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WALDWALD
Önsöz

Değerli Okurlar,

Günümüzde yerel yönetimler ve demokrasi ilişkisi her geçen gün biraz daha önem kazanmakta; bu 
doğrultuda yerel demokrasi ve demokratik yerel yönetim kavramlarını da ortaya çıkarmaktadır.

Demokratik sisteme hayat veren, onu diğer sistemlerden ayıran ve onu benzersiz kılan iki ilke eşitlik 
ve özgürlük kavramlarıdır. Günümüzde yerel yönetimler demokrasinin temel kurumları olarak görül-
mektedirler. Yerel yönetimler halkın yönetime katılmasını sağlayan ve halka kendi kendilerini yönetme 
erdemi kazandıran en önemli kuruluşlar olmalarının yanında, demokrasinin en etkin bir şekilde ha-
yata geçirildiği kuruluşlardır. Yerel yönetimler demokrasinin tabandan tavana yayılmasını sağlayan 
kurumlardır. 

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak; kuruluşumuzdan itibaren 
(1993) “Herkes için Demokrasi, Herkes için Hizmet” yaklaşımıyla, toplum odaklı korumanın, so-
rumlu ve sonuç verici bir yerel yönetişim aracılığı ile yürütülmesi misyonunu taşımaktayız. Toplumun 
her kesiminin demokratik yönetime aktif katılımını sağlamak amacıyla sürdürülebilir, yenilikçi ve 
kapsayıcı çözümler üretme gayreti içerisindeyiz. Bu amaçlarımızı küresel ve yerel partnerlerimiz ara-
sında kurmuş olduğumuz bağlarla güçlendirmekteyiz. 

2019 yılı ülkemizdeki “birlikte yaşam”, “toplumsal güven” ve “sosyal uyum” konuları açısından önem-
li bir yıl olmuştur. Geçmiş tecrübelerimizin bize kattığı değerlerden de faydalanarak, özellikle Türkiye 
gündeminde önemli bir yer tutan mültecilerin sosyal uyumunun güçlendirilmesi, akıllı şehirler oluş-
turulması, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, 
toplumsal cinsiyet eşitliği, dezavantajlı grupların dikkate alınması ve insan onuruna yakışır iş ve çalış-
ma ortamlarının oluşturulması adına birçok farklı proje yürütmeye ve 2020 yılı içerisinde de insanla-
rın yaşamlarına hak temelli yaklaşım çerçevesinde değer katmaya devam edeceğiz. 

Sizler için derlediğimiz bu yayında; 2019 yılı içerisinde hak temelli yaklaşımı ve 2019 yılında ülkemi-
zin içinde bulunduğu konjonktürü göz önünde bulundurarak, demokratik, birlikte yaşama kültürü 
yüksek, ekonomik olarak dinamik bir Türkiye için, yürüttüğümüz çalışmaları değerli bilgilerinize su-
narız. 2019 yılı içerisinde yürüttüğümüz tüm çalışmalarda emeği geçen ve barışçıl bir dünya için in-
sanların hayatına dokunan değerli Mütevelli Heyeti Üyelerimize ve birlikte yürüdüğümüz tüm çalış-
ma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Mehmet DUMAN
WALD Yönetim Kurulu Başkanı



Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), demokrasi ve insan haklarının yerle-
şip yaşamasını sağlayacak temel kurumların demokratik yerel yönetimler olduğu düşüncesinden ha-
reketle, yerel yönetimlerin temel aldığı ilkelerin yeniden gözden geçirilmesi, sürekli olarak tartışılması 
ve geliştirilmesi gereğinden yola çıkarak 1993 yılında kurulmuş kamu yararına hizmet sunan bir sivil 
toplum kuruluşudur. 

Kuram ve uygulamayı aynı çatı altında bir araya getiren, görüş ve deneyim alışverişine olanak sağlayan 
WALD, demokrasi ve insan hakları ideallerini paylaşmak ve etkin bir yerel yönetim yaratmak için 
çalışmaların yapıldığı ve kamuoyuna duyurulduğu bir forum sunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; 
toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak 
için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak insanların hayatında fark yaratan çalışmalar içeri-
sinde yer almaktadır.

WALD; adını dünyaya duyurduğu 10 Mayıs 1993 tarihinden itibaren yerel yönetim ve demokrasi 
kavramlarını ortak bir platformda buluşturarak, demokrasinin yerel yönetimler arasında daha derin-
den kavranmasını sağlayıcı çalışmasını destekleyerek, yerel yönetimlerin demokratik katılıma yöntem 
ve süreçleri kurumsallaştırmalarına ve insan hakkının korunmasına yönelik faaliyetler içerisinde yer 
almaktadır. Özellikle kadınlara, çocuklara, gençlere, engellilere ve tüm dezavantajlı gruplara eşit fırsat-
ların yaratılmasına ve topluma aktif katılımlarını destekleyen ortamların geliştirilmesine katkı sağlayan 
ulusal ve uluslararası projelerde etkin rol üstlenmekledir.

WALD insan haklan, demokrasi, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında desteklediği projelerle, toplumun 
daha hızlı gelişmesine destek olmakta ve karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm seçenekleri sunarak 
demokratikleşme sürecine katkıda bulunmaktadır.

WALDWALD



Genel Yayın Yönetmeni
Mehmet DUMAN

Yayın Koordinatörü
Hülya ALPER

Editörler
Hülya ALPER

Seda KORKMAZ

Haber Merkezi
Seda KORKMAZ, Aybike AÇIKEL
Can YILMAZ, İlayda İrem SANAĞ

Merve AÇIKEL

Dağıtım Planlama
Seda KORKMAZ

Fotoğraf Editörleri
WALD 

Görsel Yönetmen
Halil GÜNÜÇ

Yapım
WALD

Vakıf Merkezi
Yerebatan Cad. No: 2 Sultanahmet 34110 Fatih/İstanbul/Türkiye 

Tel: +90 212 511 10 10 Fax: +90 212 519 00 58

Proje Koordinasyon Ofisi
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No:12 EGS Business Park B1 Blok 

Kat:4 No:204,  34149  Bakırköy/İSTANBUL 
T/F: +90 212 517 00 15

Ofset Hazırlık ve Baskı
Aryan Basım ve Tanıtım LTD. ŞTİ.

Aryan Basım Tanıtım ve Matbaa Hizmetleri San. Ltd. Şti. Yüzyıl Mah. 
Mas-Sit Matbaacılar Sitesi 5. Cadde No: 57 P.K: 34550 Bağcılar İstanbul / Türkiye 

T: +90 212 432 06 22



w a l d . o r g . t r

w a l d _ a c a d e m y

w a l d . a c a d e m y

W A L D  A c a d e m y



2018
ARALIK
2019
OCAK

w a l d . o r g . t r

w a l d _ a c a d e m y

w a l d . a c a d e m y

W A L D  A c a d e m y



A R A L I K - O C A K
2 0 1 8 - 2 0 1 9 

E - B Ü LT E N w a l d . o r g . t r w a l d _ a c a d e m y w a l d . a c a d e m y W A L D  A c a d e m y
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W ALD Bağcılar Sosyal Koruma Masası 
tarafından 1 Aralık 2018 tarihinde 
başlatılan resim kursu 16 Aralık 2018 
tarihinde tamamlandı. Bağcılar Bele-

diyesi Engelliler Sarayı’nda düzenlenen kursta resim 
eğitmeni Doğuş Yılmaz eşliğinde mülteci ve yerel 
halktan öğrenciler eğitim gördü.
Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vak-
fı (WALD) Bağcılar Sosyal Koruma Masası tarafın-
dan 20 Aralık’ta gerçekleşen Sosyal Koruma Projesi 
2018 Kapanış Seremonisine hazırlık sürecinde baş-
latılan resim kursu, yaşları 7 ile 12 arasında değişen 
mülteci ve yerel halktan öğrencilerin katılımı ile ger-
çekleşti. Sosyal Koruma Masası Genel Eğitim Sını-
fında Resim eğitmeni Doğuş Yılmaz eşliğinde çalış-
malarını tamamlayan öğrenciler 20 Aralık’ta 
resimlerinin sergileneceği törene “Barış” temasıyla 
hazırlandı. Öğrenciler tuval üzerine akrilik boya ile 
yaptıkları çalışmalarla törene hazırlanırken 24 saatlik 
bir eğitimi de geride bıraktı. Eğitimde temel tasarım 
ve çizim teknikleriyle birlikte tuval, fırça ve boya kul-

lanımına ilişkin esaslar öğrencilere aktarıldı. 
Resim eğitmeni Doğuş Yılmaz, kursa katılan öğ-
rencilerin tamamının yetenekleri çerçevesinde ye-
ni bir çalışma tekniğiyle tanıştığını ve “Barış” te-
masıyla çalışmalarını hazırlarken büyük bir 
heyecan ve öğrenme isteği içerisinde olduklarını 
ifade etti. 
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Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürlüğü ve WALD’ın iş birliğinde 
gerçekleşen mülteci kadınlara yönelik cinsel 
sağlık ve üreme sağlığı eğitimi 4 Aralık 2018 

tarihinde tamamlandı. Eğitim, yaşları 25 ile 55 ara-
sında değişen mülteci ve yerel halktan kadınların ka-
tılımı ile gerçekleşti.
Beylikdüzü Belediyesi Eşitlik Birimi’ne bağlı olan Ka-
dın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile WALD Beylik-
düzü Sosyal Koruma Masası tarafından planlanan eği-
timde mülteci ve yerel halktan kadınların üreme 
sağlığı ve aile planlaması gibi konularda bilinçlendiril-
mesi amaçlandı. Eğitimden önce gebelikten korunma 
yöntemleriyle ilgili doğru bilgiye erişemediklerini be-
lirten kadınlar eğitimle birlikte birçok yeni yöntemi 
öğrenme fırsatı bulduklarını ifade etti. Eğitimin so-
nunda mülteci kadınlar “Where Do We Go?” adlı 
kadın hakları mücadelesini konu alan filmi izledi. Fil-

min ardından katılımcılarla bir söyleşi de gerçekleşti-
rildi.
Beylikdüzü Sosyal Koruma Masası Takım Lideri ay-
rımcılığa ve ötekileştirmeye karşı kadınların nasıl ce-
vaplar verebileceğini aktarması bakımından bu filmin 
seçildiğini ve asıl amaçlarının kadınların güçlendiril-
mesi ve yaşadıklarının anlamlandırılması olduğunu 
belirtti.

WALDWALDWALD
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Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akade-
misi Vakfı (WALD) ile Sancaktepe ve Avcı-
lar Belediyeleri iş birliğinde açılan Sosyal 
Koruma Masaları bölgelerde yaşayan mül-

tecilerin problemlerinden biri olan akran zorbalığına 
karşı grup terapisi çalışmalarına başladı.
29 Kasım 2018 tarihinde Avcılar Belediyesi’nde baş-
latılan eğitim, 5 Aralık’ta Sancaktepe Belediyesi’nde 
“Benimle Oynar Mısın?” temasıyla devam etti. San-
caktepe Veysel Karani İlkokulu öğrencileri ile yapılan 
çalışmalar kapsamında mülteci ve yerel halktan ço-
cuklardan oluşan 10 kişilik grup beş hafta süren bir 
eğitime katıldı. Eğitimi; WALD ve Sancaktepe Bele-
diyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü psikologları 
birlikte yürüttü. Avcılar’da ise MEV Nihat Çandarlı 

Ortaokulu’nda başlatılan Akran Zorbalığı otu-
rumları 13 Aralık’ta tamamlandı. Yaşları 8 ile 13 
arasında değişen mülteci ve yerel halktan çocuk-
larla gerçekleştirilen oturumlarda çocuklara psi-
kologlar, tercümanlar, rehber öğretmenler ve sınıf 
öğretmenleri eşlik etti.
Akran zorbalığı çalışmaları okul çevrelerinde şid-
det ve akran zorbalığının önlemesi adına başlatıl-
mış ve farklı topluluklara mensup çocuklar ara-
sında sosyal uyumun güçlenmesine katkıda 
bulunmak amacıyla uygulanmıştır.
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W ALD Sosyal Koruma Projesi kapsa-
mında Sancaktepe ilçesinde göç ve 
mülteci çalışmaları yapan kamu ku-
rumları ve sivil toplum kuruluşları 

arasında koordinasyonun ve bilgi alışverişinin sağ-
lanması amacıyla yapılan Koordinasyon Toplantısı 
12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi. WALD 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman’ın ko-
nuşması ile başlayan toplantıda ilçe genelinde çö-
züme kavuşturulması gereken sorunlar ele alındı.
Konuşmasının başında bir yıldır yürütülen Sosyal 
Koruma Projesi kapsamında iş birliği yapılan her 
belediye ile koordinasyon toplantılarını gerçekleş-
tirme amacı taşıdıklarını belirten WALD Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Duman, en önemli amaç-
larından birinin de yerelde huzur ve güvenin tesi-
sinin güçlü kılınması adına kamu kurumlarıyla ile-
tişimi güçlendirmek olduğunu ifade etti. 
Sancaktepe Sosyal Koruma Masasının bir yıllık fa-

aliyetlerinin sunulduğu toplantıda mültecilere yö-
nelik sosyal uyum programları, sağlık problemleri, 
eğitim, çocukların okullaştırılma  çalışmaları ve ge-
çim kaynaklarına erişimin sağlanması gibi gündem 
maddeleri ele alındı. Sancaktepe İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Sancaktepe Sosyal Hizmetler Mü-
dürlüğü gibi kurumların katılım sağladığı toplan-
tıda Türk Kızılayı ve İŞKUR temsilcilerinin de mül-
tecilere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin 
bilgi paylaşımında bulundular. 
Toplantı sonunda katılımcı kurum ve kuruluşlarla 
birlikte ilçenin mülteci çalışmalarının ele alınacağı 
koordinasyon toplantılarının 2019 döneminde de 
sürdürülmesi kararlaştırıldı. 

WALDWALDWALD
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Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akade-
misi Vakfı (WALD) Bağcılar Sosyal Koruma 
Masası ve Dünya Doktorları Derneği 
(DDD) Bağcılar Şubesi tarafından yürütü-

len odak grup toplantıları 16 Aralık ve 16 Ocak ta-
rihlerinde gerçekleştirilen iki oturumla tamamlandı.
Mülteci ve yerel halktan kadınlardan oluşan 10 kişilik 
gruplarla yürütülen çalışmaların programları WALD ve 
Dünya Doktorları psikologları tarafından hazırlandı. 
İlçe genelinde uygulamaya konulacak olan eğitim ve 
bilinçlendirme çalışmalarının içeriğinin planlanması ve 

bölgedeki sorunların detaylı bir şekilde incelenmesi 
amacıyla gerçekleştirilen toplantılarda 2019 dönemi 
boyunca yapılacak çalışmaların temelini teşkil ede-
cek önemli bilgiler edinildi. Kurumlar arası iş birli-
ğinin güçlendirilmesi ve spesifik uzmanlık alanları-
nın bir araya getirilmesi amacını da taşıyan 
toplantılar sonucunda katılımcılardan gelen talepler 
değerlendirmeye alınarak işbirliği yapılabilecek ça-
lışmaların planlanmasına başlandı. 
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Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UN-
HCR) tarafından fonlanan Sosyal Koruma 
Projesi kapsamında Kâğıthane Belediyesi ve 
WALD iş birliğinde, ilçe sınırları içerisinde 

çalışmalarını yürüten paydaşların sahada edindiği de-
neyimlerin paylaşılması ve gelecekte geliştirilebilecek 
ortaklıkların değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen 
Kâğıthane Koordinasyon Toplantısı 17 Aralık 2018’de 
gerçekleştirildi. 
Toplantıya başkanlık eden WALD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Duman, Sosyal Koruma Projesi 
ile ilçede verilen hizmetleri paylaşarak, uygulanmak-
ta olan projenin yerel yönetimler kanalıyla mülte-
ciler alanında oluşturulan politikalara iyi bir örnek 
teşkil ettiğini belirtti.  Kâğıthane İlçe Sağlık Müdü-
rü Elif Demiral Suzan, Sosyal Koruma Masasının 
mültecilere hastane randevularının alınması konu-
sunda verimli çalışmalar ortaya koyduğunu gözlem-
lediklerini ifade etti ve sağlık personelinin yabancı-

lar hukuku konusunda bilgilendirilmesinin büyük 
bir önem taşıdığını ekledi. Kâğıthane Sosyal Koru-
ma Masası Takım Lideri, yaptığı konuşmada koor-
dinasyonun önemini vurgulayarak toplantı sonra-
sında kurumlar arasında daha etkin iletişim 
mekanizmalarının oluşturulmasının daha etkili çö-
zümler getirilmesinde rol oynayacağını ifade etti. 

