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YUVA Hakkında

Yuva Derneği, 2010 yılında dünyayı değiştirmek, 
onu daha iyi, daha adil ve sürdürülebilir bir yer 
yapmak ve tüm canlılar için bir yuva olarak kalmasını 
sağlamak gayesi ve tutkusuyla kuruldu. Derneğimiz, 
yetişkinlerin ve gençlerin okul dışı eğitimi ve yaşam 
boyu öğrenme yoluyla gelişimini desteklemek, 
ekolojik farkındalıklarını artırmak ve yoksulluğun 
ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak amacıyla 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

About YUVA

Yuva Association was founded in 2010 with an aim 
and urge to change the world: make it a better, more 
fair and sustainable place, and preserve it as a nest for 
all living beings. The Yuva Association carries out its 
work with the objective of supporting the development 
of adults and youth through non-formal education and 
lifelong learning, increasing the ecological awareness 
and contributing to eliminating the poverty. 
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YUVA’nın faaliyetleri dört ana başlık altında 
toplanmaktadır: Eğitim, Koruma, Geçim Kaynakları ve 
Savunuculuk.

Eğitim programıyla YUVA, genç ve yetişkinleri, 
yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarının desteklendiği 
hizmetlerle buluşturmaktadır. YUVA kişilerin, yaşam 
ve mesleki becerilerini geliştirici eğitimlerin yanı 
sıra toplumsal sorunlara duyarlı aktif yurttaşlık 
kazanımlarıyla desteklendikleri eğitim programlarına 
sahiptir.

Koruma programında hak ve güçlendirme temelli 
yaklaşımların bir arada kullanıldığı bütünlüklü bir 
yaklaşım benimsenmektedir. Bu bağlamda kişilerin 
kendilerini ve çevrelerini değerlendirebilmelerine 
olanak sağlayacak bilgiyi ve güvenli alanları 
sağlamakta, güçlendirici müdahaleler yoluyla kendi 
baş etme mekanizmalarını oluşturmalarına destek 
olmakta ve temel hak ve hizmetlere erişimlerinin 
önündeki engellerin kaldırılması yolunda 
kolaylaştırıcı çalışmalar yapmaktır. Koruma programı 

The activities of YUVA can be summarized under four 
main headings: Education, Protection, Livelihood and 
Advocacy. 

YUVA, through its educational programs, joins relevant 
learning opportunities together with the lifelong 
learning needs of youth and adults. YUVA’s training 
programs portfolio, along with programs contributing 
to developing life and vocational skills, includes also 
programs contributing to development of active 
citizenship attitude and sensitivity towards social 
issues.

The “Protection Program” further adopts this holistic 
approach by applying it together with approaches 
based on rights and empowerment. In this context, 
YUVA provides the knowledge and safe space for 
people that enables them to benefit from their own 
potential as well as the potential of their environment. 
The empowering interventions of YUVA Association 
supports people to develop coping skills as well as 
help them to exercise their fundamental rights and 
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altında Yerinde Hizmet (Outreach), Vaka Yönetimi 
(Case Management), Danışmanlık, Farkındalık Artırıcı 
Çalışmalar ve Psiko-sosyal Destek Çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir.

Geçim Kaynakları çalışmaları kendine yeterli bir 
yaşamın temelini oluşturmaktadır. Bu başlık altında 
yürütülen, istihdam ve gelir kaynağı yaratma ve 
mesleki danışmanlık faaliyetleri ile bireylerin, 
dolayısıyla da toplumun direncinin artırılması 
hedeflenmektedir.

YUVA’nın tüm çalışmalarının ortak keseni olan 
Savunuculuk kapsamındaysa daha sürdürülebilir bir 
dünyanın ufak modellerini oluştururken karar alıcıların 
da bu yönde adım atmaları için ikna faaliyetleri 
yürütülmektedir. Konunun gereklerine göre yerel 
yönetimler, devlet kurumları veya uluslararası 
kurumlara, bazen de şirketlere yönelik savunuculuk 
faaliyetleri yürütülmekte veya bu faaliyetleri yürüten 
yerel hareketlere destek olunmaktadır. 

access social services. Within the “Protection Program” 
Outreach, Case Management, Consultancy, Awareness 
Raising Activities and Psycho-social Support are being 
implemented.

The activities under “Livelihood” aim to augment 
or actually create dignified living conditions. The 
employment, income generation and vocational 
consultancy activities carried out under this heading 
aim to increase the capacity of the individual and, as a 
consequence, the capacity of the society.

