriye
vatandaşlarının ortak katılımını hedefleyen şenlikler,
sinema gösterimleri, sesli kitap okuma grupları, sergi
organizasyonları, eğitim ve seminerler (hukuki danışmanlık hizmetleri, erken evlilik, emzirme, sosyal barış,
insan hakları gibi konular vb.) gibi günlük faaliyetlere de
sıkça yer veriyoruz.
2016 yılında Kırıkhan Toplum Merkezi’nde çeşitli faaliyetlerle 8000’in üzerinde faydalanıcıya ulaştık. Ayrıca
Emek Karşılığı Nakit Destek Projesi aracılığı ile Kırıkhan
Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan
protokol kapsamında 145 Suriyeli ve T.C. vatandaşı Belediye ve okullarda temizlik çalışanı olarak görev almaktadır.

Konya Beceri Geliştirme Merkezi
Konya Vocational Center

www.yuva.org.tr
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Kırıkhan Merkezimiz ve Goethe Enstitüsü ile işbirliği
içinde yürütülen Ideas Box projesi ile Kırıkhan’da kütüphanelere veya diğer yaygın eğitim kaynaklarına erişimde güçlük yaşayan mülteci ve yoksun çocuk, genç ve yetişkinlere, serbest zaman aktiviteleri ve sanat projeleri
yapma olanağı sunabilmek için kitaplar, filmler, video
oyunları, kameralar ve çeşitli materyaller aracılığıyla
destek veriyoruz.
Nizip Toplum Merkezimizde yıl boyunca faydalanıcıların
öğrenirken bir yandan da kendilerini iyi hissetmelerini
sağlayacak Sınır Tanımayan Palyaçolar Eğitmen Eğitimi
gibi çeşitli etkinlikler düzenledik. Kasım ayında GIZ ile
birlikte gerçekleştirilen Kış Festivaline ise 750 faydalanıcı katılım sağladı.

Under the scope of our Human Development Program, consultation services are offered to our beneficiaries; income
generation, training and protection are inherent focal points of our Vocational Centers. Language classes, legal advice, individual case management and psychosocial support
are carried out in all our centers.
Daily activities such as music events, college trips, festivals
aiming for joint participation of Turkish Citizens and Syrians, cinema displays, oral book reading groups, training
and seminars in various areas (legal consultation, early
marriage, nursing, social peace, human rights) and exhibitions are frequently made as well.
We reached more than 8,000 people under the scope of various activities in our Kırıkhan Community Center in 2016.
Additionally, 145 Syrians and Turkish citizens are employed
as cleaning staff in the municipality and schools under the
scope of the protocol signed with Kırıkhan Municipality
and District Ministry of National Education via the Cash for
Work Project.
In collaboration with Goethe Institute, we also offer access
to the Ideas Box project, which encourages reading, watching films, cooperative games, and creative art, providing
all resources for development through non-formal education.
Among the different activities implemented in Nizip Community Center that focused on raising beneficiaries self esteem, by encouraging them to feel good about themselves
while having fun. Clowns without Borders came for Training
of the Trainers (T.O.T.); 750 beneficiaries participated in the
Winter Festival which was organized together with GIZ in
December 2016.
In November 2016 in Meram, a district in Konya, we opened
our Vocational Center (BGM) as part of our efforts to integrate refugees with the host community by providing access
to sustainable income in a project supported by International Medical Corps (IMC), funded by UNHCR.

Kırıkhan Toplum Merkezi
Kırıkhan Community Center

www.yuva.org.tr
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Nizip Toplum Merkezi
Nizip Community Center

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından (UNHCR) fonlanan ve
International Medical Corps (IMC) ortaklığıyla, mültecilerin yerel halk ile entegrasyonuna ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişimini sağlamak amacıyla yürütülen
Mesleki Eğitim Projesi kapsamında kurulan
Konya Beceri Geliştirme Merkezi (BGM),
Konya ili Meram ilçesinde 2016 yılının Kasım ayında faaliyetlerine başladı.
Konya BGM’de dil engelinin aşılarak mültecilerin uyum ve hizmetlere erişimini
kolaylaştırmak üzere Türkçe dil eğitimleri sunuyoruz. Ayrıca mültecilerle birlikte
yerel halka, Meram Meslek Eğitim Merkezi
işbirliği ile Konya’da yaygın olarak kullanılan merkezi ısınma sistemlerinde istihdama yönelik katı-sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi eğitimi; kadınların geçim kaynaklarına
erişebilmeleri için de yiyecek içecek servisi
ve profesyonel pastacılık mesleki beceri ve
gelişim eğitimleri veriyoruz.
www.yuva.org.tr
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YUVA’nın 2016 yılında İnsani Gelişim Programı altında devam eden koruma çalışmaları, Türkiye’de geçici koruma altında
yaşayan Suriyeliler öncelikli olmak üzere,

özellikle de temel hak ve hizmetlere erişimde sıkıntı yaşayan, mülteci olmanın yanı sıra
farklı özellikleri (yaş, cinsiyet, engellilik, vb.)
sebebiyle hassasiyet durumu yüksek olan
tüm bireyleri hedeflemektedir. YUVA’nın Koruma faaliyetleri Doğrudan Destek, İzleme
ve Savunuculuk ve Kapasite Geliştirme ana
başlıkları altında toplanmaktadır. Bu bağlamda tüm YUVA saha ofislerinde Doğrudan
Destek, İzleme ve Savunuculuk ve Kapasite
Geliştirme ana başlıkları altında koruma faaliyetleri yürütülmüştür.