WALDWALDWALD
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Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) 
ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Aka-
demisi Vakfı (WALD) ortaklığında yürütü-
len Sosyal Koruma Projesinin 2018 Kapanış 

Seremonisi, 20 Aralık 2018’de Zeytinburnu Kazlıçeş-
me Kültür Merkezinde gerçekleşti. Birleşmiş Milletler 
temscilerinin hazır bulunduğu törene çok sayıda be-
lediye başkanı ve başkan yardımcısı katılım sağladı. 
Projenin yürütüldüğü Bağcılar, Sultangazi, Avcılar, 
Pendik, Sancaktepe ve Kâğıthane gibi belediyelerden 
başkan ve başkan yardımcıları düzeyinde katılımcıların 
bulunduğu seremonide UNHCR Ankara ve İstanbul 

ofislerinden de temsilciler katılım sağladı. Sosyal 
uyum ve birlikteliğin öneminin vurgulandığı tö-
rende zorunlu göçün günümüzde en önemli so-
runlardan birine dönüştüğü ve bu konunun tüm 
insanlığın ortak problemi olarak ele alınması ge-
rektiği ifade edildi. Mülteci çocuklardan oluşan 
koro ve folklor gruplarının gösteriler düzenlediği 
törende aynı zamanda Sosyal Koruma Masalarının 
başlattığı resim kurslarında başarılı olan öğrencile-
rin tabloları tören alanında açılan sergide katılım-
cılarla buluşturuldu. 
UNHCR Kıdemli Koruma Sorumlusu Iraj İmom-
bardiev WALD ile yürütülen projenin büyük bir 
başarı elde ettiğini ve bugüne kadar sahada yapılan 
çalışmalarla önemli sayıda mülteciye psikolojik ve 
hukuki danışmanlık hizmetlerinin ulaştırıldığını 
belirtti. WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Duman ise “Amacımız eşitlik ve demokrasi ilkele-
ri çerçevesinde herkes için refah dolu yaşam şart-
larını oluşturmaktır.” şeklinde konuştu.
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Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akade-
misi Vakfı (WALD) tarafından Sosyal Ko-
ruma Projesinin yürütüldüğü ilçelerde baş-
latılan Türkçe dil kurslarının ilk aşaması 

Aralık ayında tamamlandı. 383 mültecinin katılım 
sağladığı kurslar dokuz ilçede yürütüldü.
WALD Sosyal Koruma Projesi kapsamında mülteci-
lerin sosyal uyumlarının güçlendirilmesi ve günlük 

hayatta sıkça karşılaştıkları dil engellerinin aşılması 
amacıyla başlatılan Türkçe dil kursları, A1 seviye sı-
navlarının gerçekleştirilmesiyle tamamlandı. İSMEK 
ve Halk Eğitim Merkezleri iş birliğinde eğitmenlerin 
görevlendirilmesiyle başlatılan dil kursları aralarında 
Avcılar, Bağcılar, Sultangazi ve Pendik gibi ilçelerin 
bulunduğu toplam dokuz ilçede yürütüldü. İSMEK 
ve Halk Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen 
kurslara katılan 383 mülteci arasında, sınavlarda ba-
şarılı olan öğrenciler dil sertifikası almaya hak kazandı. 
Sertifika alan öğrenciler 2019 döneminde A2 seviye-
sinde başlatılacak kurslara da doğrudan katılabilme 
hakkını elde ettiler.

WALDWALDWALD
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TARAMASI 

Sağlık Bakanlığı’nın rahim ağzı ve meme 
kanseri vakalarında erken teşhisin önemine 
dikkat çekmek amacıyla başlattığı sağlık ta-
ramaları WALD Kağıthane Sosyal Koruma 

Masası ve Kağıthane Kent Konseyi iş birliğinde ger-
çekleştirildi. 
WALD Kağıthane Sosyal Koruma Masası ve Kağıt-
hane Kent Konseyi iş birliği ve Kağıthane İlçe Sağ-
lık Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen üc-

retsiz sağlık taramasına Kağıthane ilçesinde 
ikamet eden mülteci ve yerel halktan kadınların 
katılımı sağlandı. Sağlık ve kanser taraması son-
rası elde edilen sonuçlar, ilgili doktorlar tarafın-
dan katılımcılarla paylaşıldı. Daha önce sağlık 
taraması yapma imkânı bulamayan kadınlar ara-
sında kansere karşı korunma ve sağlık bilincinin 
oluşturulmasına önemli ölçüde katkı sağlandı. 
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Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akade-
misi Vakfı (WALD) ve Kızılay Sultanbeyli 
Toplum Merkezi ortaklığında yaşları 7 ile 
15 arasında değişen mülteci ve yerel halktan 

çocuklar 17 Ocak 2019 tarihinde Pendik ve Sancak-
tepe ilçelerinde düzenlenen Karne Hediyesi Etkinlik-
lerinde bir araya geldiler. Çocuklara hediyelerini 
WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, 
Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kamal 
ve Pendik Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Ümit 
Ay takdim etti.

Sosyal Koruma Projesi kapsamında çocukların eğitimi 
ve okullaştırılmasına önem veren WALD temsilcileri, 
eğitimlerini başarılı bir şekilde sürdüren mülteci ve yerel 
halktan çocuklarla bir araya geldi. Çocukların eğitimine 
destek olunması amacıyla WALD ve Kızılay Sultanbey-
li Toplum Merkezi tarafından sağlanan çanta ve kırta-
siye setlerinin karne hediyesi olarak çocuklarla buluştu-
rulduğu etkinliklerde aileler Pendik ve Sancaktepe 
Belediyelerinin temsilcileriyle de bir araya gelme fırsatı 
buldular. Etkinlikler çalışan değil daha çok okuyan ço-
cuklarımız olsun temennileri ile son buldu. 

WALDWALDWALD
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W ALD Bağcılar Sosyal Koruma Masası 
ve Dünya Doktorları Derneği (DDD) 
iş birliğinde düzenlenen akran zorba-
lığına karşı eğitim dizisi 21 Ocak 

2019’da başladı. İlçede eğitim gören mülteci ve ye-
rel halktan çocuklar arasında sıklıkla rastlanan akran 
zorbalığı vakalarına karşı davranış stratejilerinin öğ-
retilmesi amacını taşıyan eğitim dizisi on hafta bo-
yunca devam edecek.
Bağcılar Sosyal Koruma Masası ve Dünya Doktor-
ları Derneği psikologları tarafından planlanan eği-

tim; drama, oyun ve dans tekniklerini içeren öz-
gün yöntemleriyle akran zorbalığına karşı 
davranış stratejilerinin geliştirilmesi amacını ta-
şıyor. 10 kişilik öğrenci ve aile gruplarının eşza-
manlı olarak katıldığı eğitim, akran zorbalığı va-
kalarıyla karşılaşılması durumunda veliler ve 
öğrencilerin ortak davranış ve stratejiler geliştir-
me kapasitesini artırmayı da hedefliyor. Pazarte-
si günleri bir araya gelen gruplara her seansta 
alanında uzman dört psikolog eşlik etmektedir.
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K ağıthane Sosyal Koruma Masamızda, 6 Şubat 
2019 tarihinde mülteci kadınların katılım-
ları ile, aile birleşimi, çocukların okullaştı-
rılması ve sosyal uyum konularında yaşanı-

lan sıkıntıların ele alındığı odak grup toplantısı 
düzenledik. 
Toplantıya, UNHCR Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bürosu 
Direktör Yardımcısı, UNHCR Marmara Bölge Müdürü 
Elif Selen Ay ve WALD temsilcileri katılım sağladı. 
Toplantıda; genellikle Türkiye’de bulundukları süre 
içerisinde yaşanan sıkıntılar ve elde etmiş oldukları 

kazanımlar ve değerler üzerine görüşler karşılıklı 
olarak paylaşıldı. 
Kadınlar genellikle, çocuklarının eğitimlerinin 
önemine vurgu yaparak, bu alanda desteğe ihti-
yaçları olduğunu ifade ettiler.  Ayrıca; Türkçe dil 
kurslarının sosyal uyum noktasında son derece 
önemli olduğunun da altını çizdiler. Tüm bunla-
rın yanında; özellikle istihdam alanında desteğe 
ihtiyaçları olduğunu belirterek, bu konuda da 
mesleki mesleki eğitimler verilmesi hususunu di-
le getirdiler. 
Toplantıya katılım sağlayan UNHCR temsilcileri 
ise, bu görüşmenin çok değerli olduğunu, belirti-
len konulardaki çalışmaların titizlikle devam etti-
ğinin altını çizdiler.
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Birleşmiş Milletler kuruluşlarından oluşan 
ve Ankara’da düzenli olarak toplanan Sosyal 
Hizmet Merkezlerine yönelik koordinas-
yon platformu, 08 Şubat 2019 tarihinde 

İstanbul’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Bağcı-
lar Belediyesi Sosyal Koruma Masamızı da ziyaret 
etti. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda düzen-
lenen toplantıya Bağcılar Belediye Bşk. Yrd. Kenan 
Gültürk, WALD, UNHCR, UNICEF, UNFPA ve 
WFP yetkilileri katılım sağladı.
Ziyaretin amacı, İstanbul’da Sosyal Hizmet Merkez-
lerinin mültecilerin korunmasına yönelik verdiği des-
tekler, karşılaşılan sıkıntılar, geçtiğimiz senelerde elde 
edilen başarılar, ileriye dönük çözüm önerileri ve Sos-
yal Hizmet Merkezlerinin diğer kurumlar ile koordi-
nasyonu hakkında görüşlerin karşılıklı paylaşılmasıydı.
Bağcılar Belediye Bşk. Yrd. Kenan Gültürk Sosyal 
Koruma Projesi’nin uzun soluklu bir proje olduğunu, 
Bağcılar Belediyesi olarak bu projeye sonuna kadar 
destek vereceklerini belirtti. Gültürk aynı zamanda, 

mültecilerin Bağcılar Belediyesi nüfusunun önemli 
bir kısmını oluşturduğunu ve yerel yönetimle ilgili 
tüm ihtiyaçlarının karşılandığını fakat kayıt dışı mül-
tecilerle ilgili belediyelerin kapasitelerinin güçlendi-
rilmesi gerektiğini ifade etti.
Katılımcılar, Sosyal Koruma Projesi kapsamında ya-
pılan çalışmalardan çok etkilendiklerini, insani yar-
dım ve teknik operasyon olarak çok etkileyici bir 
çalışma olduğunu ifade ettiler.

WALDWALDWALD
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K ağıthane Belediyesi Çağlayan Bilim Merke-
zi’nde yaklaşık olarak 7 aydır hizmet verdiği-
miz Kağıthane Sosyal Koruma Masamıza 6 
Şubat 2019 tarihinde UNHCR Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika Bürosu Direktör Yardımcısı ve UNHCR 
yetkilileri tarafından ziyaret gerçekleştirildi.
Ziyaret sonrası WALD ve UNHCR yetkililerinin ka-
tıldığı bir toplantı düzenledik. Toplantı düzenleme 
amacımız; UNHCR yetkililerini mülteci danışanları-

mızla tanıştırmak ve mültecilerin Türkiye’de yaşa-
dığı sıkıntılar ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağla-
maktı.
İnteraktif olarak ilerleyen toplantımızda mülteci-
lerin aile birleşimi, istihdam olanakları, nakdi yar-
dım, çocuk işçilerin örgün eğitime katılması, mül-
tecilerin Suriye ile iletişimi gibi konular görüşüldü 
ve UNHCR İstanbul Saha Ofisi yetkilileri bu ko-
nulardaki çalışmalarının devam ettiğini ifade et-
tiler.
UNHCR yetkilileri ve danışanlarımız bu toplantı-
ların çok yararlı olduğunu, daha kapsamlı ve detay-
lı bir toplantının tekrar yapılmasını ve bu toplantı-
ların düzenli hale getirilmesini istediklerini belirttiler.
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Altereurop Master Programı kapsamında İs-
tanbul’a eğitim gezisi düzenleyen Lyon Üni-
versitesi öğrencilerini 12 Şubat 2019 tari-
hinde WALD Genel Merkezimizde 

ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk.

Avrupa konulu bir yüksek lisans programı olan Alte-
reurop Master Programı kapsamında, 2 Akademisyen 
ve 24 öğrenci ile birlikte düzenlenen İstanbul eğitim 
gezisinde, öğrencilerin özellikle çeşitli akademisyenler 
ve sivil toplum kuruluşları ile görüşerek çalışmaları ile 
ilgili bilgi edinmesi amaçlanıyordu. Bu doğrultuda 
göç, sosyal koruma, cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir 
kalkınma ile ilgili vakfımızın yürütmüş olduğu proje-
lerin ilgilerini çektiğini ve bu projelerin eğitim çalış-
malarına çok fazla katkı sağlayacağını ifade ettiler.
Sosyal Koruma Projesi Proje Koordinatörümüzün 
WALD’ın çalışmalarını anlatan bilgilendirme sunu-
munun ardından, öğrencilerin sorularının cevaplan-
ması ile toplantımızı tamamladık.

WALDWALDWALD
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ÇOCUKLARI 

W ALD olarak, Sancaktepe Belediyesi Bilim 
Merkezi katkıları ile “11 Şubat Dünya 
Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Ulus-
lararası Günü” nü kutladık.