Advocacy is the common point of all activities of YUVA. 
Within the activities under the “Advocacy” title, YUVA 
creates the models for a more sustainable world, via a 
well-thought out and justification to convince decision 
makers to take actions towards the same direction. 
According to the specifications of the given topic, 
YUVA implements the advocacy activities targeting 
local authorities, state institutions or international 
organizations, or even supports local movements 
implementing such activities.
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Suriyeli Mültecilerin Güncel 
Durumu

Bugünün dünyası, yüzbinlerce Suriyelinin savaş, 
baskı, şiddet ve güvenlik nedeniyle geçimlerini 
sağlayabilecekleri kaynakları ve yaşadıkları toprakları 
terk etmesiyle yüzyılın en kitlesel göçüne ve en büyük 
mülteci krizine tanıklık etmektedir. Suriye’de savaş 
başladığından 2015’in sonuna kadar 11.7 milyon kişi 
evlerini terk etmek zorunda kaldı. Savaş öncesi Suriye 
nüfusunun neredeyse yarısına denk gelen bu sayının 
4.9 milyonu mültecilerden, 6.6 milyonu ülke içinde 
yer değiştirmek zorunda kalanlardan ve 250 bini de 
sığınmacılardan oluşuyor.1   

Bugün Suriyeli mültecilerin %95’i Türkiye, Lübnan, 
Ürdün, Irak ve Mısır’da yaşamaktadır.2 Dünyanın en 
yüksek mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye’de 
ise, 2017 Nisan itibariyle 3,2 milyon Suriyeli ve 300 
bine yakın Irak, Afganistan, İran, Somali ve diğer 
ülkelerden sığınmacı ve mülteci bulunmaktadır.3 

Suriyeli mültecilerden yalnızca %10’u Başbakanlık 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
tarafından yönetilen 26 kampta yaşamakta,  % 90’ı 
(2.8 milyon kişiden fazlası) sınırlı kaynaklarla ve 
çok zor şartlar altında Türkiye’nin dört bir yanında 
yaşam mücadelesi vermektedir. İstanbul, Şanlıurfa, 
Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Kilis, Bursa, İzmir 
ve Mardin  Suriyelilerin nüfusça en yoğun olduğu 
ilk on şehri oluşturmakta ve mültecilerin yeniden 
yaşam kurma duraklarının başında gelmektedir. 
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) hazırladığı rapor 
sadece İstanbul’da bulunan Suriyelilerin bir kentin 
nüfusundan daha fazla olduğunu göstermektedir. 

Current Situation of the Syrian 
Refugees

Today’s world witnesses the mass migration and the 
biggest refugee crisis of the century, with millions of 
Syrians abandoning their lands and means of living 
due to the war, pressure, threat of torture, violence and 
security issues, Since the outbreak of the war until the 
end of the 2015, 11.7 million people were forced to 
abandon their homes. This number equals almost to 
the half of the Syrian population before the war and 
includes 4.9 million refugees, 6.6 million of people 
internally displaced and 250,000 asylum seekers.1 

95% of the Syrian refugees live in Turkey, Lebanon, 
Jordan, Iraq and Egypt, with Turkey hosting the 
majority by far.2 As for April 2017, 3.2 million Syrians 
and almost 300,000 people coming from other 
countries such as Iraq, Afghanistan, Iran and Somalia 
were trying to build a new life in Turkey as refugees 
and asylum seekers.3 Only 10% of all refugees live 
in 26 refugee camps managed by the Disaster and 
Emergency Management Authority of the Republic of 
Turkey (AFAD). 90% of the refugees (which is more 
than 2.8 million people) struggle to carry on their lives 
with  limited resources and in harsh conditions all 
around Turkey.

Istanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, 
Kilis, Bursa, Izmir and Mardin are the 10 cities with the 
biggest Syrian populations. These cities are first stops 
for the refugees, where they start rebuilding their lives. 
According to the report of the Municipality Federation 
of Marmara (MBB), only the number of Syrians living in 
Istanbul exceeds the population of an average town. 

(1) http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html (Erişim, 01.05.2017)

(2) http://yollardakihaklar.org/wp-content/uploads/2015/10/disarida-birakilanlar-uluslararasi-toplum-tarafindan-terkedilen-suriyeli-multeciler643.pdf 

(Erişim, 03.05.2017)

(3) http://marmara.gov.tr/UserFiles/Attachments/Publication/Publication_2527_GocRaporuEnglish.pdf (Erişim, 03.05.2017)
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Öyle ki; İstanbul’da 61 bini ön kayıtlı, 479 bini geçici 
koruma kapsamında 540 bin Suriyeli yaşamaktadır.4 

Yapılan araştırmalar, kamp alanları dışında bir yıldan 
fazla yaşayan ve Türkiye’deki yaşam koşullarına 
uyum sağlamaya çalışan Suriyelilerin en çok barınma, 
güvenlik, sağlık, beslenme, iş ve eğitim ile sosyal 
dışlanma gibi ortak sorunlarla boğuştuğunu ortaya 
koymaktadır.5 Gerçekten de ülkemizdeki temel sağlık, 
eğitim, hukuk sistemine aşina olmayan bu mültecilerin 
büyük bir bölümü Türkçe konuşamamakta, sorunlarını 
nasıl çözeceğini, hangi kuruma nasıl başvuracağını 
bilememektedir. Bu durum da pek çok mültecinin 
temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorluklar 
yaşamasına neden olmakta ve haklarını kullanmalarını 
engellemektedir.