Nizip, Kış Festivali
Nizip, Winter Festival

Operating central heating systems widely
used in Konya, catering service and professional pastry skill development training have
been to refugees as well as local residents
through the Meram Vocational Training
Center. Turkish language classes and access
to existing services are also available at the
Center.

Nizip Beceri Geliştirme Merkezi
Nizip Vocational Center

YUVA’s Protection program, under the Human Development Program, is based on facilitating access to basic rights and services,
with special attention given to various vulnerabilities, including but not limited to age,
gender and disability. YUVA’s Protection
activities are carried out under the headings
of Direct Support, Monitoring and Advocacy
and Capacity Building in each of our respective centers.

www.yuva.org.tr
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YUVA Toplum Merkezleri
2016 Faydalanıcı İstatistikleri

2016 Beneficiary Statistics of YUVA Community Centers
%36

Suriyeli / Syrian
T.C. Vatandaşı / Turkish Citizen

%10
%46

%46

Suriyeli / Syrian
%8

T.C. Vatandaşı / Turkish Citizen

Kadın / Female

%54

Erkek / Male

%33

Genç / Youth

%67

Yetişkin / Adult

%16

Female
Male

%17
%27

Female

%40

Male

x 16.507
Eğitim / Education

%56

9.202 Kişi / Persons
Dil Eğitimi
Language Trainings
İletişim Teknolojileri
Information and Comm. Tech
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Koruma / Protection
7.305 Kişi / Persons

%36
%7

Farkındalık Artırma
Awareness Raising
Yerinde Hizmet
Outreach

Mesleki Eğitim
Vocational

%23

Danışmanlık
Consultancy

Diğer
Other

%2

Vaka Yönetimi
Case Management

Çocuk Dostu Alan
Child Friendly Space
Açıkhava Aktiviteleri
Outdoor Activities

%44

%9
%23

Diğer
Other

%7
%52
%12
%8
%21

YUVA Beceri Geliştirme Merkezleri
2016 Faydalanıcı İstatistikleri

2016 Beneficiary Statistics of YUVA Vocational Centers

1.367 x

%84

Suriyeli / Syrian

%16

T.C. Vatantaşı
Turkish Citizen

%52

Kadın / Female
%49

Suriyeli / Syrian
%3
%35

T.C. Vatandaşı / Turkish Citizen

%48

Erkek / Male

Suriyeli / Syrian
%13

T.C. Vatandaşı / Turkish Citizen

Dil Eğitimi
Language Trainings

%41

Stüdyo Fotoğrafçılığı
Studio Photography
Pastacılık
Pastry

%14
%9

Saç Bakımı
Hair Care

%14

Girişimcilik
Entrepreneurship

%5

Hasta Bakım
Nursing

%6

Çocuk Bakımı
Kindergarten
Katı-Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi
Solid - Liquid Furnace Stoker
Yiyecek İçecek Servisi ve Profesyonel Pastacılık Eğitimi
Catering and Professional Pastry Trainings

%9
%1
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%2

Yerinde Erişim Projesi
Outreach Project

2016 yılında Yerinde Erişim projesini BM
Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) desteği ve International Medical Corps (IMC)
işbirliği ile İstanbul’un Ümraniye ve Avcılar ilçelerinde yürüttük. Proje kapsamında
saha ekiplerimiz Avcılar ve Ümraniye’de
yapılan fizibilite çalışmalarıyla belirlenen
mahallelerde ev ziyaretleri gerçekleştirdi
ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,
Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Göç İdaresi
İl Müdürlükleriyle işbirliği içerisinde vaka
yönetimi çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar
sonucunda 6 aylık bir zaman diliminde ev
ziyaretleri aracılığıyla 5.000’e yakın mülteciye ulaştık ve gerekli yönlendirmeleri
yaptık.

www.yuva.org.tr
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In 2016 we carried out Outreach projects
in the Ümraniye and Avcılar districts of Istanbul, with the support of United Nations
High Commissioner for Refugees (UNHCR)
and International Medical Corps (IMC). Within the scope of the project, our field teams
conducted home visits in neighborhoods
which had been determined by feasibility
studies conducted in Avcılar and Ümraniye.
We conducted case management studies in
cooperation with the Ministry of Family and
Social Policy, Ministry of Health, Ministry of
National Education, Ministry of Social Policy
and Provincial Directorates of Immigration.