WALD Sosyal Koruma Projesi kapsamında mülteci ka-
dın ve çocuklarla gerçekleştirdiğimiz etkinliğin amacı, 

çocukların bilim araçlarını keşfetmesi, bilim araçla-
rının çalışma metotlarını öğrenmeleri ve deney atöl-
yesinde bilgi edinmeleriydi.
Etkinlik kapsamında, çocuklar WALD Sancakte-
pe Koruma Masası tercümanımız tarafından ya-
pılan simultane tercüme ve deney atölyesi sorum-
lusu eşliğinde; Pisagor Bağıntısı, Uçuran Ayna, 
Kara Delik, Newton Topları, Türbülans Küresi, 
Hareketli Dinazor ünitelerini incelediler. Katılım-
cılar bilim merkezi astronomu Oğuz Uzun eşli-
ğinde, Planeteryum odasında gök cisimlerini in-
celemelerinin ardından; gözlemevinde bulunan 
teleskop ile gözlem yaparak gözlemledikleri cisim-
ler hakkında bilgi aldılar.
Farklı deneyimler ve kazanımlar edinilen etkinliğin 
ardından, katılımcı aile ve çocuklara Sosyal Koruma 
Masamız çalışanları tarafından katılım belgesi verildi.
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W ALD Bağcılar Sosyal Koruma Masası 
ve Bağcılar Belediyesi iş birliğinde plan-
ladığımız resim ve bilim atölyesi “Bilge 
Çocuk Sosyal Uyum Çalışmaları” baş-

lığı altında gerçekleştirildi.
Mülteci ve yerel halktan çocukların katıldığı eğitimler 
Şubat 2019’da ve uzman eğitmenler eşliğinde gerçek-

leştirildi. Eğitime katılan çocuklar Hasan Nail Canat 
Bilgi Evi ve Kültür Merkezi’ne resmi olarak kayıtları-
nı yaptırdı ve 11-15 Şubat haftasında 2 ayrı grup ha-
linde ilk eğitimlerini tamamladılar. Katılan çocuklar 
resim sınıflarında temel çizim ve boyama teknikleri, 
bilim kurslarında ise fen deneyleri yaparak sabun üre-
timi ile keyifli anlar yaşadı.

WALDWALDWALD
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W ALD Bağcılar Sosyal Koruma Masamız 
tarafından planlanan “Stresle Başa Çık-
ma” grup çalışmalarını Şubat ayında ta-
mamladık.

Uluslararası Tıbbi Bakım ve Yardım Organizasyonları 
Birliği ile işbirliğinde düzenlenen çalışmalar, 14, 21 ve 

28 Şubat 2019 tarihlerinde olacak şekilde toplamda 
üç seans sürdü. Eğitimin konusu; Sosyal Koruma 
Masamıza mültecilerin ve yerel halkın yaptığı psiko-
sosyal destek başvurularının taranmasıyla birlikte 
“travma sonrası stres bozukluğu” sorununun ciddi 
bir sorunu teşkil ettiğinin saptanması sonucu seçildi.
Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı seminer salo-
nunda gerçekleşen çalışmaların konusuna ilişkin des-
teğe ihtiyacı olduğu belirlenen 19 kişilik danışan 
grubu katılım sağladı.

30



Sosyal Koruma Projesi kapsamında 21 Şubat 
2019 tarihinde Sultangazi Fevzi Kutlu Kal-
kancı İlköğretim Okulu’nda “Kedi Evi Pro-
jesi” gerçekleştirdik.

WALD olarak, çocuklarımızla hayvan sevgisinin ev-
renselliği paydasında buluşmak ve çocuklarımızın bir-
likte çalışmanın ve yardımlaşmanın önemini öğren-
mesi amacıyla mülteci ve yerel halktan çocuklarla 
hazırladığımız kedi evleri öğrencilerimizin yaratıcılık-
ları ve hayal gücüyle süslendi.
Çalışmalar 6-7 kişilik gruplarla yapıldı ve çocuklarımız 
grup içlerinde plan yaparak, harçlıklarından arttırabil-
dikleri paraları toplayıp kedilere mama ve su almayı 
konuştular. Paylaşmayı ve grup içi iletişimi güçlendiren 
bu etkinlik, kedi evlerinin okul bahçesinde güvenli 
yerlere bırakılmasıyla son buldu.

WALDWALDWALD
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W ALD olarak sahada yürüttüğümüz fa-
aliyetler sonucu Pendik ilçesinde Hız-
landırılmış Eğitim Programı (HEP) 
sınıfının açılmasına katkıda bulun-

duk. Yeterli sayıda kriterlere uygun katılımcı bulu-
namadığı için kapanması planlanan kurs; WALD, 
Halk Eğitim Merkezi ve Pendik Belediyesi işbirliği 
kapsamında yeniden açıldı. Özellikle mültecilerin 
yoğunlukla yaşadığı mahallelerde okula gitmeyen ço-
cukların aileleri ile iletişim sağlayarak, mültecilere 
yönelik Türkçe Dil Kursu sağladığımız Pendik Bele-
diyesi Ahmedi Hani Kültür Merkezi›nde HEP kursu 
açılmasını sağladık. Telefon ve yüz yüze iletişim sağ-
ladığımız ailelerle HEP detaylarını paylaşmamızın 

ardından Halk Eğitim Merkezi tarafından kendi-
lerinin istihdam ettiği tercüman vasıtasıyla kayıt-
ları alınan çocukların okullaştırılmasını sağladık. 
Toplam 168 saat sürecek olan kurs, mart ayının 
ilk haftasında eğitime başlayacak.
Okullaştırma neticesinde, aileler çocuklarının 
kayıt belgeleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri 
(SHM) ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı (SYDV) başta olmak üzere Sosyal Uyum 
Yardımı (SUY) ve Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) 
yardımına başvurabilecekler. WALD olarak ço-
cukların okullaştırılmasına çok fazla değer veri-
yor ve yaptığımız bu işbirliğini diğer ilçe bele-
diyelerinde de yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

32



WALD Sosyal Koruma Projesi kapsamın-
da Bağcılar ve Pendik Belediyeleri işbir-
liği ile danışan çocuklarımızla İstanbul 
Oyuncak Müzesi etkinliği düzenledik.

Özellikle çocuklar için oldukça önemli olan sosyal 
uyum etkinlikleri doğrultusunda Pendik ve Bağcılar 
Sosyal Koruma Masalarımız tarafından mülteci ve ye-
rel halktan çocuklarla birlikte, Sunay Akın tarafından 
40’tan fazla ülkeden getirilen, 1700’lü yıllardan günü-
müze dek ulaşan çeşitli oyuncak, maket ve kuklaların 
sergilendiği köşkü ziyaret ettik.
Müze ziyareti kapsamında, çocuklarımız oyuncakların 
tarihsel olarak geçirdikleri değişimi, farklı kültürlere 
ait oyuncakları ve orijinal oyuncak tasarımlarını görme 
fırsatı yakaladılar.

WALDWALDWALD
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W ALD yıllık olağan Mütevelli Heyet 
Toplantımızı 28 Şubat 2019 tarihin-
de Sultanahmet’te bulunan Genel 
Merkezimizde gerçekleştirdik.

WALD Mütevelli Heyet Bşk. Av. Dr. Mustafa 
Ünal’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı,Yöne-

tim Kurulu Başkanı Mehmet Duman’ın 2018 
yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdiği sunumuy-
la devam etti.
Toplantıya katılım sağlayan Mimar Dr. Kadir 
Topbaş Vakfımızın Yüksek İstişare Kurulu Baş-
kanlığı’na seçildi. Dr. Topbaş katılımcılarla de-
ğerli deneyim ve bilgilerini paylaştı ve politisize 
olmamış sivil toplum kuruluşlarının günümüz 
koşulları açısından çok değerli olduğunu ifade 
ederek, bu doğrultuda yerel yönetimlerin de-
mokratik kuruluşlar haline getirilme çabasının 
önemini vurguladı.
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2018 yılında başlattığımız Sosyal Koruma Pro-
jesi kapsamında Sosyal Koruma Masalarımızın 
bulunduğu belediyelerde, belediye çalışanları-
nın mülteciler alanındaki bilgisini ve kapasite-

sini zenginleştirmeyi hedefleyen eğitimler gerçekleşti-
riyoruz.
19 Şubat tarihinde Pendik Belediyesi Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü’nün eğitim ve seminer salo-
nunda Pendik Belediyesi çalışanlarına mülteci kanunu 
ve doğru bilinen yanlışlar hakkında bir eğitim düzen-
ledik. Eğitime Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
ve Çağrı Merkezi personellerinden toplanda 30 bele-
diye çalışanı katılım sağladı. Eğitimin amacı; yerel yö-
netim personellerinin mülteciler, uluslararası sözleş-
meler ve Türkiye’nin göç politikası hakkında detaylı 

bilgiye sahip olabilmeleriydi.
Bilgilendirmelerden sonra interaktif bir şekilde ilerle-
yen eğitimde, Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası 
Kuruluşlar tarafından Suriyeli’lere sağlanan imkanlar, 
Suriyeli çocukların eğitimi, geçici koruma statüsünün 
kapsadığı haklar ve imkanlar, Türkiye’nin göçmen po-
litikası, sosyal yardımlar ve sosyal destek hizmetleri 
konuları karşılıklı olarak tartışıldı.

WALDWALDWALD
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Brüksel’de 12-14 Mart 2019 tarihlerinde düzen-
lenen “Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek” 
başlıklı Brüksel konferansı münasebetiyle, Av-
rupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından 

Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde “Geleceğin 
Harmonisi” başlıklı bir etkinlik gecesi düzenlendi.
WALD olarak katıldığımız etkinliğin amacı; sadece mül-
tecilerin değil, onlara cömert bir şekilde ev sahipliği yapan 
Türk halkının da geleceğe dönük çabalarının, umutlarının 
ve hayallerinin önemini vurgulamaktı. Etkinlikten önce 
Dünya Gıda Programı (WFP), Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UN-
DP) tarafından hazırlanan, mültecilerin öykülerini yan-
sıtan, sosyal uyum ve kalkınma temalı fotoğraf sergisi de 
davetlilerle  buluşturuldu.
Etkinliğe katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Bü-
yükelçi Christian Berger konuşmasında; Geleceğin Har-
monisi etkinliğinde bulunmasından mutluluk duyduğu-

nu duyduğunu belirterek bu programla, mülteci ve 
ev sahibi topluluktan çocukların müziğin evrenselliği 
ile hayal ve umutlarını dile getirdiklerini ifade etti.
Sunuculuğunu oyuncu ve UNDP Türkiye İyi Niyet 
Elçisi Mert Fırat’ın üstlendiği gecede, Savaş Mağduru 
Çocuklar Korosu’nun yanı sıra mülteci ve ev sahibi 
topluluktan oluşan amatör müzik grupları da sahne 
aldı. Büyük beğeni toplayan Savaş Mağduru Çocuk-
lar Korosu, savaş nedeniyle Suriye’den ayrılmak zo-
runda kaldıkları günden bu yana Hatay’da yaşayan 
mülteci çocuklardan oluşuyor. Gece; konserlerin son-
rasında, mülteci gençlerin Bilkent Üniversitesi öğren-
cileri ile birlikte hazırladıkları ve davetliler tarafından 
büyük beğeni kazanan “Bana Hikayeni Anlat” adlı 
kısa film gösterimi ile sona erdi.

38



Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UN-
HCR) ile birlikte yürüttüğümüz Sosyal 
Koruma Projesi kapsamında, Pendik 
Belediyesi işbirliği ile 8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü’ne özel olarak, mülteci ve ev sa-
hibi topluluktan kadınların katılımı ile, 12 Mart 
2019 Salı günü “Yöresel Yemek Yarışması” etkin-
liği gerçekleştirdik. 
Pendik, Çamlık Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzen-
lenen etkinlikte, 15 kadın yarışmacı seçildi ve kadın-
lar kendi yörelerine ait özel yemekleri iki ayrı mut-
fakta hazırlayarak özenli sunumları ile jüriye ve 
konuklara sundular. Etkinliğin amacı yemeğin ev-
renselliğinden yola çıkarak, toplumda sosyal uyumu 
arttırmak, yerel ve özgün değerlerimizi hatırlamaktı.
Mutfaklarda heyecanlı ve tatlı bir telaşın yaşan-
dığı programın başında bir konuşma yapan, dö-
nemin  Pendik Belediye Başkanı olan Dr. Kenan 

Şahin konuşmasında, sosyal uyumu sağlamanın 
önemine değinerek bu tür etkinliklerin tarafların 
birbirlerini anlamasına ve iletişim kanallarının 
zenginleşmesine katkı sağladığını ifade etti. Ya-
rışmada dereceye giren kadınlara ödüllerini  Dr. 
Kenan Şahin takdim etti. Mansiyon ödülleri ile 
birlikte, tüm katılımcı kadınlara günün anısına 
verilen hediyeleri ise, dönemin Pendik Belediye 
Başkan Yardımcısı Öznur Canayakın, Pendik Be-
lediye Başkanı Dr. Kenan Şahin’in eşi Sevtap Şa-
hin, Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal’ın eşi Aynur 
Ünsal takdim ettiler.
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T urizm ve Restoran Yardımcıları, Gastronomi İş-
letmeleri Derneği (TURYİD) tarafından İstan-
bul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda “2. 
Global Gastro Ekonomi Zirvesi” düzenlendi. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, gast-
ronominin önemine istinaden katıldığımız zirvede, özel-
likle sosyal gastronomi alanında farklı sektörlerden kurum 
ve kişilerle bir araya geldik. Sosyal Gastronomi; yemeğin 
herkesi buluşturan ve birleştiren bir payda oluşunu gün-
deme taşıyor ve ihtiyacı olan insanlar için, kalkınmada 
sorunlu bölgelerde ve o bireylerin sorunları üzerinde fır-
satlar yakalamaya odaklanıyor. Sosyal Gastronomi bu yö-
nüyle dünyanın her köşesinde aynı haklara ve fırsatlara 
sahip olmayan, toplum tarafından dışlanan insanların, 
eğitim ve öğretim yoluyla mesleki beceriler kazanmalarını 

sağlayarak yararlı ve verimli bireyler haline gelmeleri-
ni, hem bireysel hem de toplumsal olarak iyileşmele-
rini ve topluma kazandırılmalarını sağlıyor. Buna ek 
olarak devletler de artık yemek kültürünü markalaş-
mak için kullanıyor. 
Yerli ve yabancı birçok ismin katıldığı GastroEkonomi 
Zirvesinde; WALD olarak özellikle mültecilerle ilgili 
yürüttüğümüz projeler ve 2019 yılı stratejik hedefle-
rimizden biri olan marka şehirler yaratmak  ile ilgili 
farklı kurum ve temsilcilerle bir araya gelerek gastro-
ekonomi alanında bilgi ve deneyimlerimizi karşılıklı 
olarak paylaştık.
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Günlük yaşamlarını kendi kendilerine 
devam ettirmekte zorlanan mülteci 
kadınlar, özellikle eğitim, psikososyal 
destek, dil, sağlık, uyum, sosyalleşme 

ve ekonomik alanda birçok sorunla karşı karşı-
ya kalıyorlar. Mülteci olarak yaşamak zorunda 
oldukları ülkelerde karşılaştıkları sorunlardan 
biri de aile, akraba, komşu ve  arkadaşlarla sos-
yal ilişki kurma zorluğudur.
Kadınların yaşadıkları yerde sosyal uyumlarının 
güçlendirilmesi ve tüm bu süreçleri yaşarken yal-
nız olmadıklarını hissetmelerini sağlamak ama-
cıyla, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UN-
HCR) ile birlikte yürüttüğümüz Sosyal Koruma 
Projesi kapsamında, Bağcılar Belediyesi’nde bu-
lunan mülteci ve ev sahibi topluluktan kadınlar-
la birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kut-
ladık. Kadınların  yoğun ilgi gösterdiği 
etkinlikte, aslen göçmen olan Türk katılımcılar 
kendi göç hikâyelerini anlatarak, mülteci kadın-
lara “Yalnız Değilsiniz” mesajı verdi ve tüm ka-
tılımcılar kendi hikâyelerini paylaştı.

