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Biz Kimiz? Ne Yapıyoruz?
Who are we, what do we do?
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Yuva Derneği, 2010 yılında Türkiye’de ve
dünyada yaşanan çevresel sorunlar ile yoksulluk ve eğitim gibi sosyal meselelere bütüncül ve sürdürülebilir çözümler üretmek
için kuruldu. YUVA olarak yetişkinlerin ve
gençlerin okul dışı eğitimlerini ve yaşam
boyu öğrenme yoluyla gelişimlerini desteklemek, çevreyle ilgili farkındalıklarını artırmak ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına
katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Amacımız
tüm canlılar için sürdürülebilir bir yaşamı
mümkün kılabilmek.

YUVA was founded in 2010 to provide holistic and sustainable solutions to the environmental problems and social issues such as
poverty and education in Turkey as well as
in the world. We work to support the out-ofschool education and development of adults
and young people through lifelong learning,
to raise their awareness about the environment and to contribute to the elimination of
poverty. Our goal is to enable a sustainable
life for all living beings.

www.yuva.org.tr
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Genç ve Yetişkin Öğrenmesi
Hedef kitlemiz gençler ve yetişkinler. Çünkü
yepyeni bir dünya kurma görevini sadece
çocukların üzerine yüklemek büyük haksızlık. Üstelik dünyanın mevcut sorunlarını düşününce, harekete geçmek için 20 yıl daha
bekleme lüksümüz kalmadı. Eğitimlerimiz
katılımcı odaklı ve gönüllülüğe dayalı olup
ders veya seminerlerden farklı olarak, öğrenmeye hevesli olanlar için bir öğrenme
ortamı yaratmak üzerine kurulu.

Young and Adult Learning
Our target population is young people and
adults because it is unfair to place the burden
of creating a completely new world only on
children. Moreover, considering the current
problems of the world, we cannot afford to
wait 20 more years to act. Our trainings are
participant-oriented, volunteer-based and
unlike ordinary courses or seminars. They
focus on creating a learning environment for
those who are eager to learn.

Sürdürülebilir Yaşam
Doğayla uyum içinde bir yaşam tarzını yaygınlaştırırken bir yandan doğayı koruyabilmek amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Aynı zamanda kendi
ekolojik ayak izimizi en aza indirerek örnek
teşkil etmeye çalışıyoruz.

Sustainable Living
www.yuva.org.tr
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We are carrying out trainings and awareness
projects in order to spread a lifestyle that is
in harmony with nature while also protecting
the nature. At the same time, we are trying to
become a model community by minimizing
our own ecological footprint.

Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması
Yoksulluğun altında yatan nedenleri ortadan kaldırmak için topluluklara pratik beceriler kazandırıyor ve eğitimler veriyoruz. Toplulukların kendi
kendilerine yeterli hale gelmelerini sağlamak için
çabalıyor ve bunun için onları uzun vadede destekliyoruz. Bireylerle birlikte, yaşamlarını yeniden
kurmaları, bir geçim kaynağına sahip olmaları ve
aileleriyle daha iyi bir gelecek inşa edebilmeleri
için çalışıyoruz.

Elimination of Poverty
We teach communities practical skills and train
them in order to remove the underlying causes of poverty. We strive to ensure that communities become
self-sufficient, and we support them in the long run.
We work with people to restore their lives, to let them
have a source of livelihood, and to build a better future for their families.

İnsan Hakları ve Barış
Yoksulluğun ancak ayrımcılığın önüne geçildiğinde
ve insanlar temel haklarını talep etme gücüne sahip
olduğunda ortadan kalkabileceğini ve insanların ancak o zaman hem kendi aralarında hem de doğayla
barış içinde var olabileceğini düşünüyoruz. Bu görüş,
bizim insan hakları, barış, arabuluculuk, kültürlerarası öğrenme, toplumsal cinsiyet ve aktif yurttaşlık gibi
eğitimlerimizin de ortak amacını oluşturuyor.

Human Rights and Peace
We believe that only after discrimination
is eliminated and people have the power
to claim their basic rights, poverty can be
eradicated and peace can be built among
people and between people and nature.
This is also the common idea behind our
trainings which focus on human rights,
peace, mediation, intercultural learning,
gender and active citizenship.

www.yuva.org.tr
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2017 Faaliyet Bölgelerimiz
2017 Action Sites

İSTANBUL
www.yuva.org.tr

ANKARA

Merkez Ofis, Koşuyolu (Istanbul Headquarters)
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Ümraniye Saha Ofisi (Umraniye Field Office)
Avcılar Saha Ofisi (Avcılar Field Office)
Sultanbeyli Saha Ofisi (Sultanbeyli Field Office)

KONYA

MERSİN

Toplam
gönüllü sayısı

153

Toplam
çalışan sayısı

120

kişi / persons

kişi / persons

Number of
volunteers

Number of
employees

Toplam
faydalanıcı sayısı

30000
kişi / persons

Number of
beneficiaries

HATAY

GAZİANTEP
www.yuva.org.tr
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Direktörün Mesajı

Message from the Director
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Yeni Yıl Yeni Umutlar,

Bir yılın ardından herkese yeniden merhaba! YUVA olarak dolu dolu bir yılı daha
geride bıraktık. 2017’de kurum olarak
önemli aşamalar kaydettik. Hem çalışmalarımız daha da çeşitlendi hem de daha geniş
bir kadroyla toplumsal değer üretme şansı
yakaladık.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü ile iş birliği
protokolü imzaladık. Böylece Halk Eğitim
Merkezleri ile beraber, yoksulluğu azaltma amaçlı daha yaygın ve kaliteli mesleki
eğitimlerin yanı sıra Türkçe eğitimleri
vereceğiz. Türkçe eğitimlerimiz Nisan
ayında Eğitim Reform Girişimi İyi Örnekler
Konferansı’nda sunulmaya değer bulundu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği’nin (BMMYK) resmi ortağı olduk.
Ümraniye’de yeni bir merkez açtık. Milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizde göçle ilgili farkındalığını artırmak için
yeni bir eğitim programı başlattık.

2018 yılına dair planlarımız arasında belki
de en heyecan verici olanı, Öğrenme Köyü
projemiz için gereken adımları atmaya başlayacak olmamızdır. Bu ekolojik yerleşkede
konaklamalı eğitimler verebilmek istiyoruz.
Bunun için arazi alternatiflerini ve mimari
seçenekleri değerlendirmeye başladık.
Başka bir yaşamın mümkün olduğunu deneyimleyerek öğrenmekten daha güzel ne
olabilir?
Geleceğe umutla bakmamıza yardımcı
olacak bu projelere destek sağlayan tüm
paydaşlarımıza teşekkür ederiz. YUVA
olarak, 2018 yılında faaliyetlerimizi kararlı
adımlarla sürdürmeye hazırız.
Umutla ve sevgiyle,
Erdem Vardar
YUVA Kurucu Direktörü

2017 yılı aynı zamanda önümüzdeki 5 yılı
nasıl değerlendireceğimizi stratejik olarak planladığımız bir yıl oldu. Bu beş yıl
içerisinde kaliteye odaklanacağız, yaygınlaşabilecek modeller oluşturmaya çalışacağız,
yoksulluk ve sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarımızın daha fazla kesişmesi için çaba
göstereceğiz. Kurumsal yapımızı güçlendirirken yaptıklarımız sayesinde kurumumuzu
toplumun daha geniş kesimleri tarafından
bilinir hale getirmeye çalışacağız. Ayrıca,
daha fazla gönüllüyü aramıza katacağız.
2018’i sosyal etki yılı ilan ettik. Toplumda
ve dünyada yaratmaya çalıştığımız değişimi
ne kadar başardığımızı bilimsel yöntemlerle
ölçmeyi ve bunu esas alarak sürekli öğrenen
ve gelişen bir ekip olmayı arzu ediyoruz. Bu
alandaki hazırlıklarımız hızla ilerliyor.