Accordingly, 540,000 Syrians live in Istanbul.  In this 
number 61,000 is pre-registered and 479,000 is under 
the temporary protection. 4

According to research, Syrians (living outside the 
refugee camps for more than a year) trying to 
adjust to living conditions in Turkey, struggle with 
many problems, including such issues as adequate 
accommodation, security, good health and nutrition, 
employment, education and social exclusion.5 

In reality, many refugees don’t know the Turkish 
language and are not familiar with the health, 
education and legal systems of the country. They do 
not know which institution to contact and how to solve 
the problems they experience. As a result, many of the 
refugees are not able to exercises their rights nor cover 
their most basic needs.

(4) http://marmara.gov.tr/UserFiles/Attachments/Publication/Publication_2527_GocRaporuEnglish.pdf  (Erişim, 03.05.2017)

(5) http://yollardakihaklar.org/wp-content/uploads/2015/10/disarida-birakilanlar-uluslararasi-toplum-tarafindan-terkedilen-suriyeli-multeciler643.pdf 

(Erişim, 03.05.2017)
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YUVA İnsani Gelişim Programı

Bugün zorunlu sebeplerle ülkemizde yaşamaya 
başlayan mültecilerin haklarından yararlanmaları için 
kolaylaştırıcı ve destekçi olmak, mülteci sorununu 
çözmek ve çözüme katkı sunmak devletlerin ve 
hükümetlerin olduğu kadar sivil toplum örgütlerinin 
ve tüm insanların sorumluluğundadır. YUVA olarak 
Suriyeli mültecilerin yeni hayatlarına uyum süreçlerini 
sağlıklı bir biçimde tamamlamaları için mültecilerin 
normal hayata geçiş süreçlerini destekleyen 
projelerin, çalışma ve etkinliklerin çoğalması ve ivme 
kazanması gerektiğini savunuyoruz. Bu sorumluluk 
bilinciyle 2013 yılında İnsani Gelişim Programımızı 
başlattık. İhtiyaç sahibi insanların kendilerine yeterli 
ve onurlu birer yaşam süren bireyler olmaları için 

YUVA Human Development Program

Removing the problems and obstacles encountered 
by Syrian refugees when settling down in Turkey, 
supporting and facilitating them to benefit from 
their rights, is not only the responsibility of the state, 
but of all individuals and civil society organizations.
Within this framework, as YUVA we advocate the 
need to gain momentum and increase the number of 
projects, activities and work supporting the transition 
into normal life in order to enable Syrian refugees to 
complete the process of adjusting to the new life in 
a healthy way. Being conscious of this responsibility, 
in 2013 we have started the Human Development 
Program. In this program, we advocate the need to 
support the people in need to become individuals 
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desteklenmeleri gerektiğini savunan programımızın 
temel faaliyetlerini de bireylerin yaşam kalitelerini 
artırmaya yönelik istihdam yaratma ve güçlendirme 
çalışmaları oluşturmaktadır. Çalışmalarımızdan daha 
fazla insanın yararlanabilmesi için faaliyetlerimizin 
sürdürebilir olması gerektiğine inanıyor ve yerel 
yönetimlerle iş birliği içinde çalışmayı kendimize 
bir prensip olarak alıyoruz. Yılda 30 bin kişiye 
hizmet verdiğimiz programımız bünyesinde İstanbul, 
Hatay, Gaziantep, Konya ve Mersin’de çalışmalar 
yürütüyoruz. 

İnsani Gelişim Programımızın bir parçası olarak 
ülkemizde yaşayan mültecilerin kendilerini ve 
çevrelerini değerlendirebilmelerine olanak verecek 
bilgiyi ve güvenli alanları sağlamak, güçlendirici 
müdahaleler yoluyla kendi baş etme mekanizmalarını 
oluşturmalarına destek olmak ve temel hak ve 
hizmetlere erişimlerinin önündeki engellerin 
kaldırılması yolunda kolaylaştırıcı olmak amacıyla 
2016 yılında Outreach (Yerinde Erişim) Projemize 
başladık.

living a dignified life that is free of want. The core 
activities of our program aim to improve the quality of 
life of the individual through employment creation and 
empowerment. In order to ensure the sustainability 
of our activities, we take the collaboration with local 
authorities as a guiding principle. Within our program, 
we implement activities in Istanbul, Hatay, Gaziantep, 
Konya and Mersin providing services for 30,000 people 
in a year. 