Etkinliğin sonunda, Dünya Kadınlar Günü ol-
ması nedeniyle paylaştığımız karanfillerle bir-
likte,hep beraber sinema salonuna geçerek, ka-
dın haklarını konu alan “Where do we go?” 
adlı filmi izledik.
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WALD olarak kurulduğumuz günden iti-
baren kadın ve erkeğin eşit hak ve so-
rumluluklara sahip olması için hayatın 
her alanına sirayet etmiş toplumsal cin-

siyet eşitsizliğine karşı kararlı bir şekilde çalışıyoruz. 
Cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi kavramlarının 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından önemine 
inanıyor, tüm faaliyetlerimize ve uygulamalarımıza bu 
bilinci yansıtıyoruz.
Bu doğrultuda Beylikdüzü Sosyal Koruma Masası danı-
şanlarımızla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 
farkındalık oluşturmak amacıyla “Mutlu ve Özgür Ka-
dınlar” etkinliği düzenledik. Beylikdüzü Belediyesi Kadın 
ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Dayanışma Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlar kendi ülkele-

rine ait yemekleri getirerek, etkinlik başlamadan önce 
lezzetlerin tanıtımını yaptılar. Kadınlar, sahip olduk-
ları kültürel değerlerini paylaşarak farklılıklarının as-
lında sahip oldukları zenginlikler olduğunu belirttiler.
Etkinliğimizin amacı, mülteci ve ev sahibi topluluktan 
kadınlar arasında iletişim köprüsü kurmak ve motive 
olacakları bir gün yaşatmaktı. Kadınlar program so-
nunda farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade ederek, 
birbirlerini anlayarak özel paylaşımlarda bulundukla-
rını ifade ettiler.
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Mart ayı boyunca, 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü özelinde planladığımız akti-
viteler kapsamında, Sultangazi Beledi-
yesi’nde, mülteci kadınlara yönelik 

“Kadın Sağlığı Eğitimi” düzenledik. Programı Sul-
tangazi ve Gaziosmanpaşa Sosyal Koruma Masala-
rından davet edilen mülteci kadınlar ile gerçekleş-
tirdik.
Program Dünya Kadınlar Günü’nün kutlanma ne-
deninin ve tarihçesinin anlatılması ile başlayarak 
kadın hakları ve kadın sağlığı konularında bilgilen-
dirmelerle devam etti. Eğitimin amacı; kadınların 

fiziksel, sosyal ve ruhsal sağlıklarının iyi olmasının 
çocukların ve aile bütünlüğünün sağlıklı olması açı-
sından önemi, erken yaşta yapılan evliliklerin kadın 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, kadınların hij-
yen ve aile planlaması, kadın hakları konularında 
bilgilendirilmelerini ve bu tarz konular ile ilgili baş-
vurabilecekleri kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi 
sahibi olmalarını sağlamaktır.
Programın sonunda, demokrasi ve barışın hakim 
olduğu, eşitsizliklerin ortadan kaldırıldığı ve daha 
adil  bir dünya olması dilekleriyle, hep birlikte “8 
Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutladık.

WALDWALDWALD
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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Bü-
yükelçi Christian Berger, AB Komisyonu Tür-
kiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Prof. 
Dr. Mustafa Balcı ve delegasyondan temsilcile-

rin katılımıyla 23 Mart 2019 tarihinde, Sultanahmet’te 
bulunan Vakıf merkezimizde, WALD ve UCLG-MEWA 
ortaklığında bir toplantı gerçekleştirildi. WALD ve UC-
LG-MEWA’nın tanıtım sunumlarıyla başlayan toplantıda 
her iki kurumun yaptığı çalışmalar ve Avrupa Birliği ile 
yapmayı hedefledikleri işbirlikleri değerlendirildi.
Nazik ev sahipliği için WALD Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Duman’a teşekkür eden Avrupa Birliği Türki-
ye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger 
konuşmasında; yerinden yönetimin önemini vurgula-
yarak, belediyelerin vatandaşa en yakın yönetim birim-
leri olduğunu, bu nedenle sorunların çözümünde  en 
etkili aktörler olarak çalışmaları gerektiğini vurguladı. 
Berger, aynı zamanda, yerel yönetimi destekleyici çalış-
maların Avrupa Birliği prensipleri ile de örtüştüğünü 
belirtti. Avrupa Birliği’nin; Türkiye’deki belediyelerin 
global alanlardaki çalışmalarının başarılı olmalarını ve 
bu alanda iş birliklerini geliştirerek devam ettirmeyi ar-
zu ettiklerini belirten Berger, hem WALD hem UC-
LG-MEWA’nın yerel yönetimlerdeki küresel vizyonla-
ra sahip projelerinin heyecan verici olduğunu ifade etti.
Toplantının başkanlığını yürüten WALD Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Duman ise konuşmasında, 
kurumlar arası yapılacak iş birliklerinin önemini vur-
gulayarak, gelecekte yapılacak çalışmaların yerel yö-
netimler açısından çok büyük faydalar sağlayacağını 
ifade etti. Duman, ayrıca bu çalışmalar içerisinde yer 
almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bu alan-
lardaki vizyoner çalışmalara hız kesmeden devam ede-
ceklerinin altını çizdi.
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Sancaktepe Belediyesi Anadolu yakasında 
3’üncü en yoğun mülteci nüfusuna sahip 
olan ilçe olması nedeni ile 2017 Kasım 
ayında, Sosyal Koruma Projesi kapsamın-

da Sosyal Koruma Masamızı açtığımız ilk ilçe oldu 
ve  o tarihten itibaren de  çalışmalarımızı  başarıy-
la devam ettiriyoruz.
Bu doğrultuda WALD Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Duman, dönemin Sancaktepe Belediye 
Başkanı olan İsmail Erdem’e teşekkür ziyaretinde 
bulundu.
Mehmet Duman yaptığı ziyarette, Sancaktepe ilçe-
sinde şu ana kadar Sosyal Koruma Projesi çerçeve-

sinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler vererek, İs-
mail Erdem’e projenin başarıyla yürütülmesinde 
sağlamış olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini 
sundu ve günün anısına  plaket takdiminde bulundu. 

WALDWALDWALD
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Bağcılar Sosyal Koruma Masası ve Bağcılar 
Belediyesi işbirliğiyle, 15 Mart 2019 tarihin-
de “İş Piyasasına Erişim İle İlgili Kapasite 
Geliştirme Eğitimi” düzenledik.

Mültecilerin Türkiye’ye geldikten sonra karşılaştıkla-
rı işsizlik ile birlikte ekonomik problemler ortaya çık-
mış ve bu problemler beraberinde birçok soruna yol 
açmıştır. WALD olarak, Sosyal Koruma Masalarımı-
za mülteciler tarafından gelen istihdam talepleri doğ-
rultusunda düzenlediğimiz eğitimlerde; mültecilerin 
iş bulma konusunda almaları gereken aksiyonlar ile 
çalışan ve işveren hakları konularında bilgi edinme-
lerini amaçlıyoruz.

Programda, CV Oluşturma ve Mülakat Teknikle-
ri, İşveren ve Çalışan Hakları, İş Arama Portalları, 
İŞKUR ve Diğer IK Platformlarına Kayıt, Türki-
ye’de Mesleki Eğitim Sistemi ve Diğer Mesleki 
Eğitim Olanakları ve Finansal Okuryazarlık ko-
nularını kapsayan bilgilendirmeler yapıldı.
İki saat süren, soru ve cevaplarla interaktif bir şe-
kilde ilerleyen eğitimde, katılımcılar kendi hakla-
rını ve iş arama portallarını öğrendikleri için çok 
memnun olduklarını belirterek, bu eğitimlerin 
daha sık aralıklarda düzenlenmesinin faydalı ola-
cağını ifade ettiler.
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Bağcılar Sosyal Koruma Masası olarak, Ulus-
lararası Organizasyon Sosyal Sağlık Medi-
kal Derneği (UOSSM) iş birliğiyle,  
21 – 24 Mart 2019 tarihlerinde  “Depres-

yon, Belirti ve Bulguları Çalışması” düzenledik.
Mültecilerin genel olarak savaş geçmişi olması ve Tür-
kiye’ye geldikten sonra yaşadıkları ekonomik prob-
lemler; sağlık haklarına erişim vb. gibi problemler, 
depresyon ya da travma sonrası stres bozukluğu gibi 
ruh sağlığı problemlerine yol açmaktadır. Bu neden-
le Bağcılar Belediyesi işbirliği ile depresyon ile ilgili 
bilinçlendirme semineri düzenledik. Kişilerin prob-
lemi tanımasını, problemlerle baş etme yöntemlerini 
öğrenmelerini ve farkındalık kazanmalarını amaçla-
dığımız etkinlikte; Ruh Sağlığı, Üzgün Hissetmek, 

Depresyon, Depresyon Belirtileri / Duyguları, 
Depresyon Belirtileri / Düşünme ve Depresyon 
Belirtileri / Davranış konuları işlendi. Çalışma, 
anlatılan konuların somutlaştırılması adına kısa 
bir farkındalık etkinliği ile sona erdi.

WALDWALDWALD
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K üçükçekmece Belediyesi işbirliğinde, Küçükçek-
mece’de ikamet eden mülteci ve ev sahibi top-
luluktan kadınlar ile 8 – 26 Mart 2019 tarihle-
rinde, 2 ayrı odak grup toplantısı düzenledik.

Küçükçekmece Sosyal Koruma Masası olarak düzenle-
diğimiz etkinliğin ilk seansında; 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla İnsan Hakları temelinde kadınların 

sosyal ve ekonomik alanlarda bilinçlendirmelerinin 
ve geliştirilmelerinin önündeki engellerin ele alın-
masını, bu engellerin ortadan kaldırılmasını; kadın-
ların güçlendirilmelerini hedefleyen projelere katkı 
sağlanması, mülteci ve ev sahibi topluluktan kadın-
ların bir arada daha paylaşımcı olmalarını amaçladık. 
2’inci seansını 26 Mart tarihinde düzenlediğimiz et-
kinlikte ise, kadınların farklı kültürleri tanımalarını, 
empati kurabilmelerini ve aynı yaşam alanlarını, or-
tak değerleri paylaşmalarını amaçladık. Kültürel de-
ğerlerin konuşulduğu, empatik yaklaşımın sağlandı-
ğı, yöresel lezzetlerin tadıldığı bu programda; 
kadınlar savaşın etkileri, birlikte yaşama kültürü oluş-
turmak ve ortak değerlerin paylaşımı konularında 
görüşlerini paylaştılar.
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W ALD Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Duman, UNHCR iş birliğinde 
2018 yılı Temmuz  ayı itibariyle, Sos-
yal Koruma Projesini birlikte başa-

rıyla yürüttüğümüz Kağıthane Belediyesi’ne, 22 
Mart 2019 tarihinde teşekkür ziyaretinde bulundu. 
Kağıthane, İstanbul genelinde en çok mülteciye ev 
sahipliği yapan ilçeler arasında 16’ıncı sırada yer 
almaktadır. 2018 Temmuz ayında açtığımız Kağıt-
hane Sosyal Koruma Masamızda; mültecilere psi-
kolojik ve hukuki destekler ile birlikte kadın koru-
ma, çocuk koruma ve çocukların okullaştırılması 
gibi birçok farklı alanda hizmetler sunuyoruz.
WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, 
Kağıthane Belediyesi’nin bu projeye vermiş olduğu 

desteklerle örnek belediyeler arasında yer aldığını 
ifade ederek, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı 
olan Levent  Dirice’ye Kağıthane Belediyesi olarak, 
Sosyal Koruma Projesine verdikleri desteklerden 
dolayı teşekkür plaketi sundu. 

WALDWALD
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S ığınmacı krizi, modern zamanların en geniş 
ölçekli, uzun süren ve karmaşık insani kriz-
lerinden biri olarak sürmektedir.  İnsani ih-
tiyaçların karşılanmasına yönelik yardımlar 

ön planda olmakla birlikte, geçim desteği giderek 
odak noktası olmaya başlamıştır. Farklı nedenlerle, 
ülkelerini terk etmek zorunda kalan sığınmacılar bu-
günlerini ve geleceklerini güvence altına alma konu-
sunda endişe duymakta ve günlük hayatlarını idame 
ettirme sorunu ile karşı karşıya kalmaktadırlar.
WALD olarak, hem ev sahibi toplumların, hem sığın-
macıların yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen ön-
lemler ve işgücü piyasası arzını güçlendiren faaliyetler 
yoluyla, insan onuruna yakışır iş imkânlarının yaratıl-
masını desteklemek amacıyla faaliyetler yürütüyoruz.  
Bunun yanı sıra sığınmacı nüfusun yoğun olduğu böl-
gelerde, özel sektörün de katılımı ile işgücü piyasasına 
kalifiye eleman yetiştirmenin önemini göz önünde bu-
lunduruyor ve çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz.
Her işe mutfağından başlanması gerektiği düşünce-
siyle çıktığımız yolda, Birlemiş Milletler Dünya Gıda 
Programı (WFP) ve Türk Kızılayı iş birliği ile yürüt-
tüğümüz    ‘’Mutfakta Umut Var”  projemiz 1 Nisan 
2019 tarihinde başladı. Mutfakta Umut Var Projesi; 
yemeğin, tüm kültürleri buluşturan ve birleştiren bir 

payda oluşunu merkeze alarak, katılımcıların ge-
lecekte iş bulma imkânlarını artırıcı ve kalıcı be-
ceriler kazanmalarını hedeflemektedir. 
Pilot bölge olarak Ankara’da Altındağ ve İstan-
bul’da Bağcılar ilçelerinde başlattığımız projemiz-
de, yerel halk ve sığınmacılardan oluşan 120 kadın 
ve erkek, Türk Kızılayı mutfaklarında 2 ay aşçı 
çıraklığı eğitimi aldıktan sonra, kendileri için uy-
gun bulunan seçkin restoran ve otellerde 2 ay sü-
recek olan işbaşı eğitimine başlayacaklar.
Bu sayede yerel halk ve sığınmacılar arasında sos-
yal uyum yakalanmaya çalışılırken diğer taraftan 
da eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıla-
rın iş dünyasına formel yoldan adım atmasına im-
kân sağlanacak.
WALD olarak hedefimiz, sosyal uyum sürecinin 
hız kazanması, bireylerin geleceklerine yapmış ola-
cakları yatırım kalitesinin artması ve tüm bunların 
bileşeninde Türk ekonomisine kazandıracağı fay-
danın en üst düzeye ulaştırılmasıdır.
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T arihler boyu sanat bir ifade aracı olarak 
önem kazanmıştır. Bilimsel araştırmalar 
bir sanat dalıyla uğraşmanın kişinin fiz-
yolojisini, genel tutumunu ve ruh halini 

değiştirdiğini gösteriyor. Ruhsal bozuklukların, 
kişinin gizli kalmış yeteneğine göre, kimi zaman 
resimle, kimi zaman müzikle, kimi zaman da ti-
yatro yoluyla düzeltilmesi üzerine çalışmak ge-
rektiği düşüncesiyle, 4 Nisan 2019 tarihinde, 
Dünya Doktorları Derneği (DDD) iş birliğiyle, 
bir “Sanat Atölyesi” etkinliği düzenledik. Sanatın 
iyileştirici gücünden yola çıkarak planladığımız 
etkinliğin amacı; Bağcılar ilçesinde yaşayan mül-
teci ve yerel halktan çocuklar ve annelerinin ruh-
sal anlamda iyileşmesi, bireyin hem kendi potan-
siyelinin farkında olma, hem de başka bireylerle 
bir arada olma kapasitesini geliştirerek, ilişkileri-
nin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Çalışma grubunun kendini tanıtması ile başlayan 
etkinlik, yapılabilecek sanat etkinliklerinin an-