Kapasite Geliştirme Eğitimleri
Capacity Building Trainings

YUVA olarak sadece eğitmenlerimizin değil
tüm çalışanlarımızın gelişimini destekliyor
ve bu amaçla çeşitli alanlarda kapasite geliştirme eğitimleri düzenliyoruz. Bu bağlamda 2016 yılı içerisinde merkezlerimiz
bünyesinde çokkültürlü ortamda Yetişkin
Eğitimi Tasarlama Eğitmen Eğitimi, Etkili
İkinci Dil Öğretimi Eğitmen Eğitimi ve Mesleki Formasyon Geliştirme Eğitimi, Alternatif Eğitim Modeli ve Yöntemlerini Keşfetmek ve Google Uygulamalarını öğrenmek
gibi çeşitli alanlarda eğitimler düzenlendi.

YUVA supports the development of not only
our trainers but also of our employees, and
we organize capacity building trainings in
various fields for this purpose. In 2016, trainings were organized in various fields such
as Resources for Adult Education, Effective
Second Language Instruction Training, Occupational Development Training, Alternative Education Modeling and Learning Methods, and learning how to use Google tools in a
multicultural environment.

www.yuva.org.tr
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Emek Karşılığı Nakit Destek
Cash for Work

Emek Karşılığı Nakit Destek Projesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Suriyeli mültecilerin
istihdamının artırılmasını amaçlayan, GIZ ve hayata geçirildiği yerel bölgelerdeki kamu kuruluşları (belediyeler, kaymakamlıklar vs.) ile ortaklaşa
uyguladığımız bir geçim kaynakları projesi. Kamu
kuruluşları ile ilişkilerin kurulmasının ve proje
hedefine uygun dezavantajlı kişilere ulaşılması
çalışmalarının ardından projeyi işçilerin Temmuz
2016’da çalışmaya başlaması ile hayata geçirdik.
Kırıkhan Belediyesi ve Nizip Belediyesi ortaklığı
ile başlayan projeye Kasım 2016’dan itibaren Avcılar Kaymakamlığı (İstanbul) ile Mezitli (Mersin)
ve Akdeniz (Mersin) Belediyeleri eklendi.

“ Çok güzel anlaşıyoruz aramızda. Biz bize
konuşuyoruz. Proje bittiğinde de aynı yerde çalışmak
istiyoruz. Artık Suriyeli, Türk diye de
ayırmıyoruz birbirimizi. ”
“ We really get along well now. We listen to each other.
We’d like to work together after the project is over.
We don’t differentiate ourselves as Syrian and Turkish
anymore ”

www.yuva.org.tr
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Proje ile Suriyeli mülteciler ve ihtiyaç sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına geçim kaynağı
fırsatları sağlamak için etkin uygulamalar gerçekleştiriyoruz ve krizleri bertaraf edecek acil önlemler almaya çalışıyoruz. Ayrıca işçilerin tüm istihdam süreçlerini üstlenerek ev sahibi belediyelere
destek sağlıyoruz. Birlikte çalışılan belediyelerde,
aynı dezavantajlılık kriterlerine göre seçilen T.C.
vatandaşları ve Suriyeli mülteci işçilerin birlikte
çalışmasını sağlayarak sosyal uyuma katkıda bulunuyoruz.
Kriterlere uygun olarak belirlenen faydalanıcıları
YUVA ofisine davet ediyoruz. Yapacakları iş hakkında detaylı olarak bilgilendirdikten sonra, işi
kabul eden kişilerin sigortalarının yapılması, maaşlarının ödenmesi gibi tüm süreçleri bizzat yürütüyoruz. İstihdam edilen işçiler proje kapsamında
en fazla 6 ay çalışıyor. Projenin geniş bir topluluğa
ulaşmasını hedeflediğimizden, bu sürenin sonunda yeni personel alımı yapıyoruz.
Proje kapsamında 2016 yılında, toplam 625 işçiye
istihdam sağladık.

Cash for Work, jointly implemented
with partner public organizations (municipalities, ministries, etc.) and The
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), aims to
increase the employment of Turkish citizens and Syrian refugees. Initial studies
were carried out to ascertain needs and
to establish relations with public organizations and identify persons who are
in line with the project goal. The first
workers started to earn their salaries in
July 2016.
The project began with the partnership of Kırıkhan Municipality and Nizip
Municipality; subsequently we added
similar projects in cooperation with the
local municipality of Avcılar in Istanbul
and Mezitli and Akdeniz both in Mersin.
This project provides opportunities for
employment while also supporting hosting municipalities. There is a strong
focus on social cohesion as well as all
workers are identified by the same criteria.
Once beneficiaries have been identified, the legal process to obtain work
permits and insurance begins, and salaries are distributed through YUVA. Employees may work for a maximum of 6
months, so that there can be maximum
number of people who benefit from this
program.
A total of 625 workers were employed
in 2016 under the project.