www.yuva.org.tr
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New Year New Hopes,
Hello to everyone again after a year! As
YUVA, we have left a full year behind. In
2017, we have made significant progress as
an organization. Our work has diversified
and we have had a chance to generate social
value with a larger staff.
We have signed a cooperation protocol with
the General Directorate for Lifelong Learning
affiliated with the Ministry of National Education. Thus, together with Public Education
Centers, we will provide more extensive and
quality vocational trainings aimed at reducing poverty in addition to Turkish language
trainings. Our Turkish language trainings
were deemed worthy of being presented at
the Education Reform Initiative Good Practices Conference in April. We have become an
official partner of the United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR). We
opened a new center in Ümraniye. We have
launched a new training program to increase
migration awareness in our country, which
hosts millions of refugees.
The year 2017 was also a year, in which we
strategically planned how we would put
the next five years to good use. In these five
years, we will focus on quality, we will try to
create models that can become widespread,
and we will try to make our work on poverty
and sustainability to intersect more. We will
strengthen our organizational structure and
try to make our organization known by the
wider sections of the society through our
efforts. We will gather more volunteers.

www.yuva.org.tr
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We have declared 2018 to be the year of
social impact. We aspire to scientifically
measure how much we have succeeded in
bringing about the change we are trying to
create in the society and in the world, and
to be a team that is constantly learning and
developing accordingly. The preparations for
this are progressing rapidly.

Perhaps the most exciting of our plans for
2018 is that we will begin to take the necessary steps to realize our Learning Village project. We want to be able to provide trainings
with accommodation in this ecological campus. We have started to evaluate alternative
sites as well as architectural options for this
project. What could be better than learning
about the possibility of another life through
first-hand experience?
We would like to thank all our stakeholders
for the support they provide to these projects, which allow us to have a bright outlook
for the future. As YUVA, we are ready to
continue our activities in 2018 with great
determination.
With hope and love,
Erdem Vardar
YUVA Kurucu Direktörü

Programlar
Programs

İnsani Gelişim Programı

Human Development Program

www.yuva.org.tr
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İnsani Gelişim Programı kapsamında, ihtiyaç
sahibi bireylerin kendi kendilerine yetecek
şekilde onurlu bir yaşam sürmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bireylerin yaşam kalitesini artırma amacıyla, istihdam yaratma
ve fırsat sağlama çalışmaları temel faaliyet
alanlarımızı oluşturuyor. Bu faaliyetlerimizin sürdürülebilir olması için yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışmayı bir ilke olarak
benimsiyoruz. 2013 yılından bu yana aktif
olarak devam eden programımız bünyesinde
İstanbul, Ankara, Hatay, Gaziantep, Konya ve
Mersin’de çalışmalar yürüttük ve yaklaşık 30
bin kişiye hizmet götürdük.

Under the Human Development Program, we
are working to make sure that people in need
become self-sufficient individuals who lead
their lives with dignity. Employment generation and empowerment efforts to improve
the quality of life of individuals constitute
our core activity areas. In order to ensure
that our activities are sustainable, we work
in partnership with local authorities. In the
context of our program, which has been active since 2013, we have carried out projects
in İstanbul, Ankara, Hatay, Gaziantep, Konya
and Mersin, and we have provided services to
approximately 30,000 people.

www.yuva.org.tr
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Eğitim

Training
Eğitim Programımız, herkesin yaşam boyu
eğitim ve öğrenme hakkı olduğu inancıyla,
İnsani Gelişim Programı kapsamında alternatif ve farklılaştırılmış, kültürlerarası öğrenme ortamları yaratıyor. Başlıca hedefimiz,
çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik
kapsayıcı eğitim yöntemleriyle öğrenme imkânları sağlayarak, dezavantajlı durumdaki
Suriyeli mültecileri ve ev sahibi toplumdaki
bireyleri güçlendirmek ve sosyal gelişmeyi
desteklemektir.
YUVA Eğitim Programı, her yaş grubunun
farklı motivasyon kaynakları ve öğrenme
süreçleri olduğunu gözeten öğrenim modellerinden beslenerek oluşturuldu. Programın
yaratılma sürecinde, öğrenmenin katılımcıların geçmişlerine ve içinde yaşadıkları topluma göre farklılık gösterdiği göz önünde
bulunduruldu. YUVA’nın eğitim yaklaşımında, katılımcılar ve eğitmenler arasındaki diyalog, öğrenme sürecinin temel unsurudur.

www.yuva.org.tr
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Bu yaklaşımla sağladığımız öğrenme ortamlarında, çocukların ve gençlerin enerjisi ile
yetişkinlerin deneyimini, öğrenme süreçlerinin birer parçası haline getirmeyi mümkün
kılıyoruz.
YUVA eğitim programımız ihtiyaçları temel
alan dört eğitim destekleme programından
oluşmaktadır: Yaygın Eğitim Destekleme
Programı, Mesleki Eğitim Programı, Tematik Eğitim Atölyeleri ve Kapasite Geliştirme
Programı.
2017 yılında Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü ile imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında, eğitim faaliyetlerimize
Milli Eğitim Bakanlığı standartlarıyla, bakanlık onaylı sertifikalar vererek devam ediyoruz.

Believing that everyone has the right
to lifelong education and learning, our
Training Program creates alternative
and differentiated intercultural learning environments within the Human
Development Program. Our main goal
is to empower the disadvantaged Syrian
refugees and the members of the host
community and to support social development by providing learning opportunities through inclusive training methods for children, young people and adults.
YUVA Training Program was fueled by
learning models that consider each age
group to have different sources of motivation and learning processes. During
the program’s creation, it was observed
that learning varies according to the
past experience of the participants and
the society they live in. In the training
approach of YUVA, the dialogue betwe-

en the participants and the trainers is the
basic element of the learning process. With
this approach, we provide learning environments where the joy of children and young
people and the experience of adults can be
integrated into the learning processes.
Our YUVA training program consists of four
need-based training support programs:
Non-Formal Education Support Program,
Vocational Training Program, Thematic
Training Workshops and Capacity Building
Program.
Within the scope of the cooperation protocol
that we signed with the General Directorate
of Lifelong Learning in 2017, we continue
our training activities according to the standards of Ministry of National Education and
by issuing ministry-approved certificates.

Eğitim verilen kişi sayısı

10942

www.yuva.org.tr
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Dil Eğitimleri

Language Trainings
Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin Türkçe dil
becerilerinin ve toplumsal uyumlarının güçlendirilmesini hedefleyen YUVA İkinci Dil
Olarak Türkçe Eğitim Programı; Suriyelilerin
kültürel yaşamlarına uygun, pratik ihtiyaçlarına yönelik ve bireylerin farklı öğrenme stillerini gözeterek, bütüncül bir süreç olarak
tasarlanıyor. Bu program, yaygın eğitim teori
ve yöntemlerini kullanırken, çok kültürlülük unsuru sadece Suriyelilerin katılmakta
olduğu eğitimlerde dahi çeşitli yöntemlerle program içeriğine etkin bir şekilde dâhil
ediliyor.
Programın temel hedefi; Türkçe’nin etkin bir
şekilde öğrenilmesini sağlayarak, gündelik
yaşamda ve mesleki faaliyetlerde katılımcıların yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal uyumu güçlendirmektir. YUVA İkinci
Dil Olarak Türkçe Eğitim Programı; çocuklar,
gençler ve yetişkinlere yönelik farklı seviyelerde farklı içerikler sunarken, öğrenme
alanında her grubun ve her bireyin farklı ihtiyaçlarına odaklanıyor. Bu esasla, öğrenen
ve öğretenin eşit ilişkisine dayalı, diyalog
temelli bir öğrenme anlayışını gerçekleştirirken bu dayanışma ilişkisini temas ettiğimiz her birey ile geliştirmeyi hedefliyoruz.

www.yuva.org.tr
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YUVA Turkish As A Second Language Training
Program, aimed at improving the Turkish language skills and the social cohesion of Syrian
refugees in Turkey, is designed as a holistic
process that is appropriate for the cultural
lives of Syrians, oriented towards their practical needs and with awareness of the different
learning styles of individuals. While these designs apply both the theory and the methods
of non-formal education, the element of multiculturalism is actively incorporated into the
program content through various methods,
even in trainings that only Syrians participate.
The main objectives of the program are to
simplify the everyday life of the participants,
to facilitate their professional practices and
to strengthen the social harmony by ensuring effective learning of the Turkish language. YUVA Turkish As A Second Language
Training Program takes the different needs of
each group and every individual in the field
of learning as its focal point while providing
different contents concerning different levels
for children, young people and adults. Taking
this as the reference and with the equal relationship of the learner and the trainer, we
are working with the aim of realizing a dialogue-based learning understanding and
developing the solidarity relation with each
individual we contact.