latılması ile devam etmiş ve önceki etkinliklerde 
yapılan el işleri katılımcılara örnek olarak sunul-
du. Toplamda sekiz hafta sürecek olan etkinlik 
ile ilgili, katılımcıların sonraki atölye çalışmala-
rında yapmak istedikleri etkinlikler öğrenildi ve 
çalışmaların devam etmesi için planlamalar ya-
pıldı.
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Cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, bir 
kişinin toplumsal cinsiyetine veya cinsiyetine 
dayalı olarak o kişiye yönlendirilmiş şiddettir. 
Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet özellikle eko-

nomik, sosyal, psikolojik sorun yaşayan kişilerde daha 
sık görülebilmektedir. 
WALD olarak, bugüne kadar fazla sayıda şiddet mağdu-
ru danışanın koruma masalarımıza başvurmasından do-
layı, toplum içerisinde yaşanan toplumsal cinsiyete daya-
lı şiddet olaylarını engellemeyi ve bu konularda 
bilinçlendirme çalışmaları düzenlemeyi önemsiyoruz. Bu 
doğrultuda 12 Nisan 2019 tarihinde, Pendik Sosyal Ko-
ruma Masamız ve Pendik Belediyesi işbirliği ile toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddeti önleme konulu bir odak grup 
çalışması gerçekleştirdik. Yerel halk ve mülteci kadın-
ların katıldığı bu gibi çalışmalarda, katılımcıların şid-
dete ilişkin farkındalıklarının artırılmasını ve olası bir 
şiddet olayı karşısında alabilecekleri aksiyonlara dair 
bilgilendirilmelerini amaçlıyoruz. 
Toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyete dayanan şid-
det ve şiddete maruz kalma durumunda neler yapı-
labileceği konularının işlendiği çalışmada; toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddetin fiziksel ve ruhsal etkilerinin 
azaltılması, kadın ve kız çocuklarının en doğal hak-
kı olan şiddet ve tacizden arınmış bir dünyada yaşa-
ma hakkı konuları işlendi.
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Üreme sağlığı, onun fonksiyonları ve iş-
leyiş süreci ile ilgili, sadece hastalık ve 
sakatlığın olmaması değil, tüm bunlara 
ilişkin fiziksel, mental ve sosyal yönden 

bütünüyle iyi olma durumudur. Özellikle mül-
teci kadınların gebelikten korunma, doğum ön-
cesi- doğum ve doğum sonrası bakım, vitamin 
ve mineral eksiklikleri, istenmeyen gebelik, dü-
şük, doğum komplikasyonları gibi üreme sağlığı 
ve aile planlaması konularında yetersiz bilgiye 
sahip oldukları gözlemlenmektedir.
WALD olarak, çalışmalarımıza katılan kadınların 
genç yaşta evlendikleri, doğurganlık sayılarının 
yüksek olduğu, kadın ve üreme sağlığını koruyan 
davranışlar açısından yeterli oldukları, aile plan-
lama hizmeti ile ilgili bilgiye sahip olmadıklarını 
gözlemleyerek, 10 Nisan 2019 tarihinde, Beylik-
düzü Belediyesi Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Mer-
kezi’nde  “Üreme Sağlığı Eğitimi” düzenledik. 
Şişli ve Beylikdüzü Sosyal Koruma Masalarımız-

dan mülteci ve yerel halktan kadınların katıldığı 
eğitim, Beylikdüzü Belediyesi Kadın Aile Müdür-
lüğü Eşitlik Birimi çalışanları ve WALD psikolog-
ları eşliğinde verildi. Soru - cevaplar ile interaktif 
bir şekilde ilerleyen eğitim, katılımcıların kendi 
hayatlarında karşılaştıkları sorunları anlatmasının 
ardından, düzenlenen çay sohbeti ile son buldu.
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Çocukluk çağında kazanılan sağlıklı beslenme alış-
kanlıkları, hayatın sonraki dönemlerini etkileye-
rek ileriki yaşlarda ortaya çıkabilecek sorunları 
önlemede önemli rol oynamaktadır. Yapılan 
araştırmalarda, yetersiz ve dengesiz beslenen öğ-

rencilerin dikkat sürelerinin kısaldığı, algılamalarının azal-
dığı, öğrenmede güçlük ve davranış bozuklukları çektik-
leri, okulda devamsızlık sürelerinin uzadığı ve okul 
başarılarının düşük olduğu ortaya çıkmıştır. 
Biz de WALD olarak, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kap-
samında okul öncesi ve okul çağı dönemdeki çocukların 
beslenmesinde yapılan yanlışların tespit edilmesi ve sağ-
lıklı büyümenin sağlanabilmesi için yeterli ve dengeli bes-
lenmenin mevcut koşullarda nasıl yapılacağı konusunda 
ebeveynlerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla 

“Çocuklarda Sağlıklı Beslenme Eğitimi” düzenledik. 
Sultangazi Sosyal Koruma Masamız önderliğinde dü-
zenlenen eğitimde; ebeveynlere çocukların sağlıklı, 
aktif ve daha üretken bir yaşam sürmeleri için sağlık-
lı beslenme ve yaşam önerileri paylaştık. Programda; 
çocukların bu dönemde düzenli olarak yaptığı etkin-
liklerin, sağlıklı bir fizik yapısının gelişmesini sağlar-
ken; ileriki dönemde, sağlıklı beslenme ile birlikte bir-
çok kronik hastalığın oluşma riskini de azalttığı ile 
ilgili bilgiler verildi.
Ebeveynlerin aktif olarak katılım sağladığı eğitimde, 
katılımcılar kendi çocuklarından örnekler vererek, ço-
cuklarının yeme alışkanlıklarıyla ilgili yaşadıkları prob-
lemleri paylaştılar ve bu konuda uzman psikologları-
mızdan destek aldılar.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesin-
de, 2007 yılında TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu kurulmuştur. Kurulun temel ama-
cı; Türkiye’deki kadın girişimci sayısını ar-

tırmak ve kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri 
sürecinde onları desteklemektir. Kurul, Türkiye’de 
kadın girişimciliğini güçlendirmek üzere hayata ge-
çirilmesi gereken politikaların tasarım süreçlerine, 
kadın girişimcilerden aldığı bilgileri sistemli bir şe-
kilde aktarmaktadır.
INGEV, Building Markets ve Habitat Derneği ta-
rafından Türk ve Suriyeli girişimci ve KOBİ’lerin 
kapasitelerinin arttırılmasını, yeni müşteri ve pazar-
lara birlikte açılımını destekleyen “Business Mentors 
for Cohesion” adlı bir proje yürütülmektedir. Bu 
proje iş birliğinde düzenlenen “Türkiye Kadın Gi-
rişimciliği Ekosistemi Değerlendirme Toplantısı”-
nın amacı; Türkiye’deki mevcut girişimcilik ekosis-
temi kadınlar perspektifinden değerlendirmek ve 
ekosistemin kadınlar için daha elverişli hale getiril-
mesine yönelik öneriler geliştirmektir. Toplantıya, 
kadın girişimciler ve kadın girişimciliğinin gelişti-
rilmesi için çalışan uluslararası kuruluşlar ve sivil 
toplum örgütleri temsilcileri katılmıştır.

WALD Akademi Direktörü Hülya Alper’in ko-
nuşmacı olarak katıldığı toplantıda  katılımcılara; 
nasıl girişimci oldukları, motivasyonlarının ne 
olduğu, iş kurma kararı alırken ne tür zorluklar-
la karşılaşıldığı, bu süreçlerde kadın olmanın far-
kının ne olduğu, işi yürütürken/büyütürken ka-
dın olmanın avantajları ya da dezavantajlarının 
neler olduğu, Türkiye’deki kadın girişimciler için 
büyüme fırsatlarının neler olduğu gibi sorular 
yöneltilerek, katılımcı kadınların girişimcilik 
hikâyeleri kendi anlatımları ile dinlenmiştir.
Girişimci kadınların paylaşımlarının ardından, 
kamunun hangi adımları atarsa daha fazla sayıda 
kadının girişimci olmak isteyeceği, kamunun gi-
rişimci kadınlar için atabileceği adımlar neler ol-
malıdır konuları tartışılmıştır.

WALDWALD

57



Resim, çocuğun kendi duygu ve düşüncele-
rinin bir ürünü olduğu için çok önemlidir. 
Çocuğun yaptığı resim; çocuğun zihinsel ve 
duyumsal gelişim evrelerine bağlı olarak 

onun iç dünyasındaki gizli duygularını yansıtır, ya-
şanmış bir deneyimini anlatır. Başka bir deyişle resim 
yapma çocuğa kendisini ifade etme olanağı sağlar. 
Son dönemlerde psikiyatriste ve psikoloğa yönlen-
dirilen çocukların mutsuzluk, depresyon gibi neden-
lerden dolayı ilaç kullanımında artış olduğu gözlen-
miştir. Bu gözlemlerimizden yola çıkarak, 

Küçükçekmece Belediyesi işbirliğiyle, Küçükçekme-
ce’de ikamet eden mülteci ve ev sahibi topluluktan 
çocuklar ile “Resim Analizi Etkinliği” düzenledik.
Küçükçekmece Sosyal Koruma Masası önderliğinde 
düzenlediğimiz eğitim ile çocukların gelişimlerinin 
çok yönlü olarak değerlendirilmesinde, çizdiği resim-
lerin önemine dikkat çekmeyi, bu süreçte çocukların 
çizdiklerinin, kullandıkları renklerin ve anlattıkları-
nın ne anlama geldiğinin yorumlanmasını; çocukla-
rın paylaşımlarda bulunmalarını hedefleyen proje-
lerle çocukların güçlendirilmesini amaçlıyoruz. 
Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Koruma Masamız-
da görevli psikolog ve tercüman eşliğinde düzenlenen 
eğitimde, Maltepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Gülçin Karadeniz çocuklardan “Aile Resmi” çizme-
lerini istedi.  Çocukların çizdikleri resimler Gülçin 
Karadeniz ve uzman psikologlarımız tarafından de-
ğerlendirildi ve yapılan değerlendirmeler hakkında 
çocukların ebeveynlerini bilgilendirmek amacıyla, 
her bir ebeveyn ile ayrı ayrı görüşmeler yapıldı.
Bu etkinlik ile çocuklar, arzu ve hayallerini kâğıda yan-
sıtma imkânı buldu ve bilinçaltlarında yatan korku ve 
endişe gibi duyguları resim aracılığıyla anlattılar.
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Mültecilerin kendi işlerini kurmaları ve ka-
yıtlı bir şekilde istihdam edilerek insan 
onuruna yakışır işlerde çalışabilmeleri 
konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Bu 

sorunlara bir çözüm geliştirilmesi ihtiyacı da son de-
rece önemli bir konudur. Mültecilerin işgücü piyasa-
sına erişimleri ile ilgili, kayıt dışı çalışma, düşük vasıf-
lı işlerde istihdam, haksız rekabet, düşük ücret gibi 
sorunlar yaşanmaktadır.  Buna ek olarak mülteci işve-
ren ve girişimcilerin ise, eğitim, dil, seyahat mevzuat-
ları, diplomatik denklik, mülkiyet hakları gibi sorun-
ları bulunmaktadır.
WALD olarak Sosyal Koruma Masalarımız danışan-
larıyla görüşmelerimiz doğrultusunda, mülteci ve ye-

rel halkın istihdam olanaklarının arttırılması ve istih-
dam edilebilirliğinin sağlanması noktasında, gelir 
kaynaklarına ve iş piyasasına kayıtlı, işlere erişmelerine 
katkıda bulunmak için “İş Yaşamında Haklar Ve Yü-
kümlülükler” başlıklı bir program düzenledik. 
Sancaktepe Sosyal Koruma Masamız tarafından dü-
zenleneneğitimde katılımcılara; çalışma izni ve türleri, 
kimler çalışma izni başvurusu yapabilir, sosyal güven-
lik hakları, adil ücret, dinlenme hakkı gibi temel kav-
ramlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Sosyal gü-
venlik haklarından olan, sigortalı çalışma, sigortalı 
çalışmanın kısa ve uzun vadede çalışanlara getireceği 
kazanımlar konusu ise seminerin en çok dikkat çeken 
bölümü oldu.
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Bireylerin birbirleriyle ve çevreleriyle den-
geli ilişkiler kurabilmesinin yolu çocuk-
lukta aldıkları eğitimle gerçekleşebilir. 
Doğru ve tutarlı eğitim, olumlu çevre ko-

şulları ve dengeli ebeveyn tutumları bu gelişimin 
sağlıklı tamamlanabilmesi için ön koşuldur. Özel-
likle çocukluk döneminde ortaya çıkan sorunları, 
erken tespit ederek önlem almak çok önemlidir. Bu 
açıdan hangi tip bozukluklarla karşılaşıldığını ve 
nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini bilmek çözümü 
kolaylaştıran en temel etkendir. Çocuklarda bütün 
uyum ve davranış bozukluklarında en önemli fak-
tör, çocuğun ailesiyle ya da çevresiyle yaşadığı ça-
tışmalardır. 
Sosyal koruma masalarımızda yapılan görüşmeler-
de, bütün katılımcıların birleştiği en önemli ortak 
nokta; çocukların bu süreçten nasıl en az zarar gör-
mesini sağlayabileceğimizdir. Bu doğrultuda, ço-
cuklarda yaygın olarak gözlemlenen davranış prob-
lemleri ile ilgili bilinçlendirme semineri 
verilmesini ihtiyaç olarak gördük ve ebeveynlerin 

bu problemleri tanıması, baş etme yöntemlerini uz-
man kişiler tarafından öğrenmeleri, farkındalık ka-
zanmaları amacı ile Bağcılar Sosyal Koruma Masa-
mız önderliğinde, Uluslararası Organizasyon Sosyal 
Sağlık Medikal Derneği (UOSSM) iş birliğiyle “Ço-
cuklarda Yaygın Davranış Problemleri” eğitimi dü-
zenledik.
Agresiflik, inatçılık, hiperaktivite, enürezis, TSSB, 
depresyon ve genel kaygı konuları işlenen ve 2 saat 
süren eğitim; herkesin rahatça söz alıp kendini ifa-
de edebileceği bir ortamda interaktif olarak düzen-
lenmiştir. Mülteci ve yerel halktan katılımcılar bu 
tarz eğitimlerin, çocuklarının uyum sağlama ve sos-
yalleşme sürecinde karşılaştıkları sorunları anlama-
ları açısından çok faydalı olduğunu belirttiler. 
WALD olarak, tüm eğitim ve etkinliklerimizde, ka-
tılımcılardan aldığımız geri bildirimler ile bu gibi 
eğitimlerin sürekliliğini sağlamayı önemsiyoruz.
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Ailenin sağlığı ve işlevselliği çocukların psi-
kolojik sağlığında belirleyici faktörlerden-
dir. Dolayısıyla çocuklarda görülen çoğu 
psikolojik problemin ailenin işlevselliği ve 

ebeveyn tutumları ile ilişkisi olduğu söylenebilir. An-
ne babaların stres düzeylerinin yüksek olması, duy-
gu durum problemleri ebeveyn tutum ve davranış-
larını, dolayısıyla da çocuklarının psikolojisini 
olumsuz etkilemektedir. Hali hazırda var olan bir 
psikiyatrik bozukluğun seyrinde, ebeveyn tutumla-
rının iyileştirici etkileri olabileceği gibi, kötülemeye 
ya da yeni problemlerin tetiklenmesine sebep olabi-
lecek etkileri de olabilir.
Sosyal Koruma Masalarımıza gelen başvuru sebeplerini 
incelediğimizde, çocuklarda davranış bozuklukları ve 
çocukların iletişim sorunlarının ilçelerde yaşayan mül-
tecilerin sıklıkla karşılaştığı sorunlardan biri olduğu ve 
göç sonrası süreçte mülteci topluluğunda doğum oranın 
yüksek olduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte, genç 
yaşta annelik, ebeveynlerin çocuk gelişimi konusunda 