In 2016, as a part of our Human Development Program, 
we started our Outreach Project, with an aim to provide 
refugees living in Turkey with knowledge and a safe 
space to enable them to use their own potential, as 
well as to make good use of the environment they live 
in. Through empowering interventions, the Outreach 
Project, aims to support the refugees to develop 
coping skills and support them to remove the obstacles 
hindering access to services, as well as to enable them 
to know and exercise their fundamental rights. 
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Yerinde Erişim Projesi

YUVA Koruma faaliyetleri kapsamında 
değerlendirdiğimiz Yerinde Erişim Projemizi 2016 
Kasım ayından bu güne Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) mali desteği ve 
International Medical Corps’un (IMC) teknik desteği 
ile İstanbul’un Avcılar ve Ümraniye ilçelerinde 
yürütmekteyiz. 

Outreach Project

The Outreach Project has been implemented under 
the “Protection” themed activities of YUVA since 
November 2016, with the financial support of United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and 
technical support of International Medical Corps (IMC) 
in the Avcılar and Ümraniye district of Istanbul. 
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Yerinde Erişim Projemizin Temel Hedefleri;

• Suriyeli mültecilere sahip olduğu haklar, 
ulaşabilecekleri hizmetler ve sorumlulukları 
ile ilgili temel danışmanlık hizmeti vermek

• Suriyeli mültecilerin güncel durumlarını ve 
ihtiyaçlarını yerinde değerlendirerek temel 
hak ve kamusal hizmetlere erişimlerini 
güçlendirmek

• Barış inşası temelli kültürel diyaloğu, sosyal 
uyumu pekiştirici etkinliklerle mültecilerin 
sosyal yaşamlarını desteklemek. 

Yerinde hizmet çalışması yaparken önceliğimiz 
en fazla risk altında olan kişi ve gruplara ulaşmak, 
ihtiyaçlarına yönelik bilgi edinmek ve hizmetlere 
erişimlerini sağlamaktır. Özel ihtiyaç sahibi 
mültecilere ulaşabilmek için ise sosyal bilimlerde 
özellikle ulaşılması ve çalışılması zor evrenler 
için kullanılan kartopu örneklemi yöntemini 
kullanmaktayız. Kartopu yöntemiyle saha ekiplerimiz 
görüşme yapılan ailelerden başka bir mülteci 
aile önermesini istiyor ve yönlendirmelerle yeni 
faydalanıcılara ulaşıyoruz.

The Outreach Program’s Main Aims Include; 

• To provide consultancy to Syrian refugees 
on their rights, services they can access and 
responsibilities they carry.

• To increase access to fundamental rights 
and State Services by evaluating the current 
situation and needs of the Syrian refugees in the 
field.

• To support the social lives of refugees with 
activities that enhance social inclusion and 
cultural dialog, which is the fundamental basis 
of social peace. 

The priority in our work in the field is to reach the most 
vulnerable people and groups, learn their needs and 
provide them with access to existing services. In order to 
reach the refugees with special needs, we are using the 
snowball sampling methods, a methodology we have 
borrowed from social sciences to reach populations, 
which are often hard to reach and hard to work with: 
when interviewing the refugees, our Outreach Team 
asks for information on the other families in need, 
using this information to reach new beneficiaries.  
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Saha Çalışanlarımız ve Ekiplerimiz

Beşer kişiden oluşan saha ekiplerimizde sosyal 
çalışmacılar, tercüman, toplum sağlığı çalışanı 
ve ekip lideri bulunmaktadır. Sosyal bilimler 
alanından mezun, yüksek iletişim becerisi ve farklı 
sosyo-kültürel gruplarla çalışma deneyimi olan saha 
çalışanlarımıza projemiz kapsamında toplum sağlığı, 
koruma ve psikososyal destek, krize müdahale, risk ve 
problem çözme konularında özel eğitimler verilmiştir. 
Ayrıca her ay gerçekleştirdiğimiz süpervizyon 
toplantılarıyla saha çalışanlarımızın faaliyet 
bölgelerinde karşılaştıkları sorunları tespit etmekte, 
ihtiyaca uygun eğitim, seminer ve programlarımıza 
proje süresince devam etmekteyiz. Tüm bunlarla 
beraber, YUVA olarak mültecilerle çalışmanın, birçok 