ERG - Eğitimde İyi Örnekler
Konferansı

Education Reform Initiative Good
Practices Conference
Eğitim Reformu Girişiminin (ERG) 2004 yılından bu yana düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler Konferansında göçmen ve mülteci çocukların eğitimi alanında sunum yapmaya hak
kazandık. “Ana Dili Farklı Çocuklara Eğitime
Erişimi Destekleyici Güçlendirme Temelli
Türkçe Eğitimi” başlığıyla gerçekleştirdiğimiz sunumda, Okul Eğitimi Odaklı Türkçe
Eğitimi, Okula Merhaba Türkçe Eğitim Programı, Günlük Türkçe Geliştirme Programı
başlıklarıyla, çocuklara yönelik yürüttüğümüz eğitimleri ve deneyimlerimizi paylaştık.
We have been selected to give a presentation on the training of immigrant and refugee
children in the Educational Good Practices
Conference, which is organized by the Education Reform Initiative (ERG) since 2004. In the
presentation titled “Improving Turkish Language Training to Support Access to Education
for Children with a Different Native Language”, we shared our trainings that we conduct
for children and our experiences under the
headings, “School Education Oriented Turkish
Language Training”, “School Beginners Turkish Language Training Program” and “Daily
Turkish Language Improvement Program”.

www.yuva.org.tr
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Mesleki Eğitim

Vocational Training

www.yuva.org.tr
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İhtiyaç sahibi kişilerin yaşamlarını kendi kendilerine yetecek şekilde sürdürebilmelerini
hedefleyen Mesleki Eğitim Programı, uzun
vadeli bir güçlendirme programıdır. Mesleki eğitimlerin konuları, piyasadaki istihdam
olanakları gözetilerek belirlenmektedir. Yararlanıcıların, katıldıkları eğitim programı
sayesinde bilgi ve becerilerini artırarak iş
piyasasına dâhil olmaları amaçlanmaktadır.
Programın hedef kitlesini ihtiyaç sahibi yerel halk ve Suriyeliler oluşturmaktadır.
Mesleki Eğitim Programlarında Milli Eğitim
Bakanlığıyla iş birliği protokolümüz çerçevesinde, programlarını tamamlayan yararlanıcılarımıza Bakanlık onaylı sertifikalar
sunuyoruz.

Vocational Training Program, realized with
the aim of ensuring that people in need have
a self-sufficient life, is a long-term empowerment program. The subjects of vocational
trainings are determined with consideration
of the employment opportunities on the market. It is intended for the beneficiaries to be
included in the labor market with increased
knowledge and skills thanks to the training
program they are attending. The target population of the program is the local people in
need and Syrians.
In the Vocational Training Programs, within
the framework of our cooperation protocol
with the Ministry of National Education, we
issue ministry-approved certificates to the
beneficiaries who have completed their programs.

www.yuva.org.tr
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Kapasite Geliştirme Eğitimleri
Capacity Building Trainings

www.yuva.org.tr
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Eğitim Oturumları Planlama ve İçerik Geliştirme Programı kapsamında Kırıkhan, Konya
saha ofisleri ile İstanbul merkez ofisinden 21
eğitmen, 22-24 Nisan tarihleri arasında eğitim
ihtiyaçlarını analiz edebilmek, eğitim tasarlama ve program geliştirme becerisi kazanmak,
farklılaştırılmış öğrenme mekânları planlamak,
öğrenmeyi izlemek ve eğlenmek üzere bir araya geldi.

Within the scope of Training Sessions Planning
and Content Development Program, 21 trainers
from Kırıkhan and Konya field offices and from
Istanbul headquarters got together between
April 22-24 to analyze training needs, to gain
training design and program development skills, to design differentiated learning spaces, to
monitor learning and to have fun.

Programın ikinci ayağı 24-26 Aralık 2017 tarihleri arasında Uçan Kütüphane, Ümraniye,
Kırıkhan, Sultanbeyli saha ofisleri ile İstanbul merkez ofisi eğitmenlerinin katılımıyla
İstanbul’da gerçekleştirildi.

The second leg of the program was held in Istanbul between December 24-26, 2017 with
the participation of trainers from the Flying
Library Project, Ümraniye, Kırıkhan, Sultanbeyli field offices and Istanbul headquarters.
www.yuva.org.tr
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Alternatif Eğitim Metotları Geliştirme Eğitimi,
Kırıkhan’da, Mayıs ve Haziran aylarında her
hafta 19 eğitmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitimlerde, örgün-yaygın eğitim teknikleri üzerine konuşuldu, ısınma aktiviteleri
ve hikâye anlatıcılığıüzerine grup çalışmaları
yapıldı.
Çok Kültürlü Ortamda Yetişkin Eğitimi Tasarlama Eğitmen Eğitimi, Nizip’te Mart-Mayıs ayları arasında her iki haftada bir, eğitim
programları geliştirme ve eğitim içerikleri
oluşturma hedefiyle gerçekleştirildi. Eğitimlere Nizip Toplum Merkezi ve Nizip Beceri Geliştirme Merkezi’nden 22 eğitmen katıldı.
Emek Karşılığı Nakit Destek Projesi Kapasite
Geliştirme Eğitimi’nde proje süreçleri üzerine verilen eğitimlerin yanı sıra, alanında
uzman eğitmenlerin katılımı ile Mültecilerin
Hukuki ve Yasal Hakları, Hassas Gruplarla Çalışma, Travma ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri gibi çok yönlü eğitimler gerçekleştirildi.
Türkçe Dil Öğrenimi Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimi; çocuklar, gençler ve yetişkinler için yapılandırılmış eğitim yaklaşımıyla
tasarlanıp uygulanmakta olan Türkçe Eğitim Programları’nı yürüten Suriyeli ve Türk
eğitmenlerin eğitime ilişkin bilgi, beceri ve
yetkinliklerinin gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Kapasite geliştirme eğitimleri öncesinde, yararlanıcılar ve
eğitmenler ile birlikte ihtiyaç analizleri yapılmakta, kurgulanan eğitimler, etkin bir şekilde
oluşturulan bireysel eylem planları ve uygulamaları ölçme, değerlendirme ve değerlendirerek öğrenme adımlarıyla süreç içerisinde
desteklenmektedir.
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Alternative Training Methods Development
Training was held in Kırıkhan in May and June
with the participation of 19 trainers each
week. In the trainings, formal and non-formal
education techniques were discussed, and teambuilding activities and group work on storytelling were carried out.
Train the Trainer Training for Designing Adult
Education in a Multicultural Environment was
conducted every two weeks between March
and May in Nizip with the goal of developing
training programs and creating educational
content. 22 trainers from the Nizip Community Center and the Nizip Skill Development
Center participated in the trainings.
In addition to the trainings related to the project processes in the Cash for Work Project Capacity Building Training, we have carried out
multi-purpose trainings such as the Judicial
and Legal Rights of Refugees, Working with
Vulnerable Groups, and Trauma and Stress
Management Methods with the participation
of expert trainers in their fields.
Capacity Building Training in the Field of Turkish Language Learning is designed and implemented with a structured educational approach for children, young people and adults
and is carried out to support the educational
knowledge, skills and competencies of Syrian
and Turkish trainers who carry out the Turkish Language Training Programs. Before the
training, needs analyses are conducted with
beneficiaries and trainers, and effectively created individual action plans and practices are
supported through assessment, evaluation
and learning by assessment activities over
the course of the process.
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Çocuklar ve Gençler İçin
Eğitim Programı