“ Daha önce hiç çalışmamıştım, bu projeyle ilk defa toplum
hayatına girdim. Şimdi kendime güveniyorum
ve çalışmak istiyorum. ”

“ I have never worked before. This project helped me to enter
social life for the first time. I trust myself more
now and I’d like to work. ”

www.yuva.org.tr
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Emek Karşılığı Nakit Destek Projesi
Faydalanıcı İstatistikleri

Cash For Work Project Beneficiary Statistics

%49

%34

Suriyeli / Syrian

Kadın / Female

%51

%66

T.C. Vatandaşı
Turkish Citizen

Erkek / Male

x 625

Bölge
Region
Kırıkhan Belediyesi
Kırıkhan Municipality
Nizip Belediyesi
Nizip Municipality
Avcılar Kaymakamlığı
Avcılar Governorate
Akdeniz Belediyesi
Akdeniz Municipality
Mezitli Belediyesi
www.yuva.org.tr
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Toplam
Total

Dolaylı Faydalanıcı Sayısı :
Number of indirect beneficiaries :

Suriyeli

T.C. Vatandaşları

Syrian

Turkish Citizens

x 3.034
Toplam
Total

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Women

Male

Women

Male

8

107

32

71

218

14

115

5

35

169

60

0

60

0

120

0

0

32

66

98

0

0

3

17

20

82

222

132

189

625
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Uçan Kütüphane ve Ideas Box
The Flying Library and Ideas Box
2016 yılı içerisinde Goethe Enstitüsü işbirliğiyle İstanbul-Sultanbeyli ve Gaziantep-Kırıkhan’da iki önemli projeyi başlattık.
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30

In 2016 we have started two important projects in colloboration with Goethe Institute.

Uçan Kütüphane projesiyle hizmetlere erişimi olmayan bölgelere mobil konteyner
ile erişmeyi, yerel ölçekte çocuk ve gençleri güçlendirmeyi, okula erişimlerinde
kolaylaştırıcı olmayı ve sokakta geçirilen
vakti kaliteli zamana çevirerek çocuklar ve
gençler için güvenli ve kapsayıcı alanlar yaratmayı amaçlıyoruz.

The Flying Library project in Sultanbeyli is a
mobile container unit provides children and
youth with a safe and inclusive area, activities for personal growth while also facilitating access to formal education. Under the
scope of the Flying Library project, children
can join Arabic and Turkish creative reading
activities conducted, handicrafts and painting workshops, theater classes and weekly
movie viewings.

Ideas Box Projesiyle de kütüphanelere veya
diğer yaygın eğitim kaynaklarına erişimde
güçlük yaşayan ya da hiç erişemeyen mülteci ve yoksun çocuk, genç ve yetişkinlere
ulaşmayı hedefliyoruz. Ideas Box’ta yaklaşık 250 kitabın yanı sıra dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve e-kitap okuyucular bulunuyor. Ayrıca içinde film gösterimi için bir
projektör, tiyatro projeleri için de bir sahne
bulunan Ideas Box, serbest zaman aktiviteleri ve sanat projeleri için kitaplar, filmler,
video oyunları, kamera ve çeşitli materyaller de içeriyor.

Ideas Box project in Kırıkhan aims to reach refugees and children, youth and adults
in need who have difficulties in accessing
or can never access to libraries and other
non-formal education sources in Turkey. A
flexible multimedia tool, Ideas Box is equipped with independent training materials
combining workshops and classes as a training laboratory for all generations. Ideas
Box has about 250 books in addition to laptops, tablets and e-book readers.

© Goethe-Institut_Markam

Uçan Kütüphane ve Ideas Box açılış etkinlikleri
The Flying Library and Ideas Box opening ceremonies

www.yuva.org.tr

31

© Goethe-Institut_Markam

© Goethe-Institut_Markam

Sultanbeyli, Uçan Kütüphane
Sultanbeyli, The Flying Library
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Programlarımız
Our Programs

Dünya Vatandaşlığı Programı

Earth Citizenship Program
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Dünya Vatandaşlığı Programı

Earth Citizenship Program

Dünya Vatandaşlığı Programı ile insanları
çevrelerinde ve dünyada olup biten şeylere, müştereklerine karşı sorumlu hissetmeye ve harekete geçmeye teşvik ediyoruz.
Bireyleri sorumlu bir hayat sürme konusunda bilinçlendiren program dahilinde gençler ve yetişkinlere yönelik kapsamlı eğitim
programları ve savunuculuk destek çalışmaları düzenliyoruz.
Dünya Vatandaşlığı Programı kapsamında
yer alan eğitim programlarının amacı bireyde ve toplumda, sorumlu bir hayat sürebilmek için ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve
becerilerin var olmasını sağlamak. Ekolojik
okuryazarlık eğitimleriyle binlerce genç
ve yetişkine ulaşıyor, insanın ekosistem
bütünlüğünün korunmasında payına düşen sorumluluğu almasına ve bu konuda
üzerine düşen görevleri anlamasına katkı
sağlıyoruz. Dünya Vatandaşlığı Programı
kapsamında ayrıca toplumsal barışa katkıda bulunmak amacıyla yurt genelinde göç
farkındalığı ve insan hakları eğitimleri başlatmaya hazırlanıyoruz.
Dünya Vatandaşlığı Programı ile insanların içinde yaşadığı toplum ile coğrafyaya
sahip çıkma, yaşamın devamlılığına katkı
sağlayan değişimi yaratma gücüne destek
oluyoruz.