Field Work and Teams 

Each of our 5-people, field teams consist of social 
workers, an interpreter, a healthcare professional and 
the team leader. Our field workers are graduates of 
social science departments, with good communication 
skills and experience in working with people coming 
from various socio-economic backgrounds. Within 
the project, the field workers were provided with 
special trainings covering such topics as community 
health care, protection, psychosocial support, crisis 
intervention, conflict resolution methods, risk and 
problem solving. Additionally, with supervised 
monthly meetings organized we identify the problems 
encountered by our field workers in the districts 
where the activities are being implemented; based 



|   15

OUTREACH PROJECT

travmatik anının ve zorlu yaşam olaylarının etkilerine 
tanıklık etmenin saha çalışanlarımızda ikincil travma 
yaratabileceğinin bilincindeyiz. Bu alanda çalışırken 
psikolojik güçlüklerle baş edebilmek, kendimizi 
ve faydalanıcıları korumak, çalışmamızı sağlıklı ve 
sürdürebilir kılmak için saha çalışanlarımız projemizin 
bir parçası olarak grup terapisi temelli psiko-sosyal 
destek hizmeti almaktadır. 

on ascertained needs, trainings and seminars are 
organized as supporting activities of the project. Along 
with above, we are aware as YUVA, that professionals 
working with refugees are exposed to many traumatic 
moments and difficult life situation that may develop 
into secondary traumas. In order to cope with the 
psychological difficulties when working in this field, to 
protect ourselves and our beneficiaries, and to keep our 
work healthy and sustainable, our field workers receive 
psychosocial support in the form of group therapy as a 
part of the project.
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Saha Faaliyetlerimiz

Proje saha ekiplerimiz, Avcılar ve Ümraniye’de 
yapılan fizibilite çalışmasıyla belirlenen mülteci 
yoğun mahallelerde ev ziyaretleri yapmaktadır. 
Ekiplerimizin temel sorumluluğu ekonomik, sosyal 
veya kültürel anlamda sıkıntı içinde bulunan 
mültecileri ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, kayıt 
altına almak ve sorunlarını çözmelerinde kendilerine 
yardımcı olmaktır. 

Field Work

The field teams of the project conduct home visits using 
the snowball sampling methodology in neighborhoods 
heavily populated by refugees that were identified 
through the feasibility study in the Avcılar and 
Ümraniye districts of Istanbul.  The main responsibility 
of our teams is to identify the refugees experiencing 
social or cultural problems and their needs, register 
them and help them to deal with their challenges 
effectively. 

Gerçekleşen Ev Ziyaretleri
Visited Households

Toplam:
Total: 971

Ümraniye : 435

Avcılar  : 536

0 100 200 300 400 500 600

2.330

>18

2.327

<18
Yaşa Göre Toplam Erişilen Kişi Sayısı
Total Reached Individuals by Age

> 18  <18
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Bu kapsamda saha ekiplerimiz iki temel çalışma 
yürütmektedir:

1- Ev ziyaretleriyle ihtiyaç ve hassas grupların 
tespitini yapmak:

Ev ziyaretleri kişilerin yaşam koşullarına yönelik 
daha detaylı bilgi edinebilmek ve değerlendirmenin 
daha nitelikli yapılmasını sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilmektedir. İhtiyaç ve hassas durum 
tespitini en iyi şekilde yapmak ev ziyareti 
gerçekleştiren ekiplerimizin birincil görevidir. Ev 
ziyaretlerinde; 

• Mültecilerin haklara ve hizmetlere erişiminde 
pratikte yaşanan eksiklikler tespit edilmektedir. 

• Hizmet alan kişinin (faydalanıcıların )hassaslık 
durumuna göre sınıflandırma yapılmaktadır.

• Açık bir şekilde koruma ihtiyacı içinde olan 
hassas gruplar (özel ihtiyaç sahibi kadınlar, 
yalnız kadın, çocuklu tek ebeveyn, refakatsiz ve 
ayrı düşmüş çocuklar, engelli sığınmacılar, çok 
yaşlı sığınmacılar, işkence ve kötü muamele 
mağdurları, cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet 
mağdurları, kronik hastalığı bulunanlar ve tıbbı 
desteğe ihtiyaç duyan sığınmacılar, LGBTI vb) 
önceliklendirilmektedir.

• İhtiyaç alanları ve uygulama yapan kurumun 
tespiti yapılmaktadır.

Within this scope, the field teams carry out two main 
sets of activities: 

1- Identifying the vulnerable groups and their 
needs through home visits:

Home visits are organized with an aim to collect more 
detailed information on the living conditions and to 
ensure more qualitative evaluation. In this context, the 
primary task of the team carrying out home visits is 
identifying the needs and vulnerable situations in the 
best possible way. During the home visits;

• Practical problems experienced by refugees 
with the access to their rights and services are 
identified.