Training Projects for Children and
Young People
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Uçan Kütüphane

The Flying Library

Uçan Kütüphane Projesi ile kamusal hizmetlere erişimi sınırlı çevrelerde yaşayan iç ve
dış göçe maruz kalmış çocuk ve gençler için
sokakta geçirdikleri vakti nitelikli ve sürdürülebilir birlikte yaşam pratiğine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. 2016 yılında Goethe
Enstitüsü işbirliğiyle başladığımız Projede
kütüphanemiz, İstanbul’un semtlerinde belirlediğimiz bir duraktan diğerine uçuyor.
7-14 yaş arasındaki çocuklarla düzenlediğimiz programlı atölyelerimiz, 18-27 yaş aralığındaki gençlerle ise gönüllülük faaliyetlerimiz aracılığıyla bir araya geliyoruz.

With the Flying Library Project, we aim to
transform the time spent on the streets by
children and young people, who live in circles with limited access to public services and
who are victims of internal and external migration, into a qualified and sustainable coexistence experience. Within the scope of the
Project, which we began in cooperation with
Goethe Institut in 2016, our library flies from
one stop to another in İstanbul’s different neighborhoods that we have selected. We come
together with children between the ages of
7-14 through our programmed workshops
and with young people between the ages of
18-27 through our volunteering activities.
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Uçan Kütüphane’nin ilk durağı olan Sultanbeyli’de, Sultanbeyli Belediyesi ve Mülteciler Derneği yerel ortaklarımız oldu. Uçan
Kütüphane’nin ikinci durağıysa Avcılar, Yeşilkent bölgesi. Buradaki yerel ortaklarımız ise
Avcılar Kaymakamlığı ve Avcılar Belediyesi.

www.yuva.org.tr
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2017 yılında; atölyelerimiz aracılığıyla 698
çocukla, etkinliklerimiz ve şenliklerimiz aracılığıyla ise 2270 çocuk, genç ve aileyle bir
araya geldik.

In Sultanbeyli, the first stop of the Flying Library, Sultanbeyli Municipality and Refugees
Association have become our local partners.
The second stop of the Flying Library is Avcılar, Yeşilkent district. Here, our local partners
are Avcılar District Governorship and Avcılar
Municipality.
In 2017, we reached 698 children through our
workshops and 2270 children, young people
and families through our events and festivals.
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Ideas Box

Ideas Box

Goethe Enstitüsü ile iş birliği içinde yürütülen Ideas Box projesiyle Kırıkhan’da kütüphanelere veya diğer yaygın eğitim kaynaklarına erişimde güçlük yaşayan çocuk, genç ve
yetişkinlere destek verilmektedir. Bu çalışma kapsamında 2017 yılında toplam 1384
kişiye ulaştık.

Through the Ideas Box project, conducted in
cooperation with the Goethe Institut, children, young people and adults in Kırıkhan, who
have difficulty accessing libraries or other
non-formal education resources, are supported. Within the scope of this project, we reached a total of 1384 people in 2017.

Gençlerin
Yükseköğretime
Erişiminin
Geliştirilmesi Projesi

Improvement of Access
to Higher Education for
Young People

Kentsel Bölgelerde Yaşayan Suriyeli Gençlerin Eğitime Erişiminin Geliştirilmesi Projesi,
Sultanbeyli Belediyesi ve Mülteciler Derneği ile iş birliği içerisinde, 2017 yılının Kasım
ayında başladı. Projede 17-25 yaş arasındaki
T.C. Vatandaşı ve Suriyeli 400 gence güvenli,
katılımcı ve kapsayıcı bir öğrenme alanı sağlayarak gençlerin yükseköğretime hazırlık
süreçlerini destekliyoruz.

Improvement of Access to Education for the
Syrian Youth Living in the Urban Regions Project started in November 2017 in cooperation
with Sultanbeyli Municipality and Refugees
Association. In the project, we support the higher education preparation processes of the
youth by providing a safe, participatory and
inclusive learning space for 400 Turkish and
Syrian young people aged between 17 and
25.

Proje kapsamında, Mülteciler Derneğine
bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde eğitmenlerimiz ile birlikte öğrenme alanları yarattık. 3 bini aşkın genç ile görüşerek gençleri, İkinci Dil Olarak Türkçe Yükseköğretime
Hazırlık (TÖMER) ve Yabancı Öğrenci Sınavına (YÖS) Hazırlık eğitimlerimiz, yükseköğretime hazırlık danışmanlığı hizmetlerimiz ve
düzenleyeceğimiz kariyer günleri etkinliklerimiz hakkında bilgilendirdik. TÖMER eğitimlerimize katılmak isteyen 17-25 yaş arasındaki 110 gence yönelik bir Seviye Tespit
Sınavı (STS) gerçekleştirdik. STS sonucunda
katılımcılarımızın öğrenme düzeylerine uygun öğrenme grupları oluşturduk. Gençlerin
yükseköğretime ilişkin eğilim ve beklentilerini öğrenmek, böylece her bir gence yönelik
bire bir eğitim danışmanlığı hizmet programımızı oluşturmak üzere “Eğitimde Eğilim
ve Beklenti Anketi” uyguladık. 27 Aralık itibariyle TÖMER eğitimlerimize başladık.

Within the scope of the project, we have created learning spaces together with our trainers
at the Child and Youth Center affiliated with
the Refugees Association. By meeting with
more than 3000 young people, we informed
them about our Preparatory Trainings for
Foreign Student Examination (YÖS) and for
Higher Education in Turkish as a Second Language (TÖMER), our consultancy services for
higher education preparation, and our career
days’ events we will organize. We conducted
a Placement Test (STS) for 110 young people
between the ages of 17 and 25 who want to
join our Turkish as a Second Language (TÖMER) trainings. Based on the results of the
test, we created learning groups according
to the learning levels of our participants. We
conducted the “Tendency and Expectations in
Education Survey” in order to learn about the
tendencies and expectations of the young people regarding higher education and thereby
to create a one-to-one educational counseling service program for every individual. As
of December 27, we started our Turkish as a
Second Language (TÖMER) trainings.
www.yuva.org.tr
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Geçim Kaynakları
Livelihoods
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YUVA olarak, uzun vadede onurlu bir yaşam
sürebilmenin yolunun ihtiyaç sahibi kişilerin
kendi geçimlerini sağlayarak kendi ayakları
üzerinde durabilmelerinden geçtiğine inanıyoruz.
Geçim Kaynakları Programı, Suriyelilere ve ihtiyaç sahibi yerel halka, dayanma kapasitelerini artıracak fırsatlar sunmayı hedefleyen ve
aynı zamanda acil önlemleri de içeren uygulamalardan oluşuyor. Çalışmalarımızda yerel
yönetimler ve karar alıcılarla iş birliğini esas
alarak, piyasadaki ihtiyaçlara yönelik istihdam
programları gerçekleştiriyoruz. Farklı şehirlerde uyguladığımız Geçim Kaynakları programımızla, ihtiyaç sahibi kişilere çalışma izni
ve belirli süreli istihdam olanağı sunarak yerel
ve ulusal ekonomiye katkı sağlıyoruz. Buna ek
olarak mesleki eğitim desteğiyle kişilerin istihdama erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Tüm çalışmalarımızda Suriyeliler ve ev sahibi toplum
için eşit fırsatlar yaratmayı esas alarak, sosyal
uyuma katkıda bulunuyoruz.