With the Earth Citizenship Program, we encourage people to feel responsible for the
things happening around them and in the
world and for the common things they share and to take action. We organize comprehensive training programs and advocacy
support works for youth and adults under
the program which creates awareness in individuals with regard to leading a responsible life.
The purpose of the training programs which fall under scope of the Earth Citizenship
Program, is to make sure individuals and
society have all information and skills needed to lead a responsible life. Reaching
thousands of young people and adults with
ecological literacy training, the program focusses on teaching people to take responsibility in protecting the ecosystem by
working together and for all to understand
their duties on this matter. The Earth Citizenship Program is also preparing to commence migration awareness and human
rights training across the country in order
to contribute to peace among communities.
The Earth Citizenship Program continues to
support power of the people to make a living that contributes to the community and
region, and to the continuity of life.

www.yuva.org.tr
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Doğal Olarak Genciz!
Naturally Young!

2013 yılından bu yana Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
ile ortaklaşa yürütülen Doğal Olarak Genciz! projesi
Türkiye’nin gençlere yönelik ilk ekolojik okuryazarlık
projesi. Program, gezegenimizi daha yakından tanıma
olanağı sağlıyor. Dünyada yaşamın tarihi, evreleri, bugün karşı karşıya olunan sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu bir içeriğe sahip. İnsanları, tek yuvamız olan dünyamızı niçin korumamız gerektiğine dair
bilgilendiren, insan-doğa ilişkisini sorgulatan ve bir
insan hakkı olan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam
hakkının önemine ve gerekliliğine dair geliştiren proje,
katılımcılara aktif birer yurttaş olma konusunda destek
veriyor. Program kapsamında, yaş aralığı 18-25 arasında değişiklik gösteren eğitmenler, edindikleri bilgileri
iki günlük bir eğitim programı aracılığıyla kendi akranlarına aktarıyor.
2016 yılında gençlik gruplarından gelen talepler doğrultusunda, gönüllü akran eğitmenlerinin katkılarıyla
ekolojik okuryazarlık için ikişer gün süren yerel yaygınlaştırma atölyeleri gerçekleştirdik. Yıl boyunca 12 farklı ilde, ekolojik okuryazarlık için 14 yerel yaygınlaştırma atölyesi gerçekleştirdik. Ayrıca 81 ilden gençlerin
katıldığı 4 farklı ulusal toplantıda (Gençlik Konseyi ve
ATAK’lar) ekolojik okuryazarlık ile ilgili faaliyetler gerçekleştirdik. Katılımcı odaklı, enformel teknikler kullanılarak gerçekleştirilen eğitimlerle toplam 402 gence
ulaşıldı.

www.yuva.org.tr
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Kuruluşunun ardından proje olarak destek verdiğimiz
ve eğitmenlerimizin de dahil olduğu Ekoloji Çalışma
Grubu, 6 ildeki yerel gruplarının WWF tarafından iklim
değişikliğine dikkat çekmek için 19 Mart 2016 tarihinde, tüm dünyada eşzamanlı olarak organize edilen
Dünya Saati etkinliğine katılmasını sağladı. Ardından,
yine Ekoloji Çalışma Grubu’nun yaptığı çağrı sonucunda 22 Nisan 2016’da Dünya Günü, 9 farklı ilde etsiz
pikniklerle kutlandı. Ayrıca gençler, kendi aralarında
ekolojiye dair kitap veya mektupları paylaşabilmek
için Eko-Çember adlı bir grup kurdu.

Naturally Young! Project, has been conducted since 2013 in partnership with YUVA and
Community Volunteers Foundation (TOG), is
the first ecological literacy program in Turkey for youth. The program encourages getting to know our planet, namely our world,
more closely. The curriculum is based on history and phases of life over the years, issues
specific to today, suggestions for solutions,
thus challenging participants to focus on
the importance of the relationship between
humans and nature, with ‘Right to live in a
healthy, balanced environment’ as a basic
human right, while underlining the need to
preserve our world, our only home.
In 2016, two-day Ecological Literacy Local
Dissemination Workshops were conducted
based on requests from local youth groups.
14 ecological Ecological Literacy Local Dissemination Workshops were conducted throughout 2016 in 12 provinces; activities

regarding ecological literacy were conducted in 4 different national meetings (Youth
Council and ATAKs) to which youth from 81
provinces attended. A total of 402 young
people were reached with training sessions conducted using participant oriented
non-formal techniques.
Additionally, local groups in 6 provinces
worked together with the Ecology Working
Group in the ‘World Clock’ Event, organized
simultaneously worldwide by WWF in order
to draw attention to climate change. April
22, Earth Day, was celebrated with a meatless picnic picnic organized in 9 provinces.
Finally, the youth founded a group named
‘Eco-Circle’ in order to share information on
ecology and small gifts among themselves.
www.yuva.org.tr
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Doğal Olarak Genciz! Katılımcı İstatistikleri
Naturally Young! Participant Statistics