• The level of vulnerability of the people receiving 
services (beneficiaries) is determined.The 
most vulnerable groups, clearly in the need of 
protection (women with special needs, single 
women, single parents, unaccompanied children 
the disabled elderly, victims of torture and cruel 
treatment, victims of sexual and gender based 
violence, refugees with chronic disease and in a 
need of medical help, LGBTI ) are prioritized. 

• The institutions implementing and areas of 
needs are being identified. 
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2- Vaka Yönetimi çalışması yapmak: 

Saha ekiplerimizin bir diğer görevi ise ev ziyaretleriyle 
tespit edilen ihtiyacın giderilmesine veya sorunun 
çözümüne ilişkin bireysel vaka planı oluşturmak, 
aksiyon almak ve alınan aksiyon sonuçlanana kadar 
vaka takibi yapmaktır. Vaka Yönetimi ile ulaştığımız 
bireylerin veya ailenin spesifik problemini çözmek 
amacıyla doğrudan veya yönlendirmeyle, durumun 
özgünlüğüne uygun, sistematik, belirli bir zaman 
dilimi içinde, söz konusu birey/aile ile uzlaşılmış bir 
müdahale planı geliştirmekteyiz ve uygulamaktayız. 

2- Case Management

Other responsibilities of the field teams include 
creation of individual case plans to solve the identified 
problem or satisfy identified needs during the home 
visit, take action and follow-up on actions taken until 
the issue is solved.  

Within Case Management, relevant and systematic 
intervention plans complete with timelines are 
developed to directly target the specific problems of 
the individual or the family, always with their approval.
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Avcılar Ümraniye Toplamlar

Vaka 
Yönetimi

Case 
Management

Uzaktan 
Destek

Remote 
Support

Vaka 
Yönetimi

Case 
Management

Uzaktan 
Destek

Remote 
Support

Vaka 
Yönetimi

Case 
Management

Uzaktan 
Destek

Remote 
Support

Genel 
Toplam

General 
Total

Sağlık

Health
54 217 41 108 95 316 411

Eğitim

Education
22 73 17 30 39 103 142

Kayıt

Record
68 68 42 91 110 159 269

İstihdam

Employment
10 3 10 3 13

Sosyal Yardım

Social Support
10 25 15 26 25 51 76

Hukuk

Legal
3 10 24 10 27 37

Ruh Sağlığı

Mental Health
10 10 10 10 20

Toplam

Total
164 386 135 292 299 669 968
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Vaka Yönetimi 
Yaparken: 

1) Zarar vermeme, 2) ayrımcılık yapmama, 3) en 
hassas durumda olana erişme ve öncelik verme, 4) 
sürdürülebilir çözümler geliştirme, 5) başvurucuyu 
güçlendirme, 6) hak temelli bir yaklaşım benimseme 
ilkeleri üzerinden hareket etmekteyiz.

When “Managing the Case” 
We Follow The Below Principles: 

1) Do not harm 2) do not discriminate, 3) give priority 
access to the most vulnerable, 4) develop sustainable 
solutions, 5) empower the beneficiary, 6) act according 
to the principles reflecting the fundamental rights 
approach.

Cinsiyete Göre Toplam Erişilen Kişi Sayısı
Total Reached Individuals by Gender

Kadın
Female

Erkek
Male2.280 2.377
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Koordinasyon İçinde Olduğumuz Kurumlar;

Ev ziyaretlerinde edindiğimiz bilgiler üzerinden 
faydalanıcıların sorunlarını çözmek ve tespit 
edilen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yerel, 
ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak çözüm 
üretme sürecini başlatmaktayız. Bu kapsamda saha 
ekiplerimiz Göç İdaresi İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü, Valilik, İl Halk 
Sağlığı Müdürlüğü, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, 
Barolar, Emniyet Müdürlükleri, Belediyeler, Muhtarlar 
ve alanda faaliyet yürüten sivil toplum örgütleriyle 
yakın iş birliği yapmaktayız. 

Institutions We Cooperate With:

The information obtained during the home visits is 
used by field teams to start developing the solutions 
using local, national and international resources to 
solve the problems of beneficiaries and to satisfy their 
basic needs. Within this scope, our teams are in close 
cooperation with the Provincial Directorate of Migration 
Management, the Provincial Directorate of Ministry 
of Family and Social Policies, local Governorship, the 
Provincial Directorate of Health, the Provincial and 
the Districts Directorates of National Education, the 
Bar Associations, Police Headquarters, Municipalities, 
Neighborhood Representatives and civil society 
organizations working in the field. 