As YUVA, we believe that leading a life with dignity in the long run depends on people in need
being able to earn their livelihoods and stand
on their own feet.
The Livelihoods Program consists of practices
aimed at creating opportunities that will increase the endurance capacities of Syrians and
local people in need and at the same time includes emergency measures. Based on cooperation
with local governments and decision makers,
our efforts focus on implementing employment
programs oriented towards the needs of the
market. Through livelihoods programs that we
implement in different cities, we contribute to
the local and national economy by providing
people in need with work permits and employment opportunities for a certain period of time.
In addition, we facilitate access to employment
for people through vocational trainings. In all of
our activities, we contribute to social harmony
by creating equal opportunities for Syrians and
members of the host society.
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Emek Karşılığı Nakit
Destek Projesi
Emek Karşılığı Nakit Destek Projesi, ev sahibi
toplumun ve Suriyelilerin istihdamının artırılmasını amaçlayan, proje ortağımız GIZ (Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu) ve hayata
geçirildiği yerel bölgelerdeki kamu kuruluşları (belediyeler, kaymakamlıklar, vb.) ile birlikte uyguladığımız bir geçim kaynakları
projesidir. Kamu kuruluşları ile ilişkiler kurarak ve proje hedefine uygun, dezavantajlı
kişilere ulaşarak, yararlanıcıların Temmuz
2016’da çalışmaya başlamasıyla projeyi hayata geçirdik. 2017’de ise Hatay’da Kırıkhan;
Gaziantep’te Nizip, Şehitkâmil ve Şahinbey;
Mersin’de Tarsus ve Toroslar; İstanbul’da Avcılar ilçesi olmak üzere, Türkiye’de altı farklı
ilçede, belediye ve okullar bünyesinde istihdamı artırma çalışmalarımızı sürdürdük.

x 720
x 3600
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doğrudan faydalanıcılar (İstihdam)
direct beneficiaries (Employment)
3600 kişi (Dolaylı faydalanıcılarla)
3600 persons (Including indirect beneficiaries)

The Cash for Work
Project
The Cash for Work Project is a livelihood project that we have implemented together with
our project partner GIZ (German International Cooperation Agency) and public institutions (municipalities, district governorships,
etc.) in local regions where it is carried out.
It aims to increase the employment of the
members of the host society and Syrians. After establishing relations with public institutions and reaching the disadvantaged people
in accordance with the project objective, we
put the project into practice as the beneficiaries started to work in July 2016. In 2017, we
continued our efforts to increase employment
within municipalities and schools in six different districts of Turkey, namely Kırıkhan in
Hatay; Nizip, Şehitkâmil and Şahinbey in Gaziantep; Tarsus and Toroslar in Mersin; Avcılar
in İstanbul.
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Proje ile Suriyeliler ve ihtiyaç sahibi yerel
halka geçim kaynağı fırsatları sağlamak için
etkin uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Krizleri bertaraf edecek acil önlemler almaya çalışıyoruz. Ayrıca, yararlanıcıların tüm istihdam
süreçlerini üstlenerek ev sahibi belediyelere ve okullara destek sağlıyor ve ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Birlikte çalışılan
belediyelerde ve okullarda, aynı ölçütlere
göre seçilen dezavantajlı konumdaki Türk ve
Suriyeli yararlanıcıların birlikte çalışmalarını
sağlayarak sosyal uyuma destek veriyoruz.
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Kriterlere uygun olarak belirlenen yararlanıcıları YUVA ofisine davet ediyoruz. Yapacakları iş hakkında onları detaylı biçimde bilgilendirdikten sonra, işi kabul eden kişilerin
sigortalarının yapılması, maaşlarının ödenmesi gibi tüm süreçleri bizzat yürütüyoruz.
İstihdam edilen yararlanıcılar, proje kapsamında belirli bir süre çalışıyorlar. Projenin
geniş bir topluluğa ulaşmasını hedeflediğimizden, bu sürenin sonunda yeni personel
alımı yapıyoruz.

With the project, we are implementing effective practices to provide livelihood opportunities for Syrians and local people in need.
We are trying to take urgent measures to
eliminate crises. We also provide support to
the host municipalities and schools and contribute to the economy by undertaking all the
employment procedures of the beneficiaries.
We contribute to social harmony by ensuring that disadvantaged Turkish and Syrian
beneficiaries, selected according to the same
criteria, work together in municipalities and
schools we collaborate with.
We invite the beneficiaries, who are selected
in accordance with the criteria, to the YUVA
office. After thoroughly informing them on
what to do about the job, we personally carry out all the procedures, such as taking out
insurance policies for those who accept the
job and paying their salaries. Within the scope of the project, the employed beneficiaries
work for a certain period of time. Since we are
aiming to reach a large community with the
project, we recruit new people at the end of
this period.
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Proje kapsamında 2017 yılında, toplam 720
işçiye istihdam sağladık. Projenin uygulandığı yerlerde sosyal uyum etkinlikleri gerçekleştirerek Suriyeli ve Türk yararlanıcılarımızı
çalıştıkları kamu kurumlarındaki personel ile
kaynaştırmayı amaçladık. Mersin Toroslar ilçesinde kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla Toroslar Belediyesi’yle ortak
bir Mobil Kreş açtık. Ekim ayından bu yana
Toroslar Yunus Emre Kültür Merkezi bahçesinde hizmet veren Mobil Kreş’ten yararlanıcılarımızın çocukları faydalanmaktadır.

Within the scope of the project, we provided employment to a total of 720 workers
in 2017. By carrying out social Cohesion activities in places where the project is being
implemented, we have aimed to reinforce the
integration of our Syrian and Turkish beneficiaries with the staff of the public institutions they are working at. In order to increase
our female beneficiaries’ participation in the
workforce in Mersin’s Toroslar district, we
opened a Mobile Nursery jointly with Toroslar
Municipality. Since October, the children of
our beneficiaries have been benefiting from
the Mobile Nursery, which serves in the garden of Toroslar Yunus Emre Cultural Center.
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) desteği ve International
Medical Corps (IMC) ortaklığında, dil engelini aşarak Suriyelilerin sosyal uyumunu geliştirip hizmetlere erişimini kolaylaştırmak
ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla Konya, Gaziantep-Nizip ve Hatay-Kırıkhan’da, Suriyelilere ve ev sahibi halka
mesleki eğitimler ve Türkçe dil eğitimleri
sunduk. Haziran 2017’de tamamlanan proje
kapsamında 415 Suriyeliye Türkçe dil eğitimi ve 216 Suriyeli ve Türk yararlanıcıya mesleki eğitim hizmeti verdik.
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Suriyelilerin yanı sıra yerel halka, Meram
Meslek Eğitim Merkezi iş birliği ile Konya’da
yaygın olarak kullanılan merkezi ısınma
sistemleri ile bağlantılı istihdama yönelik
katı-sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi eğitimi; kadınların geçim kaynaklarına erişebilmeleri
için yiyecek-içecek servisi ve profesyonel
pastacılık konularında mesleki beceri ve gelişim eğitimleri verdik. Konya’da 103 kadın
ve 7 erkek yararlanıcıya söz konusu mesleki eğitimler verilirken, Kırıkhan’da 28 kadın
ve 59 erkek yararlanıcının katılımıyla ayakkabı üreticiliği, pastacılık ve yiyecek-içecek
teknikleri üzerine mesleki beceri geliştirme
eğitimleri düzenlendi. Nizip’te ise 2017 yılında tekstil ve tasarım teknikleri üzerine
mesleki eğitimlerine devam eden 21 kadın
yararlanıcı kurslarını başarıyla tamamladı.