2016 için / For 2016

402 x

%59

14

Yaygınlaştırma Eğitimi
Dissemination Trainings

12

İl
Provinces

Kadın / Female

%41

Erkek / Male

Temmuz 2013 - Temmuz 2016 / Between 2013 - 2016 July:

3
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1

64

Eğitmen Eğitimi
Trainers
Training

İleri Düzey
Eğitim Kampı
Advanced Training
Camp

Yaygınlaştırma
Eğitimi
Dissemination
Training

59

93

1.383

Eğitmen
Trainers

Katılımcı
Participants

Katılımcı
Participants

Ekolojik Okuryazarlık
Ecological Literacy

Türkiye’nin gençlere yönelik ilk ekolojik
okuryazarlık projesinin ardından, 2016
yılında YUVA olarak yetişkinlere yönelik
olarak enformel yöntemlerle düzenlenen
ilk ekolojik okuryazarlık eğitimine de imza
attık. 2 gün süren ekolojik okuryazarlık eğitimimizde doğa döngülerini, nasıl işlediğini ve bu sistemle daha uyumlu bir şekilde
yaşayabilmek için neler yapabileceğimizi
konuşuyoruz. Enformel eğitim metotları
kullanılarak gönüllü eğitmenler tarafından
gerçekleştirilen bu eğitim süresince hem
eğlenceli vakit geçiriyor, hem de pek çok
konuda bilgi sahibi oluyoruz.
Gezegenimizi daha yakından tanımak, doğayı anlamak ve korumak için bir adım
atmak isteyen herkese açık olan eğitimlerimizin ilkini Aralık 2016’da İstanbul Koşuyolu’ndaki öğrenme merkezimizde 15
katılımcı ile gerçekleştirdik. 2017 yılında
da eğitimlerimize kaldığımız yerden devam
etmeyi ve yeni gönüllü eğitmenler yetiştirmeyi planlıyoruz. Ekolojik okuryazarlık
eğitimine dair duyuruları derneğimizin
sosyal medya hesaplarından takip edebilir,
aramıza katılabilir, siz de ekoloji okuryazarı
olabilirsiniz.

Following the first ecological literacy project in Turkey for the youth, we organized the
first ecological literacy training organized
with informal methods for adults as YUVA in
2016. In our two-day ecological literacy training, we discuss the cycles of nature, how it
operates and what we can do to live in greater harmony within this system. For the duration of this training, realized by volunteer
trainers using non-formal training methods,
we both have fun and gain knowledge on
many matters.
Open to anyone who would like to understand and protect nature, the first of our
training sessions was provided by our volunteer trainers with a total of 15 persons
in our Learning Center in Istanbul Koşuyolu
in December. We are planning to continue
our training from where we left off and train
new volunteer trainers in 2017. You can also
join us by following the announcements
regarding ecological literacy training
from the social media accounts of our
association and become ecologically literate.
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Gençler Arasında Çevre Bilincini Artırma Projesi (RAISE)
Raising Environmental Awareness Among Youth (RAISE)

İkinci yılını dolduran RAISE projesinin nihai amacı yaşları 13 ile 18 arasında değişen gençler arasında çevre için gönüllülük
bilincini artırmak. Uzun ve sıkı çalışmanın
sonunda projeye katılan gençler Türkiye,
İtalya ve Yunanistan’da beş farklı pilot grup
olarak çevrimiçi oyunlarını tamamladılar.
75 gencin bir arada öğrendiği, çalıştığı ve
ürettiği projenin sonunda 5 oyun tasarlandı.

www.yuva.org.tr
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Ayrıca Aralık 2016’da, gençlerin çevreyle
ilgili gönüllülük hikayelerini paylaştıkları
uluslararası bir yarışma düzenledik. Yarışmaya 4 farklı ülkeden (Rusya, Türkiye, Yunanistan, İtalya) toplam 28 ilham veren hikaye başvurdu. Yarışmanın birincisi zeytin
artıklarını gübreye dönüştürdüğü hikayesiyle Bursa’dan Hatice Özgüneş oldu. RAISE
projesinin kapanış toplantısına katılmaya
ve gençlerin hazırladığı online oyunların
geçtiği yerleri gezmeye hak kazandı. Yarışmaya katılan hikayelerin tamamına RAISE projesinin internet sitesinden ulaşmak
mümkün: raiseyouth.com

As our project completed its second year,
we worked on developing a new curriculum
to encourage youth between the ages of 13
and 18 to volunteer for environmental issues. 75 Participants in five different groups
from Turkey, Italy and Greece completed their online games in 2016 and created 5 online
games.
In December, an international awards-driven program was organized and led by
YUVA, where participants shared their stories of environment related volunteering.
A total of 28 youth with inspiring and beautiful stories applied for the awards from 4
different countries (Russia, Turkey, Greece
and Italy). Hatice Özgüneş from Bursa won
the first place, with her story of transforming
olive wastes to fertilizer, thus earning the
right to attend the closing meeting of RAISE project and visit the areas which are the
setting for the online games prepared by the
youth. All the stories taking part in the awards can be viewed from the project web site:
raiseyouth.com