Hukuk / Legal 3

Sosyal Yardım / Social Support 10 25

İstihdam / Employment 10

Kayıt / Record 68 68

Eğitim / Education 22 73

Sağlık / Health 54 217
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0 50 100 150 200 250 300

ÜMRANİYE



26   |

YERİNDE ERİŞİM PROJESİ

Barış İnşaa Edici ve Farkındalık 
Artırıcı Faaliyetlerimiz

Projemizin temel hedeflerinden biri de ev 
ziyaretleriyle yapılan ihtiyaç tespitlerine paralel 
olarak Suriyeli mültecilerin normal hayata geçiş 
süreçlerini destekler faaliyetler gerçekleştirmektir. 
Barış inşaa edici faaliyetlerde hedefimiz iki toplum 
arasındaki olası gerginlikleri oluşturan ya da ortaya 
çıkaran dinamikleri anlamak ve iki toplum arasında 
köprü oluşturacak çalışmalar yapmaktır. Bu kapsamda 
özellikle toplumlar arası uzlaşma ve barışın 
sağlanmasına katkı sunacak, yerel halk ve mülteci 
gruplarını bir araya getiren, Suriyeli ve Türkiyelilerin 
birlikte yaşama dair sosyal bilincini ve birbirlerinin 
sorunlarına dair farkındalıklarını artırmayı, kültürel 

Peace Building and Awareness 
Raising Activities

One of the main aims of our project, parallel to the 
needs identification conducted through the home 
visits, is to implement the activities supporting the 
Syrian refugees in the process of transition to normal 
life. The objective of our “Peacebuilding activities” is 
to understand the dynamics and the reasons of tension 
between the Turkish and Syrian communities and to 
carry out bridge-building ties between the two groups. 
Within this scope, we organize activities that aim to 
contribute to peace and reconciliation between the 
two communities, bringing together refugees and local 
groups, raising awareness of the Syrians and Turks 
regarding living together and understanding each 
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diyalog ve sosyal uyumu geliştirmeyi, karşılıklı 
empatiyi güçlendirmeyi, sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma bilincini pekiştirmeyi amaçlayan 
etkinlikler yapmaktayız. Çocuklarla organize 
ettiğimiz Maske Atölyesi, Hep Şen Yüz Atölyesi, 
Geleceğe Sözüm Atölyesi, Postacılık Atölyesi, 
Kendin Yap Atölyesi, Geleneksel Oyunlar Atölyesi 
ve Dans Atölyesi, 23 Nisan Çocuk Şenliği; Suriyeli ve 
Türkiyeli yetişkinlerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 
“Birlikte Yaşam Atölyeleri” ; Suriyeli kadınlara yönelik 
düzenlediğimiz “Güvenli Annelik” seminerleri bu 
hedefle düzenlediğimiz etkinliklerimiz arasındadır. 

other’s problems, developing the cultural and social 
cohesion, strengthening the empathy and reinforcing 
social assistance and solidarity. Among the activities 
we organized for children were: “Mask Workshops”, 
“Always Happy Faces Workshops”, “Promise to the 
Future Workshops”, “Do it Yourself Workshops”, 
“Traditional Games and Dance Workshops” and “April 
23rd Children’s Festival”. For Turkish and Syrian adults 
we organized “Living Together” workshops and “Safe 
Motherhood” workshops targeting Syrian women.
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Faydalanıcı Mesajları Messages from Beneficiaries

“Bize kendimizi değerli hissettirdiği için Yuva 
Derneği’ne teşekkür ederim. Çok iyi bir ekip. Ekip ile 
birlikteyken kendimi güvende hissediyorum. Bana ve 
çocuklarıma çok yardım ettiler. Kalpten seviyorum 
onları ve çok teşekkür ediyorum.”

Amina A.

“I want to thank Yuva Association for making us feel 
valuable/worth. It’s a great team. I feel safe when I’m 
with the team. They helped a lot me and my children. I 
love them with my heart and thank them a lot.”

Amina A.

“Yuva efsane bir dernek. Muhtaç olanlara yardım 
ediyorlar.  Gurbette olan bizlere destek oluyorlar. 
En zor zamanlarımda yanımda oldukları için içten 
teşekkür ederim.”

Aya

“Yuva is a great association. They help people in need. 
They support us, people being away from home. I want 
to thank them for being with us in the worst times.”

Aya

“Çocuklarım için yaptıkları her şey için Yuva 
Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi 
yardımlara erişimde tam zamanında destek oldular. 
İyi şanslar diliyorum.”

Ahmed A.