With the support of the United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR) and with
the partnership of the International Medical
Corps (IMC), we offered vocational trainings
and Turkish language trainings in Konya, Nizip-Gaziantep and Kırıkhan-Hatay to Syrians
and the local people in order to improve their
social Cohesion, to facilitate their access to
services and to increase their employability
by overcoming the language barrier. Within
the scope of the project which ended in June
2017, we provided 415 Syrians with Turkish
language training and 216 Syrian and Turkish beneficiaries with vocational training.
In addition to Syrians, we have provided the
local people with the solid-liquid fuel furnace stoker training for employment related to
central heating systems, widely used in Konya, and vocational skills and development
trainings on catering services and professional baking to help women access livelihood
resources with the cooperation of Meram
Vocational Training Center. In Konya, 103 female and 7 male beneficiaries were given the
abovementioned vocational trainings, and in
Kırıkhan, vocational skills development trainings on shoemaking, pastry and catering techniques were held with the participation of
28 female and 59 male beneficiaries. In Nizip,
21 female beneficiaries successfully completed their vocational training on textile and
design techniques in 2017.

1584
Geçim Kaynakları
çalışmalarımızdan 1584 kişi
faydalandı .
1584 people benefited from our
livelihood efforts.
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Kariyer Danışmanlığı
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Kariyer Danışmanlığı çalışmalarımızın temel hedefini daha fazla kişiyi istihdamla
buluşturabilmek, kendilerine yetmelerini ve
insan onuruna yakışan birer yaşam sürebilmelerini sağlamak oluşturuyor. 2017 yılındaki çalışmalarımız kapsamında, yetişkinler
için özgeçmiş hazırlama, iş arama ve mülakat teknikleri, iletişim becerileri, özsaygı ve
motivasyon eğitimlerinin yanı sıra, İŞKUR
kayıt süreçleri hakkında bilgi sağlama ve bu
süreçlerde kendilerine eşlik etme suretiyle
bire bir danışmanlık ve grup danışmanlığı
hizmetleri de sunduk. Kariyer Danışmanlığı
çalışmalarımızın hedef kitlesi ihtiyaç sahibi
yerel halk ve Suriyelilerdir.

Career Counseling
The main goal of our Career Counseling efforts is to provide more people with employment opportunities and to ensure that they
become self-sufficient and lead lives compatible with human dignity. Within the scope of our work in 2017, we provided adults
with trainings on CV preparation, job search
and interviewing techniques, communication
skills, self-esteem and motivation, and we offered individual counseling and group counseling services by informing them about the
registration process at Turkish Employment
Agency (İŞKUR) and accompanying them during these processes. The target population of
our Career Counseling efforts is local people
and Syrians who are in need.
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17452

Koruma çalışmalarımız kapsamında
17452 kişiye ulaştık.
We reached 17452 people within
the scope of our protection efforts.
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Koruma
İnsani Gelişim Programı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Koruma Departmanı
bünyesinde yapılan çalışmaların hedefleri;
Türkiye’de yaşayan herkesin güvenli, saygın ve bütünlüklü bir yaşam sürebilmesi için
gerekli temel hak ve hizmetlere erişimin
önündeki engelleri kaldırmak; güçlendirici
müdahaleler yoluyla hassas grup ve toplulukların kendi başa çıkma mekanizmalarını
oluşturmalarına destek olmak; Suriye iç savaşının ve göçün yarattığı kriz neticesinde
hak ihlallerine, kısıtlamalara ve yoksunluğa
uğramış Suriyeliler için kendilerini ve çevrelerini değerlendirebilmelerine mümkün
kılacak bilgiyi ve güvenli alanları sağlamak
ve bu bireylerin maruz kaldıkları zararları
azaltmak olarak sıralanabilir.

Protection
The objectives of the work carried out within
the Protection Department, which continues
its activities under the Human Development
Program, can be described as follows: to remove barriers to access to basic rights and
services necessary for everyone in Turkey
to lead their lives with security, dignity and
integrity; to support vulnerable groups and
communities to develop their own coping
mechanisms through empowering interventions; to provide information and safe areas
that will enable Syrians, who are exposed to
violations, constraints and deprivation as a
result of the crisis caused by the Syrian Civil
War and migration, to evaluate themselves
and their surroundings; and to mitigate the
damage they have suffered.

www.yuva.org.tr

45

www.yuva.org.tr

46

Yerinde Erişim Projesi

Outreach Project

Koruma Departmanı bünyesinde 2017 yılı
boyunca iki aşamalı olarak İstanbul’da Avcılar ve Ümraniye ilçelerinde Yerinde Erişim Projesi yürütüldü. Projenin ilk ayağı,
Ocak-Haziran 2017 ayları arasında Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin
(BMMYK) finansal desteği ve International
Medical Corps’un (IMC) teknik iş birliği ile
gerçekleştirildi. Projenin ikinci ayağı ise Eylül-Aralık 2017 ayları arasında BMMYK ortaklığında yürütüldü. Yerinde Erişim Projesi
kapsamında Avcılar ve Ümraniye’de çalışan
ekipler, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları mahalleleri tespit ederek bu mahallelerde
ev ziyaretleri yoluyla ilgili bireylere ulaştılar. Saha çalışanları tarafından yapılan ev
ziyaretlerinde ihtiyaçlar tespit edildi. Ayrıca, kişilere temel haklar ve hizmetlerle ilgili
danışmanlık hizmeti verilerek ihtiyaç sahibi
kişiler ilgili kamu kurumlarına yönlendirildi.

Within the Protection Department, the Outreach Project was implemented in two stages in Avcılar and Ümraniye districts of İstanbul during the year 2017. The first leg of
the project was carried out between January
and June 2017 with the financial support of
the United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR) and the technical cooperation of the International Medical Corps
(IMC). The second leg was carried out in
partnership with UNHCR between September and December 2017. Within the scope
of the Outreach Project, the teams working
in Avcılar and Ümraniye identified the neighborhoods where Syrians live in great
numbers and reached people through home
visits in these neighborhoods. A needs assessment was performed during home visits
made by field workers. In addition, counseling services regarding basic rights and services were provided to the individuals, and
they were directed to the related public institutions, where necessary.

9 ay boyunca süren Yerinde Erişim Projesinde toplam 1236 haneye ve 6110 kişiye ulaşıldı. Ulaşılan kişilerin %49’u (2297) kadın,
%51’i (3113) erkek; %49’u (2975) 18 yaşın
altında ve %51’i (3135) 18 yaş üstünde idi.
Ev ziyaretleri yoluyla ulaşılan ve ihtiyaçları
değerlendirilen kişilerin arasında hizmetlere erişimde özgül engellerle karşılaşan ve
özel ihtiyaçları olan toplam 1262 kişiye doğrudan destek verildi veya bu kişiler duruma
uygun yönlendirmeleri içeren vaka yönetimi
çalışmaları yoluyla takip edildi. Takip edilen
vakaların sağlık, eğitim, il göç idaresine kayıt, sosyal destek, ruh sağlığı, hukuk ve istihdam gibi çok çeşitli alanlarda karşılaştıkları
sıkıntıları çözüme kavuşturmak için Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi
kamu kuruluşlarına ek olarak sahada çalışan
çeşitli sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarıyla işbirliği yapıldı.