deneyimsiz olması ve göç sonrası süreçte eğitim oranı-
nın düşük olması sorunun bir başka boyutunu oluştur-
maktadır. Yapılan çalışma, bu bağlamda yerelde yaşanan 
sıkıntıları çözebilmesi amacıyla oldukça önemlidir. Bu 
doğrultuda; ebeveyn tutumunun çocukların kişisel ve 
sosyal gelişimlerine etkisi konusunda farkındalık yarat-
mak amacıyla Pendik Sosyal Koruma Masası ve Pendik 
Belediyesi işbirliğinde işbirliğinde “Yetişkin Kadınlarla 
Ebeveyn Tutumları” konulu bir eğitim düzenledik. Pen-
dik Belediyesi Ahmedi Hani Kültür Merkezinde dü-
zenlenen, yerel halk ve mülteci katılımcılarla gerçekleş-
tirilen etkinlikte, anneler arasında deneyim paylaşımı 
yapılmasını ve ilgili konularda bilgilendirilmelerini 
amaçladık.
Gerçekleştirilen çalışma kapsamında annelerin ço-
cuklar ile geliştirdiği ilişkinin, çocuğun fiziksel, ruh-
sal ve gelişimsel süreçlerine olan katkısı ele alınmış-
tır. Ayrıca, davranış ve tutumların çocukların 
sosyalleşmesi ve toplum içinde kendilerini ifade et-
meleri yönünde katkıları üzerinde durulmuştur.
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Çalışmak ve daha iyi yaşam olanakları bulmak 
umuduyla, insanların oturdukları yeri bırakıp 
başka yörelere yerleşmesi hareketi olarak bili-
nen göçlerin etkisi sadece bireylerin coğrafi 
değişikliği ile sınırlı kalmamakta, göç eden ve 

göç alan toplumlarda zaman içerisinde toplumsal dav-
ranış biçimlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Bu 
süreçte, göç edenler farklı bir dil öğrenme, yabancı bir 
kültüre uyum sağlama alışkanlıklarına sahip oldukla-
rından farklı değişik bir yaşama alışmada güçlüklerle 
karşılaşabilmektedirler.
Çeşitli nedenlerle gerçekleşen göç, farklı kültürlere 
sahip insanların bir arada yaşamlarını sürdürme zo-
runluluğu uyum sağlama süreçlerinde zaman zaman 
çatışma boyutuna varan önemli sorunlara da neden 
olabilmektedir. WALD olarak, Sosyal Koruma Pro-
jesi kapsamında, çalışmalarımızın çoğunu sosyal uyu-
mu güçlendirme bilinciyle yürütüyoruz. Bu doğrul-

tuda Küçükçekmece Belediyesi işbirliğinde 
Küçükçekmece’de ikamet eden yerel halk ve mül-
tecilerden oluşan katılımcılarla, uzman psikolog-
larımız eşliğinde, düzenli olarak “Çay Saati Etkin-
likleri” düzenliyor, bu etkinliklerde özellikle 
kadınların sorunlarla baş etme stratejileri, sosyal 
uyum ve kültür farklılıklarına alışma süreçleri gi-
bi konuları ele alıyoruz.
Bu etkinliklerin; içsel duygularını dışa vurmaları açı-
sından çok anlamlı bulduğunu belirten katılımcıları-
mız, bu etkinliklerde farklı kişilerle tanışmalarının sos-
yal uyum süreçlerini kolaylaştırdığını belirtiyorlar. 
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Kadınlar çocuk yaşlarından itibaren ken-
dilerine öğretilen rollerin dışına çıkama-
makta ve toplumsal hayatın ancak belir-
lenmiş yönlerinde varlık göstererek 

kendilerini tam anlamıyla ifade edememektedir-
ler. 12-18 yaş arası genç kızların özgüven, spor 
kültürü, bütünleşme, sosyal girişimcilik konula-
rında genç yaşta yönlendirilmeleri; toplumda se-
çecekleri rollerde, kendilerini ifade ediş biçimle-
rinde, kariyer seçimlerinde ve diğer sosyal 
alanlarda en önemli destekleyici unsurlar olacak-
tır. Ayrıca bu yaş aralığı ergenlik döneminin psi-
kolojik baskısını en çok hissettirdiği yaş aralığıdır. 
Kızlar, yaşadıkları hızlı ergenlik değişiminin ya-
nında, toplumsal bilincin baskısı altında kendi-
lerine güvenlerini yitirmekte, bu dönemin izleri 
tüm yaşamları boyunca sürebilmektedir.
WALD olarak, kurulduğumuz günden bu yana 
kadınların güçlenmesini önceliklerimiz arasında 
tutuyor, tüm çalışmalarımıza bu bilinci yansıtı-
yoruz. Bu doğrultuda Sosyal Koruma Projesi kap-
samında, Sancaktepe Sosyal Koruma Masamız 
ve Mavi Kalem Derneği işbirliği ile 6 hafta süre-
cek olan “Genç Kızları Güçlendirme Atölyesi” 
düzenliyoruz. 11 Nisan 2019 tarihinde “Ergen-

lik”, başlığı altında başlattığımız atölyeler “Top-
lumsal Cinsiyet Rolleri”, “Beden ve Ruh Sağlığı”   
konuları ile devam etti.
Mülteci ve yerel halktan genç kızların katıldığı 
atölyelerimizde, kadınların ve erkeklerinin be-
densel özelliklerinden ve ergenlik süreçlerinden, 
kadın ve erkeklerin ev yaşamındaki, okuldaki, 
sokaktaki, iş hayatındaki rollerinden, genç kızla-
rın toplumsal cinsiyet rollerine bakış açılarından,  
beden ve ruh sağlığının hayatımıza yansıyan 
olumlu ve olumsuz etkilerinden ele alındı. Her 
oturumun sonunda katılımcılardan “Bugün bu-
rada öğrendiklerinizi bir arkadaşınıza nasıl anla-
tırsanız?  sorusuna cevap olarak bir afiş hazırla-
maları, atölyelerde öğrendikleri bilgileri ve 
duyguları afişler ile anlatmaları istendi. Renkli 
çalışmaların çıktığı atölyelerin sonunda afişler 
genç kızlarla birlikte değerlendirilerek, programa 
katılım sağladıkları için hediyeler verildi. 
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 1948’de sağlığı, 
“Yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmaması de-
ğil kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden 
tam bir iyilik hâlidir.” olarak tanımlamıştır. Hâ-

len tüm dünyanın kabul ettiği bu tanıma göre dil, din, 
etnik köken, cinsiyet vb. ayrımı olmadan her bireyin eşit 
olarak sağlıklı olma hakkı vardır. Dünya nüfusunun ya-
rısını oluşturan kadınların sağlık durumunu incelerken 
hastalık ve sakatlık yönünden olduğu kadar ruhsal ve 
sosyal yönden de tam bir iyilik hâlinin olup olmaması ve 
kadınların “tam iyilik durumlarını” etkileyen faktörler 
yönünden de sorunu incelemek ve tanımlamak gerekir. 
Dolayısıyla kadın sağlığı da biyolojik etkenlerin yanında 
sosyal ve siyasal süreçlerden etkilenmektedir.
Sığınmacı ve mülteci kadınlar; beslenme bozuklukları, 
solunum yolu enfeksiyonları, istenmeyen gebelikler, risk-
li gebelikler, düşükler, doğum komplikasyonları, kronik 
hastalıkların komplikasyonları, sosyal dışlanma, depres-
yon, kaygı bozuklukları, uyku bozuklukları, post-trav-
matik stres bozukluğu gibi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. 
Bununla birlikte, bu kadınlar hizmetlere erişimde geldik-
leri yeni ülkenin sağlık çalışanlarının bu grupların gerek-

sinimleri konusunda farkındalığının ve deneyiminin 
az olması, dil engeli, kültürel engeller, sağlık hizmeti 
ile ilgili farkındalığın düşük olması, hizmetlerin ücret-
li olması, kimliğini ispatlayamamak, idari ve yasal en-
geller gibi sorunlar da yaşamaktadırlar. 
WALD olarak, Sosyal Koruma Projesi kapsamında, 
kadın sağlığı ve kadın hastalıkları ile ilgili farkındalık 
yaratmak adına,  bilgilendirme amaçlı eğitimler dü-
zenliyoruz. Sancaktepe Belediyesi işbirliğinde gerçek-
leştirilen ilk eğitimi, Sancaktepe ilçesinde ikamet eden 
mülteci ve yerel halktan kadınların katılımı ile ‘’Ka-
dınlarda Üreme Sağlığı” başlığı altında gerçekleştirdik. 
İkinci eğitimimizi ise, Op. Dr. Leyla Özkabakçı eşli-
ğinde, Kâğıthane Sosyal Koruma Masamız önderli-
ğinde “Kadın Sağlığına Genel Bakış” başlığı altında 
düzenledik. Özellikle kadınlarla gerçekleştirdiğimiz 
odak grup toplantılarında kadınların istekleri doğrul-
tusunda düzenlediğimiz bu eğitimler, soru cevap şek-
linde interaktif olarak ilerliyor ve kadınlar kendilerini 
ifade etme fırsatı buluyor.
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rımızın sosyal uyum etkinliklerinde “Barış” teması ile 
hazırladığı resim sergisi davetlilerle buluşturuldu. Yerel 
halk ve mültecilerden birçok danışanımızın da katıldığı 
program “Büyüksün Türkiye” film gösterimi ile başladı. 
Film gösteriminin ardından açılış konuşmasını yapan 
İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, ülke yak-
laşık 5 milyon insana ev sahipliği yaptığımızı ve Türki-
ye’nin göç olgusunun yönetiminde takip eden değil, 
takip edilen bir konuma geldiğini ifade etti. Göç İdare-
si Genel Müdürü Ahmet Ayaz ise; uyum buluşmaların-
da da aslında sahada neler olup bittiğini bizzat, STK ve 
Kamu kurum kuruluşlarından almanın ve gelecek dö-
nemdeki politikaları buna göre değiştirmenin, kurum 
olarak en önemli  hedeflerinden biri olduğunu belirtti. 
Konuşmaların ardından sahne alan yerel halk ve mül-
tecilerden oluşan müzik grupları katılımcılar tarafından 
büyük ilgi gördü. Toplantıda katılımcılara, ilgili kamu 
kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından, katılımcı gru-
bun hak ve yükümlülüklerini içeren bilgilendirme su-
numları ve konuşmalar yapıldı.

içişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve 
Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ta-
rafından Türkiye’de yaşayan mültecilere yönelik or-
ganize edilen “Uyum Buluşmaları”nın 17’ncisi İs-

tanbul’da düzenlendi. Haliç  Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen programa İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü 
Recep Batu, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın 
Keskin Kadıoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean-Marie 
Garelli, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İs-
tanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar ile çok sayıda sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi ve davetli katıldı.
WALD olarak katılım sağladığımız etkinlik öncesi, UN-
HCR ile birlikte yürüttüğümüz Sosyal Koruma Projesi 
kapsamında, birlikte çalışmalar yürüttüğümüz çocukla-
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36. 
Vakıflar Haftası Etkinlikleri ve 
Vakfımızın 26. Kuruluş Yıldö-
nümü münasebetiyle, Vakfımı-
zın da kuruluş tarihi olan 10 

Mayıs 2019 tarihinde bir söyleşi programı düzen-
ledik. İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adem 
Esen’in konuşmacı olarak katıldığı, “Vakıf Kültürü 
ve Sosyal Yaşam” konulu söyleşi katılımcılar tara-
fından büyük ilgi gördü.
Söyleşiye vakfın tanımı ve vakıf kuruluşunun sü-
reçleri ile başlayan Prof. Dr. Adem Esen, vakıf kül-
türünün Osmanlı döneminden günümüze taşın-
ması, günümüzde vakıf hizmetlerinin hangi 
alanlarda verildiği, Türkiye ve Avrupa’daki vakıflar, 
vakıfların yerel yönetimlerle olan ilişkileri ve vakıf 
gelirleri ile ilgili değerli bilgilerini katılımcılarla 
paylaştı. Vakıfların yerel demokrasiye, kent kon-
seylerine üye olmak gibi katkılar sağlayabileceği-
ni belirten Esen, konuşmasında WALD’ın vizyon 

ve misyonu doğrultusunda bu alanda örnek ça-
lışmalar yaptığını vurguladı. Program, söyleşinin 
ardından katılımcıların soruları ile devam etti. 
Söyleşinin sonunda WALD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Duman, Prof. Dr. Adem Esen’e ka-
tılımından dolayı teşekkürlerini sunarken, WALD 
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mimar Dr. Kadir 
Topbaş değerli deneyimlerini paylaşmasının ardın-
dan, Prof. Dr. Adem Esen’e plaket takdiminde bu-
lundu.
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1985 yılında Milano’da yapılan AB Zirve-
si’nde 9 Mayıs “Avrupa Günü” olarak ilan 
edilmiştir. Avrupa Birliği’nin temellerinin 
atıldığı tarih olarak kabul edilen, 9 Mayıs 

Avrupa Günü, İstanbul’da bulunan Fransız Sara-
yı’nda düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Av-
rupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyü-
kelçi Christian Berger ve eşi Bayan Marilena 
Berger tarafından organize edilen resepsiyon saat 
19.30’da başladı. 
WALD olarak davetli olduğumuz etkinlik, Fran-
sız Sefiri Büyükelçi Charles Fries’ın ev sahipliğin-
de gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını 
yapan Fries, Avrupa Günü’nün İstanbul kutlama-
larına Christian Berger’in huzurunda tarih dolu 
mekânda ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu belirterek, ‘Fransa ve Avrupa’nın is-

tikrarlı, müreffeh ve demokratik bir Türkiye’ye 
ihtiyacı var’ ifadelerini kullandı. Fries’ın ardından 
konuşmasını yapan Büyükelçi Berger ise konuş-
masında, “AB devletleri büyük sorunların etrafın-
da birleşti. Çok taraflılığın devam ettirilmesi, te-
rörle ve güvenliğimizi tehdit eden unsurlarla 
mücadele ve iklim değişiklikleri gibi konular Tür-
kiye’yle de ortak olan konular. Türkiye çeşitlilik 
içinde bütünlük anlamında AB için çok önemli. 
Türkiye sahip olduğu bu çeşitliliği ile AB’ye çok 
şey katacaktır.” 
İftar saatinde konuklar için verilen yemeğin ar-
dından, Adrianne Haam (Mezzo soprano) ve Ben-
jamin Schaefer (Piyano) mini bir konser verdi. 
Haam gece boyunca gece Türkçe, İngilizce, Al-
manca ve Fransızca eserler seslendirdi.
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A kran zorbalığı çocukların akranları ta-
rafından maruz kaldıkları fiziksel, cin-
sel ya da sözel şiddettir. ‘Okul şiddeti’ 
olarak da adlandırılır. Her yaş grubun-

daki çocukların arasında görülebilir. WALD ola-
rak, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü(UN-
HCR) işbirliği ile yürüttüğümüz Sosyal Koruma 
Projesi kapsamında, işbirliği yaptığımız tüm be-
lediyelerde, akran zorbalığı konusunda farkında-
lık yaratmak amacıyla psikososyal destek çalış-
maları düzenliyoruz.
Bu doğrultuda, Sancaktepe Sosyal Koruma Ma-
samız ve Sancaktepe Belediyesi işbirliğinde, Ni-
san ve Mayıs aylarında, “Benimle Oynar Mısın?” 
konu başlıklı, akran zorbalığını önlemeye yöne-
lik, toplamda 6 hafta süren grup çalışmaları ger-
çekleştirdik. Mülteci ve yerel halktan öğrencilerin 
katıldığı aktivitelerin amacı; okullarda akran zor-
balığı konusunda farkındalık oluşturmak, öğren-
cilerin öz güvenlerinin kaybolmasına engel ol-
mak, okullarda görülen şiddet oranlarının 
düşmesini  sağlamak, öğrencileri akran zorbalı-