“I want to thank Yuva Association for all they done for 
my children. They helped us just in time with the access 
to material and in-kind help. I wish them good luck.”

Ahmed A.
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 “Yaptığınız bütün iyilikler ve hayır işleri için hepinize 
teşekkür ediyorum.”

Muhammad M.

“I want to thank you for all the good and positive work 
you have done.”

Muhammad M.

“Suriye`den gelmiş bir vatandaşım. YUVA`ya 
yaptıklarından ötürü çok teşekkür ediyorum. 
Geldiğimizden beri  pek çok konuda yardımcı oldular. 
Kimlik için müracaat etmeye gittiğimizde bizlere 
yardımcı oldular ve bu konuyla ilgili bizi ilgili kuruma 
yönlendirdiler. Kimlik problemimiz çözüldü. Daha 
sonra hastalandım ve beni hastaneye götürdüler ve 
orada sağlık durumumdan emin olana kadar saatlerce 
beklediler. Yardım etmek için hiç tereddüt etmeden 
çok büyük bir çaba sarf ettiler. Kendilerine sonsuz 
şükranlarımı sunuyorum.”

Hatice A.

“I’m a person who has come from Syria. I want to thank 
Yuva for what they did. Since we came they have helped 
us in many ways. They helped us when we went to 
apply for the ID and directed us to relevant institution. 
The problem with our ID’s was solved. Later on, I got ill 
and they took me to the hospital and waited for hours 
until they make sure I was fine. They help without any 
hesitation and made a huge effort. I express my endless 
gratitude.”

Hatice A.

“Kendi adıma ve ailem adına Yuva Derneği’ne 
yaptıkları sınırsız iyilikler için teşekkürlerimi 
sunuyorum.”

Abdulhamid A.

“In my own name and in the name of my family I 
want to thank for the endless good done by Yuva 
Association.”

Abdulhamid A.
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Demografik Bilgiler

Projemizin uygulandığı ilçelere ve çalışmalarımıza 
dair bilgiler:

Demographic Information

Information related to the districts where our project is 
implemented and our work: 

2.139 2.518
İlçelere Göre Toplam Erişilen Kişi Sayısı
Total Reached Individuals by Location

Ümraniye Avcılar
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Avcılar 425 bin nüfusa sahiptir ve 19.554 kayıtlı 
Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmaktadır.6 
Bu rakamın Avcılar’da kayıtsız olarak yaşayan 
ve kayıt yaptırma süreci içerisinde olanlarla 
birlikte değerlendirildiğinde 40 bine yaklaştığı 
düşünülmektedir. Avcılar’da Suriyeli mültecilerin 
nüfusça en yoğun olduğu mahalleler saha 
ekiplerimizin de çalışma yürüttüğü Yeşilkent ve 
Tahtakale Mahalleleri’dir. Mustafa Kemal Mahallesi, 
bu iki mahalleyi nüfus yoğunluğu bakımından takip 
ederken, Denizköşkler, Firuzköy ve Gümüşpala 
Mahalleleri’nde görece olarak çok az sayıda Suriyeli 
ikamet etmektedir.

Avcılar Avcılar
Avcılar district has a population of 425,000 people 
and hosts 19,554 registered Syrian refugees.6 Due 
to challenges as well as lack of information on the 
registration process, the total number of Syrian 
refugees is thought to be closer to 40,000. The 
Yeşilkent and Tahtakale neighborhoods of Avcılar, 
where our teams carry out the works, are the most 
densely-populated by refugees. The Mustafa Kemal 
neighborhood, closely follows the above mentioned 
neighborhoods in number of refugees. Denizköşkler, 
Firuzköy and Gümüşpala neighborhoods have smaller 
number of Syrian residents.  
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Avcılar Yaş & Cinsiyete Göre Toplam Erişilen Kişi Sayısı
Total Reached Individuals by Age & Gender

(6) http://marmara.gov.tr/UserFiles/Attachments/Publication/Publication_2527_GocRaporuEnglish.pdf (Erişim, 03.05.2017)
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Ümraniye 688 bin nüfusa sahiptir ve 14.858 
kayıtlı Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. 
Ümraniye’de yaşayan Suriyeli mülteciler ilçenin dört 
bir yanına dağılmış olmakla beraber Topağacı, Merkez, 
Esenşehir, Adem Yavuz ve Necip Fazıl mahallelerinde 
nüfusça yoğundurlar.

Ümraniye has a population of 688,000 people and 
hosts 14,858 registered Syrian refugees. The Syrian 
refugees in Ümraniye are spread throughout the 
district with Topağacı, Merkez, Esenşehir, Adem Yavuz 
and Necip Fazıl being the most densely-populated 
neighborhoods.

Ümraniye Ümraniye
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