Within the Outreach Project, which lasted
for 9 months, a total of 1236 houses and of
6110 people were reached. Of the people reached, 49% (2297) were female, 51%
(3113) were male; and 49% (2975) were
under the age of 18, and 51% (3135) were
over the age of 18. Among the people who
were reached through home visits and whose needs were assessed, a total of 1262 people with special needs, who are experiencing specific obstacles to access services,
were directly supported, or these people
were tracked through case management
efforts that involve appropriate guidance.
In order to resolve the problems faced by
the tracked cases in a large variety of issues
such as health, education, registration with
provincial directorates of migration management, social support, mental health, law
and employment, we cooperated with various non-governmental and humanitarian
relief organizations working in the field in
addition to public institutions such as Ministry of Family and Social Policies, Ministry
of Health, Ministry of National Education
and Ministry of Interior.

x1236

x6110
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Saha Ofisleri

Field Offices

2017 yılı boyunca Kırıkhan, Nizip ve Ümraniye saha ofislerimiz aracılığıyla yararlanıcılarımız için eğitim ve koruma faaliyetleri
düzenlemenin yanı sıra danışmanlık hizmetleri vermeye ve onlara yönelik geçim kaynağı oluşturma çalışmalarımızı sürdürmeye
devam ettik. Bu faaliyetlere ek olarak çeşitli
etkinlikler ve bölge halklarının ortak katılımını ve sosyal bütünleşmesini hedefleyen
şenlikler ile aktiviteler düzenledik.

During 2017, we continued to provide consultancy services and to carry out projects to
create livelihood opportunities for our beneficiaries as well as to organize training and
protection activities through our Kırıkhan,
Nizip and Ümraniye field offices. In addition
to these, we organized various events, festivals and activities aimed at joint participation and social integration of the peoples in the
region.
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Dünya Vatandaşlığı Programı
Earth Citizenship Program

Dünya Vatandaşlığı Programıyla insanları
çevrelerinde ve dünyada olup biten şeylere, akranlarına karşı sorumlu hissetmeye ve
harekete geçmeye teşvik ediyoruz. Bireyleri
sorumlu bir hayat sürme konusunda bilinçlendiren program dâhilinde, gençler ve yetişkinlere yönelik kapsamlı eğitim programları ve farkındalık çalışmaları düzenliyoruz.
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Dünya Vatandaşlığı Programı kapsamında
yer alan eğitim programlarının amacı bireylerde ve toplumda, sorumluluk sahibi bir
hayat sürebilmek için ihtiyaç duyulan tüm
bilgi ve becerilerin var olmasını sağlamaktır.
Ekolojik Okuryazarlık eğitimleriyle binlerce
genç ve yetişkine ulaşıyor, bireylerin ekosis-

Through the Earth Citizenship Program, we
encourage people to feel responsible for their peers and about the developments around
them and in the world, and to take action accordingly. Within the program, which raises
awareness among individuals to lead responsible lives, we organize comprehensive training programs and awareness activities for
young people and adults.
The aim of the educational programs within
the Earth Citizenship Program is to ensure that individuals and the society have all
the knowledge and skills needed to lead a
responsible life. Through our ecological literacy trainings, we reach thousands of young

tem bütünlüğünün korunmasında üzerlerine
düşen görevleri anlamasına ve bu konuda
paylarına düşen sorumluluğu almasına katkı
sağlıyoruz.

people and adults, help them understand their role in the preservation of the ecosystem,
and encourage them to take their share of the
responsibility.

Programımız kapsamında toplumsal barışa
katkıda bulunmak amacıyla Birlikte Yaşam:
Göç ve Sosyal Uyum Eğitimlerimize başladık.

Within the scope of our program, we have
also started Living Together: Migration and
Social Cohesion Trainings to contribute to social peace.

Dünya Vatandaşlığı Programıyla insanların
içinde yaşadığı toplum ve coğrafyaya sahip
çıkma, yaşamın devamlılığına katkı sağlayacak değişimi yaratma gücüne destek oluyoruz.

With the Earth Citizenship Program, we support people’s ability to protect the society and
the geography in which they live and create a
change that contributes to the sustainability
of life.
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Ekolojik Okuryazarlık
Eğitimleri
Ekolojik Okuryazarlık Eğitimleri, katılımcılarda yeryüzünde yaşamı mümkün kılan doğal
döngüleri ve ekosistemi anlama becerisini
geliştirme; dolayısıyla yaşamı bu döngülere uyumlu hale getirerek sürdürülebilirliği
mümkün kılma hedefleriyle gerçekleşmektedir.
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Program, 7 günlük eğitmen eğitimini tamamlamış gönüllü eğitmenler tarafından
verilen 2 günlük yaygınlaştırma eğitimlerinden oluşmaktadır. Eğitimin içeriğini dünyada yaşamın tarihi, evreleri, bugün karşı
karşıya olunan sorunlar ve çözüm önerileri
oluşturmaktadır. Temel düzeyde ekoloji bilgisi kazandıran eğitim programı, basmakalıp
olmayan yaratıcı eğitim teknikleriyle katılımcı odaklı şekilde ilerlemektedir. Ekolojik
Okuryazarlık eğitimleri 2017 yılı içerisinde
24’ü erkek 64’ü kadın olmak üzere toplam
88 katılımcıya ulaştı.

Ecological Literacy
Trainings
Ecological Literacy Trainings are carried out
with the objective of making participants
understand natural cycles that make life possible on earth and the ecosystem; and thus,
making life compatible with these cycles and
enabling sustainability.
The program consists of 2-day dissemination trainings conducted by volunteer trainers
who have completed a 7-day train the trainer
training. The content of the training includes
the history and stages of life on earth as well
as the problems faced today and the solutions
proposed. The training program, which provides basic ecology knowledge, progresses in
a participant-oriented manner with non-formal, creative learning techniques. In 2017,
ecological literacy trainings reached a total
of 88 participants, 24 of which were male
and 64 were female.
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İklim Değişikliği ve
Farkındalık Çalışmaları
2017 yılında da iklim değişikliğine karşı tüm
canlıların yaşam hakkını savunmaya devam
ettik. Yerel hareketler, ulusal ve uluslararası
kurum temsilcileri olarak bir araya gelip bilgi ve deneyimlerin paylaşılabileceği, farkındalık geliştirici alanlar yarattık.
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Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen, yerel ve ulusal çaptaki hareketleri bir araya getiren Fosil Yakıt Karşıtı İnisiyatif Kampının ikincisi
Ekim ayında gerçekleştirildi. Bu buluşmaya
10 farklı şehirden 28 farklı grubun temsilcisi
katıldı. Farklı ölçekteki grupların bilgilerini
aktardığı ve deneyimlerini paylaştığı çeşitli
atölye çalışmaları düzenlendi.

Climate Change and
Awareness Efforts
In 2017, we continued to defend the right to life
of all living things against climate change. As local movements and representatives of national
and international institutions, we came together and created awareness-raising areas, where
knowledge and experiences can be shared.
The second Anti-Fossil Fuel Initiative Camp was
held in October, the first of which was organized last year, bringing together local and national movements. Representatives of 28 different
groups from 10 different cities attended this meeting. A variety of workshops were held where
groups of different dimensions transferred their
knowledge and shared their experiences.
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Birlikte Yaşam:
Göç ve Sosyal Uyum
Eğitimleri
Birlikte Yaşam: Göç ve Sosyal Uyum Eğitimleri, Suriyelilerin kitlesel göçü sonrası ev sahibi
topluma doğru bilginin ulaşmasını sağlamak, iki
toplum arasında duygudaşlık geliştirerek ön yargıların önüne geçmek ve birlikte yaşamı mümkün
kılmak hedefleriyle gerçekleştirilmektedir.
Tüm yetişkinlere açık olan eğitim programlarıyla, özellikle Suriyelilere hizmet veren kamu ve
sivil toplum kuruluşları çalışanlarına ulaşılması
hedeflenmiştir. Eğitim programının kamu ve sivil toplum kuruluşları çalışanları ile gerçekleşen
ayağında, kuruluş çalışanlarının Suriyelilerin
yaşadığı hukuki ve sosyal süreçler hakkında bilgi sahibi olmalarına, hizmet veren kişiler olarak
kendi yaşadıkları zorlukları ve deneyimleri birbirleri ile paylaşmalarına ve hizmet kapasitesinin
iyileştirilmesi için yeni perspektifler geliştirmelerine odaklanıldı. Tüm eğitim programı deneyimsel öğrenme metotları ile kurgulandı ve katılımcı odaklı şekilde ilerledi.
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Birlikte Yaşam: Göç ve Sosyal Uyum Eğitimleri
Ekim 2017’de başladı. 2017 yılının Ekim-Aralık
ayları arasında gerçekleşen 2 eğitmen eğitimi ile
30 gönüllü eğitmen, Birlikte Yaşam: Göç ve Sosyal Uyum eğitmen havuzuna katıldı. Eğitmen eğitimlerinde yukarıda belirtilen hedeflere hizmet
eden kavramsal altyapının yanı sıra eğitmenlik
becerisiyle ilgili oturumlar da yer aldı. Gönüllü
eğitmenler aracılığı ile devam eden 1 günlük yaygınlaştırma eğitimleriyle 85 katılımcıya ulaştık
ve yine gönüllü eğitmenlerimizle birlikte 2018
yılı için planlanmış eğitimleri gerçekleştirmeye
devam edeceğiz.