ğına bağlı depresyon, dikkat kaybı, kaygı bozuk-
luğu gibi hastalıklardan korumak, öğrencilerde 
ekip ruhu, işbirliği, şefkat ve merhamet duygu-
larını geliştirmektir. 
“Takım Oluşturma”, “İşbirliği ve Sosyal Beceri-
ler”, “Duygularımız” gibi her hafta farklı bir te-
mayla, uzman psikologlarımız eşliğinde gerçek-
leştirilen çalışmalarda, çeşitli oyunlar ve 
etkinliklerle öğrencilerin katılımı, birlikte çalış-
maları, duygularını ifade etmeleri ve empati ye-
teneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
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W ALD olarak, 14 Mayıs 2019 tarihin-
de, İstanbul Cemile Sultan Koru-
su’nda her sene geleneksel olarak 
düzenlediğimiz iftar programını ger-

çekleştirdik. Programa Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Duman, Mütevelli Heyet Üyelerinden 
Yrd. Doç. Dr. Gönül Önal, Metin Karakaş, Fatih 
Ceylan, Kürşat Yelken, Proje Partnerlerimiz, UC-
LG-MEWA Ailesi ve tüm WALD çalışanları olarak 
katılım sağladık.
İftar yemeğinin ardından konuşma yapan WALD 
Mütevelli Heyet Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gönül Önal;
konuşmasına Yunus Emre’nin şiiriyle başladı ve 
tüm katılımcılara projeye verdikleri emeklerden 
dolayı teşekkürlerini sundu. Davete katılan tüm 
Mütevelli Heyet Üyelerimizin konuşmalarının ar-
dından, WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Duman; “Dünyanın değişik ülkelerinde belli sı-
kıntılar içerisinde kalan insanlar bazen evlerini, 
yurtlarını ve sevdiklerini terk etmek zorunda bı-
rakılıyorlar ve Suriye’de böyle bir durumun yaşan-
masından dolayı, insanlar Türkiye ve başka ülke-
lere göçe zorlandılar. Bugün değişik kentlerimizde 
Suriyeli kardeşlerimizi misafir etmekteyiz. Bir yan-

dan onları en iyi şekilde misafir etmek için çaba-
larken, bir yandan da hayattan kopmamalarını ve 
kayıp nesilin ortaya çıkmaması açısından, eğitim 
ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında azami gay-
reti gösterilmesi gerekir. Aynı zamanda geçim kay-
nakları projemizde de hayata tutunabilmeleri açı-
sından gerekli katkıyı sunmamız gerekiyor. 
Özellikle ilçelerimizde Türkçe dil kurslarını, bu 
vatandaşların hayatlarını idame etmeleri açısından 
son derece önemli buluyorum “ sözleri ile yürüt-
tüğümüz projelerin ülkemiz için önemine vurgu 
yaptı.
Duman, özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra 
belediyelerde yaşanan değişim sürecinin tamam-
lamak üzere olduğunu ve belediye başkanlarına 
ziyarette bulunduklarını, ayrıca ilçelerde yürütü-
len çalışmaların devamlılığı bağlamında da görüş-
melere başladıklarını ifade etti. Mehmet Du-
man’ın konuşmasının ardından projede yer alan 
WALD çalışanları duygu ve düşüncelerini paylaş-
tılar. Arkadaşlarımız bu projede çalışmaktan mut-
luluk duyduklarını, özellikle insanlara yardım et-
menin verdiği manevi huzurun paha biçilemez 
olduğunu ifade ettiler.
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Pendik Belediyesi Sosyal Hizmet Biriminin 
Nisan 2018 tarihli saha çalışması verileri-
ne göre Pendik ilçesinde yaşayan mülteci 
sayısı 5.323 kişidir. Bu kişilerin 4.647 ta-

nesi (%87) Suriye uyruğuna aittir. Diğer ülke uy-
ruklarına sahip %13 oranındaki mülteci nüfusu-
nun çoğunluğunu Özbekistan, Tacikistan ve 
Rusya ülkelerinden gelen kişiler oluşturmaktadır.
UNHCR işbirliği ile yürüttüğümüz Sosyal Koruma 
Projesi kapsamında, Pendik Belediyesi’nin de de-
ğerli katkıları ile 2018 yılı Şubat ayında Pendik 
Sosyal Koruma Masamız açıldı ve o tarihten itiba-
ren de Pendik ilçesinde hukuki, psikolojik ve sosyal 
danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu doğrultuda 
WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, 
dönemin Pendik Belediye Başkanı olan Dr. Kenan 

Şahin’e teşekkür ziyaretinde bulundu. 
Mehmet Duman yaptığı ziyarette, Pendik ilçesin-
de, bu zamana kadar Sosyal Koruma projesi çerçe-
vesinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler vererek, 
Dr. Kenan Şahin’e projenin başarıyla yürütülme-
sinde sağlamış olduğu desteklerden dolayı teşek-
kürlerini sundu. Duman, günün anısına plaket 
takdiminde bulunarak, Kenan Şahin’e yeni göre-
vinde başarılar diledi. 
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Sosyal Koruma Projesi kapsamında, mül-
teci çocukların eğitim olanaklarına eri-
şimlerini desteklemenin yanı sıra, ailele-
rinin evlerinin uzaklığı ,  maddi 

imkansızlık sebebi gibi karşılaşılan zorluklar sebe-
biyle çocukların okullaştırılmasını desteklemek 
amacıyla Pendik ilçesinde mülteci çocuklara yö-
nelik “Okul Servisi Hizmeti” destek projesini ha-
yata geçirdik.
2018 yılı Eylül ayında hayata geçirilen projede, 
Pendik ilçesinde ikamet eden mülteci çocuklara 
destek sağlanırken, çocukların okula devam bilgi-
leri, WALD Pendik saha ekibi tarafından takip 
ediliyor ve çocukların okullarda karşılaştıkları so-
runlarla ilgili danışmanlık hizmetleri veriliyor. Bu 
proje ile, mülteci çocukların eğitimini teşvik et-

menin yanı sıra, mülteciler ve ev sahibi topluluk-
lar arasında barışçıl, bir arada yaşamın teşvik edil-
mesini, sosyal uyumun arttırmasıyla, dil 
becerilerini ve okuldaki başarılarını arttırmayı he-
defliyoruz. Bununla birlikte,  projenin, ailelerin 
çocuklarının eğitimlerine daha duyarlı olmalarını 
sağlamasıyla birlikte, çocukların yaşam becerileri-
ni zenginleştireceğini düşünüyoruz.
Proje kapsamında, faydalanıcı ailelerle odak grup 
toplantıları düzenliyor ve projenin çocukların eği-
tim hayatı üzerindeki olumlu etkilerini değerlen-
diriyoruz. Buna ek olarak projeden faydalanan 
aileler, özellikle çocuklarının okullaştırılmasında 
servis hizmetinin çok büyük fayda sağladığını, 
çocuklarının okullara güvenli bir şekilde ulaştı-
rılması açısından da çok müteşekkir olduklarını 
belirtiyorlar.
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T emel amacı, sosyal uyumu güçlendirmek ve 
sosyalizasyonu sağlamak olan Mentörlük 
Projesi, gönüllü üniversite ya da lise gençle-
rinin, sosyal uyum sorunu yaşayan ya da sos-

yal izolasyonu olan çocuklar ile etkinlikler düzenlen-
mesidir. 
Sosyal uyum çerçevesinde sahada yaptığımız gözlem-
ler ve danışanların geribildirimleri doğrultusunda mül-
teci çocukların sosyal izolasyon sorunu yaşadığı, takım 
çalışması ve iletişim becerileri konularında problem 
yaşadıkları belirlendi. Bu doğrultuda, Avcılar Sosyal 
Koruma Masamız  ve Avcılar Belediyesi işbirliğinde, 
24 ve 26 Nisan 2019 tarihlerinde yerel halk ve mül-
teci çocuklarla “Hikaye Tasarla” ve “Haklar (Çocuk 
Hakları&Hayvan Hakları)” başlıkları altında  pilot 
uygulamalar yapıldığı ve olumlu dönüşler alınarak bu 
uygulamaların çocuklar özelinde faydalı olacağı öngö-
rüldü. 
Mentörlük projesinin amacı; sosyal koruma masala-
rımıza başvuran sosyal izolasyonu olan geçici koruma 

altındaki çocuklarla sosyal faaliyetler yapmak ve on-
lara konuşarak kendilerini ifade edebilecekleri inte-
raktif eğitimler sunmaktır. Böylece çocuklar aktif ile-
tişimler/ilişkiler kuracak ve sosyalizasyonları 
sağlanacaktır.  Toplamda üç hafta süren eğitimde, pi-
lot uygulamalara ek olarak, teknoloji bağımlılığı, ak-
ran zorbalığı, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konu baş-
lıkları işlendi. Uzman psikologlarımız, Avcılar 
Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı ve gönüllü stajyer-
ler tarafından yürütülen projenin yaz boyunca devam 
ettirilmesini hedefliyoruz. 
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W ALD olarak, Mavi Kalem Derneği 
işbirliği ile yürütmekte olduğumuz 
“Genç Kızları Güçlendirme Atölye-
si” Mayıs ayı itibariye tamamlandı. 

WALD Sancaktepe Sosyal Koruma Masası önder-
liğinde başlattığımız ve toplamda 6 hafta süren eği-
time, mülteci ve yerel halktan yaşları 12 ile 18 ara-
sında değişen ve Sancaktepe ilçesinde ikamet eden 
kız çocukları katılım sağladı.  Temelinde; ergenlik-
le ilgili konuların olduğu eğitimler, beden ve ruh 
sağlığı, cinsellik, toplumsal cinsiyet rolleri, şiddet 

ve cinsel taciz konu başlıkları ile devam etti. Eği-
timlerde, genç kızların ergenlikle birlikte bedenle-
rinde olan değişimlerin ayırdına varmaları ve top-
lumsal cinsiyet rollerini eşitlikçi bir bakış açısı ile 
öğrenmeleri hedeflenmiştir. Ayrıca, cinsellik ile da-
ha önce konuşulmayan ve konuşulması tabu olan 
konular hakkında çekinmeden konuşabilmeleri ve 
bu sayede merak ettikleri soruları sorabilecekleri 
ortam sağlanmıştır. Devam eden oturumlarda, şid-
detin fiziksel şiddet ile sınırlı kalmadığı, buna ek 
olarak ekonomik, duygusal ve psikolojik şiddet gi-
bi çeşitlerinin olduğunu da öğrenmeleri hedeflen-
miştir. Beden ve ruh sağlığı ile nasıl beslenmeleri 
gerektiği ve ruh sağlıklarını koruyabilmeleri için 
neler yapmaları gerektiğini ve cinsel taciz ile hangi 
tür davranışların cinsel taciz olduğu ve bu durum-
la karşılaşırlarsa yasal olarak hakları ve yapmaları 
gerekenleri konusunda bilinçlendirilmeleri amaç-
lanmıştır. 
Kadınların güçlenmesini, çocuk yaştan itibaren 
kendilerine öğretilen rollerin dışına çıkmalarını 
amaçladığımız ve 6 hafta farklı konularla devam 
eden eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan kızla-
ra “Genç Kızları Güçlendirme Atölyesi Başarı Ser-
tifikası” verdik. 
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A vcılar İlçesinde belediye işbirliği ile 
2017 yılında hizmet vermeye başladı-
ğımız Avcılar Sosyal Koruma Masa-
mızda; mültecilere psikolojik, sosyal 

ve hukuki destekler ile birlikte kadın koruma, 
çocuk koruma ve çocukların okullaştırılması gi-
bi birçok farklı alanda hizmetler sunuyoruz. 
Bu doğrultuda, 16 Mayıs 2019 tarihinde WALD 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, Aka-
demi Direktörü Hülya Alper ve Avcılar Sosyal 
Koruma Masası ekibi tarafından, Avcılar Beledi-
ye Başkanı Av. Turan Hançerli’ye teşekkür ve iş-
birliği ziyareti gerçekleştirildi.  Bu ziyaret kapsa-
mında, proje çerçevesinde yürütülen faaliyetler 
hakkında bilgilendirme yapılarak, gelecekte dost-
luk ve işbirliği içerisinde planlanabilecek yeni ça-
lışmalar üzerinde duruldu.
Mehmet Duman ziyarette, Avcılar ilçesinde şu 
ana kadar Sosyal Koruma projesi çerçevesinde 
yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler vererek, Av. 
Turan Hançerli’ye Belediye Başkanlığı görevi için 

tebriklerini sundu ve günün anısına plaket tak-
diminde bulundu. WALD Sosyal Koruma Pro-
jesi’nin başarısını tebrik eden Av. Turan Hançer-
li ise her faaliyette belediye olarak desteklerini 
esirgemeyeceklerini belirterek, bundan sonra ya-
pılacak tüm projelerde birlikte olmak istedikle-

rini ifade etti.
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OKULU
oluşturdu. Program ile genç araştırmacılar araş-
tırmaları için geri bildirim alma, politika toplumu 
için acil konular hakkında bilgi edinme ve yeni 
girişimler hakkında nasıl bilgi verebileceği konu-
larında deneyim edinme fırsatı buldular.
WALD; Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü 
(UNHCR) ve Dünya Gıda Örgütü (WFP) işbir-
liği ile göç ve mülteciler alanında yapmakta ol-
duğu çalışmaları paylaşmak adına katılım sağla-
dığı programda; yurt içi ve yurt dışından katılan 
akademisyenler ve akademisyen adaylarıyla bir 
araya gelerek, mültecilerin karşılaştığı sorunları-
nın çözümü için akademik bilgi ile pratik uygu-
lamalar arasındaki süreçler hakkında bilgi payla-
şımında bulunmuştur. Göç çalışmalarında 
entegrasyon ve sosyal uyum konuları çerçevesin-
de; ilk gün, entegrasyon ve transnasyonalizm ile 
göçmenlerin toplumsal ilişkileri ve mekanla bağ-
lantısızlık; ikinci gün, teorik çerçevede çeşitlilik 
ve entegrasyon çalışmalarında yöntemler; üçüncü 
gün ise, analitik bir araç olarak söylem analizi 
incelenmiştir. 