Termiksiz Gelecek

Future Without Coal Power

Termiksiz Gelecek Kampanyası kapsamında,
2015 yılından bu yana, iklim değişikliğinin
ana etmenlerinden biri olan kömürlü termik santrallere karşı tüm canlılar için yaşam
hakkını savunmayı amaçlayan çalışmalar
yürütüyoruz. 2016 yılında da yerel mücadelelerin deneyim ve bilgi paylaşımı yoluyla
desteklenmesini sağlayarak çalışmalarımıza
devam ettik.
191 ülkenin küresel ısınmanın 2 derecenin
altında kalması için imzaladığı Paris İklim
Anlaşması’nın ardından, Türkiye’de kurulan
Fosil Yakıttan Kurtul İnisiyatifi’nin çağrıları sonucunda 4-15 Mayıs 2016 tarihlerinde
İzmir’in Aliağa ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla Kömürden Kurtul, Geleceği Kurtar
etkinliği düzenlendi. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte YUVA olarak bizler de Türkiye’de ilk defa bir çok farklı ilden kömürlü
termik santrallere karşı hava, su ve toprağını
koruyan yerel hareketlerin bir araya geldiği
bu etkinliğin organizasyonunda yer aldık.

We have been conducting trainings on the right to live without coal power plants, a major
factor in climate change, since 2015, supporting local struggles by means of sharing experience and information.
Following the Paris Climate Agreement, signed by 191 countries to ensure global warming does not increase more than 2 degrees,
the message ‘Abandon Coal, Save the Future,’ message was spread under the Abandon
Fossil Fuel initiative, by thousands of people
in the Aliağa district of the Izmir province in
May. YUVA was one of the organizers of the
event, which saw, for the first time, local organizations from any different provinces coming together to protect the air, water and
land against the thermal power plants.
In october 2016, following Aliağa event,
YUVA organised a meeting with 350.org in
Bayramiç, an ecological center in Çanakkale
for the Anti Fossil Fuel Initiative which consisted of 25 different local movements and organizations defending the right to live against
coal thermal power plants.

www.yuva.org.tr
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Aynı zamanda 5 Haziran 2016’da Dünya
Çevre Günü nedeniyle Çanakkale Yenice’de
“Kaz Dağları’na Nefes Ol!” sloganı ile binlerce kişinin bir araya gelerek bölgede yapılmak istenen termik santrallere ve siyanürle
altın arama iznine karşı “Termiksiz gelecek
istiyoruz!” dedikleri yürüyüşün organizasyonuna; yerel ölçekteki seslerin ulusal ölçeğe
taşınmasına ve ulusal ölçekte duyulmasına
destek verdik.
Ekim ayında 350.org ile birlikte kömürlü
termik santrallere karşı yaşam hakkını savunan ve 25 farklı yerel hareket ve kuruluş
temsilcisinin oluşturduğu Fosil Yakıt Karşıtı
İnisiyatif’in Çanakkale Bayramiç’te ekolojik
bir yerleşkede bir araya gelmesine destek
verdik.

YUVA was also amongst the supporters of ‘Be
the Breath for Kazdağları,’ where thousands
of people came together in Yenice - Çanakkale, for 5 June World Environment Day, stressing that we all want a future without Coal
power. Actions were taken against the thermal power plants intended to be built in the
area and against the permit for gold mining
with cyanide.
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Finansal Durumumuz
Our Financial Status

Gelirler
Income
Bağışçı
Donor

Miktar (TL)
Amount (TL)

BMZ

4,789,155.88

BPRM

897,163.99

ECF

186,417.38

OSF

98,500.00

UNHCR

812,474.00

IOM

295,126.50

Goethe Enstitüsü

71,260.71

Goethe Institute
SEM
Kişisel Bağışlar ve Aidatlar

525,283.77
99,490.00

Personal Contributions and Membership Fees
Kambiyo Gelirleri

99,621.48

Exchange Income

TOPLAM
TOTAL

7,874,493.71

2017 Yılına 2016 bütçesinden 663.051,48 TL devretmiştir. 2016 yılında personel ve ofis giderleri
toplamı 1.249.359,78 TL’dır. Bu da toplam giderlerin % 17’sine denk gelmektedir.

www.yuva.org.tr
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663.051,48 TL has been carried forward from 2016 to 2017. The total cost of personnel and office
expenses in 2016 is 1.249.359,78 TL, which equals to 17% of total expenses.
Please visit http://www.yuva.org.tr/en/resources/reports for the independent audit reports.