Living Together:
Migration and Social
Cohesion Trainings
Living Together: Migration and Social Cohesion
Trainings are carried out with the objectives of ensuring access to correct information for the host
society following the massive migration of the Syrians, promoting empathy between the two communities and preventing prejudices, and making living
together possible.
In addition to being open to all adults, this training
program has also aimed to reach civil servants and
the staff of non-governmental organizations, who
specifically serve Syrians. In the context of the training program carried out for civil servants and
non-governmental organizations staff, we have focused on ensuring that the institutional personnel
have knowledge of the legal and social processes
that Syrians are experiencing, share their difficulties and experiences with each other as service providers, and develop perspectives to improve service
capacity. The entire training program was structured with experiential learning methods, and it progressed in a participant-oriented manner.
Living Together: Migration and Social Cohesion
Trainings started in October 2017. 30 volunteer
trainers participated in the Living Together: Migration and Social Cohesion trainer pool through two
train the trainer trainings held between October
and December 2017. In addition to the conceptual
background that serves the above-mentioned objectives, there were also sessions on trainer skills. We
have reached 85 participants with 1-day dissemination trainings through volunteer trainers, and we
will continue to carry out the planned trainings for
the year 2018 together with our volunteer trainers.
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Finansal Durumumuz
Our Financial Status

Gelirler
Income
Bağışçı

Miktar (TL)

Amount (€)

15.789.546

3,808,869

IMC-UNHCR*

2.966.037

656,857

UNHCR*

1.109.118

245,625

IOM*

462.653

102,459

GOETHE*

447.214

101,981

Sabancı Vakfı*
Sabancı Foundation*

198.119

43,875

SEM

194.906

66,694

ECF

125.269

31,259

Hopes-MADAD (Avrupa Birliği Projesi)
Hopes-MADAD (European Union Project)

109.243

24,000

70.858

15,692

682.221

151,084

22.155.185

5,248,396

Donor
GIZ

EMPOWER*
Diğer
Others
TOPLAM
TOTAL
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* 31.12.2017 tarihli Euro kuru 4,5155 olarak hesaplanmıştır.
* € exchange rate is 4.5155, as of 31.12.2017.

Giderler
Expenditure
İstihdam ve Sosyal Uyum
Çalışmaları

Employment and Social Cohesion
Efforts

Emek Karşılığı Nakit Destek

Cash For Work

Çocuk ve Gençlik Çalışmaları

Projects For Children and Youth

Uçan Kütüphane

The Flying Library

İdeas Box

Ideas Box

Ümraniye Çocuk ve Gençlik Merkezi

Umraniye Children and Youth Center

Eğitim Çalışmaları

Education

Yüksek Öğrenime Erişim Çalışması

Access to Higher Education

İklim Değişikliği ve Farkındalık
Çalışmaları

Climate Change and Awareness

Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi

Ecological Literacy Trainings

Birlikte Yaşam: Göç ve Sosyal Uyum
Eğitimleri

Living Together: Migration and Social
Cohesion Trainings

Mesleki Eğitim ve Kariyer
Danışmanlığı

Vocational Training and Career
Counseling

Nizip BGM

Nizip BGM

Çok Amaçlı Hizmet Merkezleri

Multi-Purpose Service Centers

Kırıkhan Toplum Merkezi

Kırıkhan Community Center

Nizip Toplum Merkezi

Nizip Community Center

Koruma Çalışmaları

Protection

Yerinde Erişim Projesi

Outreach Project

50%

4%

14%

18%

14%
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Finansal Destekçilerimiz
Our Financial Supporters
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Proje Ortaklarımız
Our Project Partners
Antakya Halk Eğitim Merkezi

Kırıkhan Halk Eğitim Merkezi

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Antakya Public Education Center

Kırıkhan Public Education Center

Community Volunteers Foundation

Kırıkhan Müftülüğü

Kırıkhan İlçe Sağlık Müdürlüğü

Darül Eytam Vakfı

Kırıkhan Office of Mufti

Kırıkhan District Health Directorate

Darul Eytam Foundation

Toroslar Belediyesi

Tarsus Belediyesi

Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi

Toroslar Municipality

Tarsus Municipality

Selçuk University Turkish Teaching
Practice and Research Center

Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi

Konya Halk Eğitim Merkezi

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Selçuk University Continuing Education
Center

Konya Public Education Center

Gaziantep Provincial Directorate of
National Education

Ümraniye Halk Eğitim Merkezi

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü

Ümraniye Public Education Center

Turkish Family Health and Planning
Foundation

Hatay Provincial Directorate of Family
and Social Policies

Kırıkhan Rehberlik ve Araştırma
Merkezi

Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Amerikan Baro Birliği (ABA ROLI)

Kırıkhan Counseling and Research
Center

Hatay Provincial Disaster and
Emergency Directorate

American Bar Association (ABA ROLI)

Ajans Press Group

Avcılar Kaymakamlığı

Avcılar Belediyesi

Ajans Press Group

Avcılar District Governorship

Avcılar Municipality

Bridge To Türkiye Fonu (BTF)

Bilim Kahramanları Derneği

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı

Bridge To Turkey Fund (BTF)

Science Heroes Association

R.T. Ministry of Labor and Social Security

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH (Alman Uluslararası İş Birliği
Kurumu)

Goethe Enstitüsü

International Medical Corps (IMC)

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (German
Corporation for International
Cooperation)

Goethe Institute

International Medical Corps (IMC)

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

Kırıkhan Belediyesi

Kırıkhan Kaymakamlığı

Human Resource Development
Foundation

Kırıkhan Municipality

Kırıkhan District Governorship

Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Kırıkhan District Directorate of National
Education

District Directorate of National
Education

R.T. Ministry of National Education

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği

Nizip Belediyesi

Nizip Kaymakamlığı

Association for Assistance and Solidarity
for Refugees and Asylum Seekers

Nizip Municipality

Nizip District Governorship

Sultanbeyli Belediyesi

Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sultanbeyli Municipality

Sultanbeyli District Directorate of
National Education
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Üyeliklerimiz

Our Memberships

Adresler ve İletişim
Addresses and Contact
İstanbul Merkez Ofis
İstanbul Headquarters
Koşuyolu Mahallesi, Katip Salih Sok.
No: 38 PK: 34718 Koşuyolu, Kadıköy, İstanbul, TR
T: +90 216 325 0044
yuva@yuva.org.tr

Ümraniye Saha Ofisi
Ümraniye Field Office
Topağacı Mah. Adem Yavuz Cad.
No: 193 Ümraniye, istanbul, TR
www.yuva.org.tr
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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: 9/3 Yenişehir, Mersin, TR

Gaziantep Saha Ofisi
Gaziantep Field Office
Tepebaşı Mah. Adil Özberk Cad.
No: 4/1 Şahinbey Gaziantep, TR

Konya Saha Ofisi
Konya Field Office
Sahibiata Mah. Taşcami Uzunharmanlar
Cad. İnce Sok. No: 16/5-6 Meram, PK:
42040 Konya, TR
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