Giderler
Expenditure

İnsani Gelişim Programı

:

96.09%

Human Development Program

Dünya Vatandaşlığı Programı

:

3.91%

Earth Citizenship Program

Kırıkhan Toplum Merkezi
Kırıkhan Community Center

:

13.03%

Doğal Olarak Genciz!
Naturally Young!

:

2.42%

Nizip Toplum Merkezi
Nizip Community Center

:

10.95%

Termiksiz Gelecek
Future Without Coal Power

:

1.49%

Nizip Beceri Geliştirme Merkezi
Nizip Vocational Center

:

7.28%

Konya, Nizip ve Kırıkhan Beceri
Geliştirme Merkezleri
Konya, Nizip and Kırıkhan Vocational Centers

:

14.01%

Emek Karşılığı Nakit Destek
Cash for Work

:

50.83%

www.yuva.org.tr
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Finansal Destekçilerimiz
Financial Supporters

Ashmore Foundation

Avrupa Birliği Erasmus+

Avrupa İklim Platformu (ECF)

Ashmore Vakfı

European Union Erasmus+

European Climate Foundation
(ECF)

Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği (UNHCR)

Federal Almanya Cumhuriyeti
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Bakanlığı (BMZ)

İsviçre Konfederasyonu - Göç
Sekreterliği (SEM)

United Nations High
Commisioner for Refugees
(UNHCR)

Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development
(BMZ)

Swiss Confederation – State
Secretariat for Migration (SEM)

Open Society Foundation

Turkish Philanthropy Fund
(TPF)

Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

B.D. Dışişleri Bakanlığı
Göç, Mülteci ve Nüfus Bürosu
(BPRM)
U.S. Deparment of State
Bureau of Population,
Refugees, and Migration
(BPRM)
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International Organization for
Migration (IOM)

Proje Ortaklarımız
Project Partners

Akdeniz Belediyesi

Amerikan Baro Birliği
(ABA ROLI)

Avcılar Kaymakamlığı

Akdeniz Municipality

American Bar Association (ABA
ROLI)

Avcılar Governorate

Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

DVV International

Bridge To Türkiye Fonu
(BTF)
Bridge To Türkiye Fund
(BTF)
Goethe Enstitüsü

Institute of Biometeorology
(IBIMET, İtalya)

Goethe Institute

Institute of Biometeorology
(IBIMET, Italy)

Kırıkhan Belediyesi

Kırıkhan Kaymakamlığı

Kırıkhan Milli Eğitim
Müdürlüğü

Kırıkhan Municipality

Kırıkhan Governorate

Kırıkhan Ministry of Education

Meram Milli Eğitim Müdürlüğü

Mezitli Belediyesi

Mülteciler ve Sığınmacılar
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği

Meram Ministry of Education

Mezitli Municipality

Solidarity for Refugees
Association

Nizip Belediyesi

Nizip Kaymakamlığı

Pi Pozitif Danışmanlık

Nizip Municipality

Nizip Governorate

Pi Pozitif Consultancy

Prisma (Yunanistan)

Sultanbeyli Belediyesi

Toplum Gönüllüleri Vakfı
(TOG)

Prisma (Greece)

Sultanbeyli Municipality

Community Volunteers
Foundation (TOG)

Türkiye Cumhuriyeti Şehircilik
ve Orman Bakanlığı 6. Bölge
Müdürlüğü

Welthungerhilfe Türkiye (WHH)

Turkish Republic - Ministry of
Forest and Water Management
6th Division

Welthungerhilfe Turkey (WHH)

International Medical Corps
(IMC)

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

İklim İçin Kampanyası

European Association for the
Education of Adults (EAEA)

For the Climate Campaign

Temiz Hava Hakkı Platformu

Türkiye’de Temiz Siyaset İçin
Açık Koalisyon

The Right to Clean Air Platform

Open Coalition for Clean
Politics in Turkey

Network for Empowered Aid
Response (NEAR)

Adresler

Addresses

İstanbul Öğrenme Merkezi
Istanbul Learning Center
Koşuyolu Mah. İsmail Paşa Sk. No: 9 34718 Kadıköy-İstanbul, TR
İstanbul Proje Ofisi
İstanbul Project Office
Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sk. No: 7 34718 Kadıköy-İstanbul, TR
İstanbul Avcılar Saha Ofisi
İstanbul Avcılar Field Office
Gümüşpala Mah. Gülseren Altuner Sok. No: 1 Kat: 2 Avcılar, İstanbul, TR
Ümraniye Saha Ofisi
Ümraniye Field Office
Topağacı Mah. Adem Yavuz Cad. No: 193 Ümraniye, istanbul, TR
Kırıkhan Saha Ofisi
Kırıkhan Field Office
Cumhuriyet Mah. 311 Sok. No: 33 Kırıkhan, Hatay, TR
Mersin Saha Ofisi
Mersin Field Office
Aydınlıkevler Mah. 2004 Sok. Karakuş Apt. No: 9 Daire: 3 Yenişehir, Mersin, TR
Nizip Saha Ofisi
Nizip Field Office
Fatih Sultan Mah. Dede Sok. No: 32 Nizip, Gaziantep, TR
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