WALD olarak konuşmacı statüsüyle 
katıldığımız; “Uluslararası Göç, En-
tegrasyon ve Sosyal Uyum (IMIS-
COE) Doktora Yaz Okulu” 10 - 12 

Haziran tarihlerinde, İsveç Göteborg Üniversite-
si Küresel Araştırma Merkezi (CGM) ve Göç 
Araştırmaları Birliği (GAR) işbirliği ile İstan-
bul’da düzenlendi. IMISCOE, göç ve entegrasyon 
alanında Avrupa’nın en büyük bilgi ağıdır. Göte-
borg Üniversitesi Küresel Araştırma Merkezi 
IMISCOE üyesidir. 
İstanbul’da gerçekleştirilen ve üç gün süren “En-
tegrasyon ve Sosyal Uyum: Teori, Pratik, Yöntem 
ve Davranış Etiği” konulu Doktora Yaz Okulu, 
disiplinler arası diyalogu ilerletmenin yanı sıra, 
göçmen entegrasyonu konusundaki araştırma, fi-
kir ve görüşlerin paylaşılması için bir platform 
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Savaş ve zulüm sebebiyle evlerinden kaç-
mak zorunda kalan milyonlarca insanın 
kararlılığını, cesaretini ve dayanıklılığı-
nı anmak amacıyla, Birleşmiş Millet-

ler Mülteci Örgütü (UNHCR), Birleşmiş Mil-
letler Genel Kurulu’nda 2001’den itibaren 20 
Haziran günü Dünya Mülteciler Günü olarak 
anılıyor.
UNHCR tarafından her yıl çeşitli etkinliklerin 
düzenlendiği Dünya Mülteciler Günü’nde bu yıl 
da tüm proje partnerlerinin işbirliği ile bir kon-
ser etkinliği düzenlendi.  UNHCR işbirliği ile 
yürüttüğümüz Sosyal Koruma Projesi kapsamın-
da, Sosyal Koruma Masalarımıza başvuran da-
nışanlarımızın da katıldığı etkinlikte, açılış ko-
nuşmasını yapan UNHCR Türkiye Temsilci 
Yardımcısı Jean-Marie Garelli; dünyada her gün 
ortalama 37 bin insanın yerinden edildiğine işa-
ret ederek, etkinliğin, Türk vatandaşları, mülte-
ciler, kamu kurum ve kuruluşları, ülkeler, sivil 
toplum üyeleri ve BM kuruluşları olarak, mül-
tecilerle, onlara ev sahipliği yapan ülke ve top-

luluklarla olan dayanışmayı gösterme amacı ta-
şıdığını ifade etti. Gerçekleşen konserin de 
dayanışmanın bir sembolü olduğunu ifade eden 
Garelli, “Müzik hepimizi bir araya getiren ulus-
lararası bir dildir. Aynı zamanda müzik çeşitlili-
ği de temsil eder. Bu çeşitlilik bizleri zenginleş-
tirir. Bu vesileyle, bu gece Türk ve mülteci 
müzisyenler sahne alacak.” ifadelerini kullandı.
İKSV Salon’da gerçekleşen konserde, Andalusia 
Trio, Mood Band, Kolektif İstanbul ve Baba Zu-
la gibi sanatçıların aynı sahneyi payştığı konser-
de, katılımcılar unutulmaz bir armonide bulun-
manın keyfini yaşadılar.
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Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Aka-
demisi Vakfı(WALD), UCLG-MEWA 
ve Rumeli Üniversitesi Küresel Politi-
kalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(RUPAM) işbirliği ile gerçekleştirilecek “Kentsel 
Gelişim ve Kentsel Yaşanabilirlik”  projenin pro-
tokol imza töreni 27 Mayıs 2019 tarihinde Vakıf 
Merkezi’mizde gerçekleştirildi.
Proje kapsamında İstanbul’da 15 ilçede, Midilli ve 
Suriye’de gerçekleştirilecek saha araştırmalarında 
elde edilen veriler;  Türkiye’de 5 farklı kentte ve 
Midilli’de düzenlenecek çalıştaylarda, yerli ve ya-

bancı bilim insanları ve uluslararası temsilciler bir 
araya getirilerek elde edilen sonuçlar tartışılacak.
Günümüzde Kentsel Gelişim ve Kentsel Yaşanabi-
lirliği özellikle iç ve dış göç bağlamında ele alacak 
projenin 3. etabında “Uluslararası Kentsel Gelişim 
ve Kentsel Yaşanabilirlik Zirvesi” düzenlenecek.
WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman 
ve Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Do-
durka tarafından imzalanan protokol kapsamında 
Rumeli Üniversitesi’nden 30 öğrenciye de WALD’ın 
İstanbul’un farklı ilçelerinde yürütmüş olduğu pro-
jelerde staj yapma imkânı tanınacak.
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Erasmus+ Projesi; eğitim, öğretim ve genç-
lik çalışanlarının yurt dışında eğitim al-
ması ve eğitim vermesi için destek veren, 
yurtdışında öğrenim görme, sosyal faali-

yetlerde gönüllü olabilme, öğrenim hareketlili-
ğinde bulunma ve çalışarak deneyim kazanma 
fırsatları sunan bir projedir.
Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi kapsamında, Tür-
kiye’den Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si tarafından yürütülen programda, farklı ülkeler-
de öğretmen ve gençlik hizmetleri çalışanı olarak 
görev yapan 22 kişiyi Vakıf Merkezi’mizde ağırla-
maktan onur duyduk. Programın amacı; proje 
kapsamında Türkiye’yi ziyaret eden katılımcıların, 
ülkemizin karşılaştığı sığınmacı problemi özelinde 
yapılan çalışmaları yerinde görmesi ve göç çalış-
maları yapan kurum ve kuruluşlarla bir araya ge-
lerek bilgi alışverişinde bulunmasıdır. 
İspanya, Norveç, Bulgaristan ve Fas gibi ülkeler-
den katılımcılardan oluşan ziyarette; Birleşmiş 
Milletler Mülteci Örgütü(UNHCR) ve Dünya 
Gıda Örgütü(WFP) ile göç alanında yürüttüğü-

müz projeleri, WALD’ın marka şehirler, cinsiyet 
ayrımcılığı, sürdürülebilir kalkınma, kadınlara ve 
çocuklara yönelik yürüttüğü çalışmaları konu 
alan bir sunum gerçekleştirdik. WALD’ın nazik 
ev sahipliğinde gerçekleşen programın sonunda 
katılımcılar, Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da 
göç alanında yürütülen çalışmaları çok faydalı 
bulduklarını ve çok değerli bilgiler elde ettikleri-
ni ifade ettiler.
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MÜLAKAT 

W ALD, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda 
Programı (WFP) ve Türk Kızılayı işbir-
liği ile İstanbul ve Ankara’da yürüttü-
ğümüz Mutfakta Umut Var Projesi ka-

tılımcıları Vakıf Merkezi’mizde “Özgeçmiş Hazırlama” 
ve “Mülakat Teknikleri Eğitimlerini” tamamladı.
Kızılay tarafından verilen Aşçı Çıraklığı Eğitimini ta-
mamlayan İstanbul’daki ilk grubumuza, İstanbul Şehir 
Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Gi-
rişimcilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Erkan Erdemir 
tarafından verilen eğitimde, faydalanıcıların kalıcı is-
tihdam edilebilmeleri noktasında destek olması ve pro-
je kapsamında düzenlenecek iş fuarlarında kullanabil-
meleri adına eğitmenlerin eşliğinde özgeçmişleri 

hazırlatıldı. Ankara’daki ilk grubumuzun eğitimleri ise; 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde, Doç. 
Dr. Berna Tarı Kasnakoğlu eğitmenliğinde gerçekleşti-
rildi. Ankara’daki eğitimin 2. gününde Dr. Başak Yavçan 
tarafından “Kültürler Arası İletişimde Ortak Sorunlar 
Semineri” verildi. Bu etkinliğe rol model olarak İltica 
ve Göç Araştırma Merkezi’nin (İGAM) kuaförlük pro-
jesine katılarak iş bulmuş olan bir faydalanıcı katıldı ve 
bu süreçte yaşadığı deneyimleri paylaştı. 
Eğitimlerin ardından profesyonel şefler gözetiminde 
mülakat simülasyonuna alınan faydalanıcılar, bu sayede 
kalıcı istihdam aşamasında şeflerin/işverenlerin onlardan 
beklentileri hakkında bilgi sahibi olma fırsatı yakalamış 
oldular. 
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A ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
ile İŞKUR tarafından Dünya Bankası iş-
birliğinde hayata geçirilen “Geçici Koruma 
Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları 

İçin İstihdam Desteği Projesi” Ankara’da düzenlenen 
açılış toplantısıyla başladı. 30 ay sürecek proje kapsa-
mında 7 bin 400’ü Suriyeli sığınmacı ve 7 bin 400’ü 
ise Türk vatandaşı olmak üzere toplam 14 bin 800 
kişiye ulaşılarak bu kişilerin istihdamına destek olun-
ması hedefleniyor.
Bu doğrultuda; WALD olarak İŞKUR işbirliği ile Pen-
dik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğün-
de geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacıların is-
tihdamının arttırılması, kendi ekonomik döngülerini 
sağlayabilmelerine destek olunması, mesleki becerile-
rinin geliştirilmesi, işgücü piyasasına uyumlarının ar-
tırılması amacıyla WALD, HAKMAR ve İŞKUR yet-
kililerinin ve iş talebinde bulunan Geçici Koruma 
altındaki 100 Suriyeli’nin katılımıyla bir istihdam ça-
lışması gerçekleştirdik. Tüm duyuru faaliyetlerinin Pen-
dik Sosyal Koruma Masası tarafından gerçekleştirildi-
ği etkinlikte; İŞKUR yetkilileri tarafından ücretler, 

sigorta, yardımlar gibi konularda sığınmacılar tarafın-
dan sıkça sorulan sorular hakkında bilgiler verildi.  
Bilgilendirmelerin ardından, iş şartlarını kendine uy-
gun bulan Geçici Koruma altındaki Suriyeli katılım-
cılarla kayıt amaçlı olarak bireysel görüşmeler gerçek-
leştirildi ve yapılan görüşme ve değerlendirmelerin 
ardından, iki gün içerisinde toplamda 75 kişinin iş 
kayıtları gerçekleştirildi.
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çocuklara özel bir etkinlik düzenledik. Yapılan ak-
tivitelerle çocukların sosyal uyumunun güçlendi-
rilmesini ve ebeveynlerin bilgilendirilmesini amaç-
ladığımız etkinlikte; “Eğitim Hakları Masası, 
Sağlık Hakları ve Psikolojik Destek Masası, Hu-
kuki Destek Masası, İstihdam (Çalışma Hakları) 
Masası, Suriyeliler Hakkında Doğru Bilinen Yan-
lışlar Masası” şeklinde 5 farklı bilgilendirme stan-
dı kurduk. Çocuklara, uzmanlar eşliğinde oyun 
etkinlikleri yaptırılırken ebeveynler de bilgilendir-
me alanlarımızda uzmanlarımızla bir araya geldi-
ler. Avcılar Belediyesi Leyla Bayram İlkokulunda 
gerçekleştirilen etkinlikte 150 çocuk ve 100 yetiş-
kin bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fo-
nu(UNICEF), yayınladığı raporda, mül-
teci durumuna düşen çocukların sayısının 
son 10 yılda yaklaşık iki kat arttığı ve dün-

ya genelinde 28 milyon çocuğun çatışmalar nede-
niyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. 
Son yıllarda ülkemizde süregelen göç sorunları 
doğrultusunda WALD olarak, özellikle çocukların 
mağduriyetlerinin giderilmesi, okullaştırılması, 
sosyal uyumlarının güçlendirilmesi, akran zorba-
lığına karşı bilinçlendirilmesi ile ilgili çalışmaları-
mızı ön planda tutuyor, bu bilinçle ebeveynlere 
ve çocuklara sürekli eğitimlerimizi devam ettiri-
yoruz. 
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla, 
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WALD olarak UNHCR işbirliği ile yü-
rüttüğümüz Sosyal Koruma Projesi 
kapsamında Sosyal Koruma Masaları-
mızda danışanlarımıza verdiğimiz A2 

seviyesi Türkçe Dil Kursları tamamlandı.
Türkçe Dil Kursları ile mültecilerin sosyal hayata uyu-
mu konusundaki eksikliğin temel unsuru olan dil so-
rununun çözülmesini, mültecilerin iş ve sosyal hayata 
katılımlarının desteklenmesini ve haklarına erişimle-
rinin kolaylaştırılmasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda 
Dil Kursları iş piyasasında kadın istihdamının arttırıl-
ması ve desteklenmesi noktasında büyük önem taşı-
maktadır. Türkçe Dil Kursları, temel seviye Türkçe 
öğrenen kişilerin kendi yeterliliklerini sağlayarak, ça-
lışma hayatında başarılı olmalarına olanak sağlıyor. 
Katılımcılar, dil engelinin bu zamana kadar sosyal ha-
yatlarını çok fazla kısıtladığını, kendilerini ifade ede-
medikleri için insanlarla iletişime geçmek istemedik-
lerini belirtiyorlar. Türkçe Dil Kurslarının hem sosyal 
hayata katılmaları hem de yaşam şartlarını iyileştirme-
si açısından çok faydalı olduğunu, özellikle mülteci-
lere yönelik yapılan bu çalışmaların kendilerini değer-

li hissettirdiğini belirten mülteciler, Sosyal Koruma 
Masalarımızda düzenlenen etkinliklerle başarılarını 
kutladılar.
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si, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Be-
lediyesi, Bağcılar Belediyesi), Ürdün Belediye İş-
leri Bakanlığı, Amman Büyükşehir Belediyesi, Irak 
Belediyeleri, Lübnan Belediyeleri, Afrika Beledi-
yeleri (Uganda, Etiyopya, Cibuti, Kenya), Afga-
nistan Belediyeleri, Filistin Belediyeleri, Ürdün 
Belediyeleri katılım sağladı. Çalıştay, ana konu-
suyla beraber, özel sektörün mobilizasyonu, ev sa-
hibi ve yerinden olmuş topluluklar için ekonomik 
fırsatlar yaratmak için girişimcilik ve ev tabanlı 
işletmelerin kolaylaştırılması konularını da özel 
olarak ele aldı.  
Çalıştay; katılımcıların mülteciler, geçici koruma 
kapsamındaki kişiler ve gönüllü geri dönüş ger-
çekleştirmiş kişiler bağlamında LED stratejik plan-
larını tasarlama kapasitelerini geliştirmelerine kat-
kı sağladı.  Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi 
Akademisi Vakfı (WALD) olarak, temel paydaşı 
olduğumuz çalıştay kapsamında Türkiye’den katı-
lım sağlayan yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği 
çalışma gruplarında kolaylaştırıcılık sağlayarak, 

A kdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) ön-
cülüğünde, 30 Haziran- 4 Temmuz ta-
rihleri arasında Ürdün’ün başkenti Am-
man’da gerçekleştirilen “Zorla Yerinden 

Olma Bağlamında Yerel Ekonomik Kalkınma 
(LED) İçin Stratejik Planlama Çalıştayı”na katıldık.
5 gün süren çalıştaya, Dünya Bankası (WORLD-
BANK), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), 
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı 
(UN-HABITAT), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kal-
kınma Konferansı (UNCTAD), Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Örgütü (UNHCR), Türkiye Belediyeleri 
(Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye-

WALDWALDWALD

90



çalışma grubunun koordinasyonu ve modera-
törlüğünü sağladık. Bununla birlikte, LED stra-
tejisine ihtiyaç duyulan, yerel yönetim olarak 
belirlenen Kahramanmaraş Büyükşehir Beledi-
yesi özelinde,  katılımcıların ihtiyaç duyduğu 
konularda yardımcı olarak, soruların cevaplan-
dırılması ve stratejik kalkınma planının gelişti-
rilmesi aşamasında destek sağladık. Çalıştayın 
son gününde; CMI yetkilisi Nicolas Meyer ta-
rafından katılımcılara istekleri, önerileri ve ça-
lıştay sonrasındaki süreçte neler yapılabileceği 
konularında sorular yöneltilerek katılımcılardan 
geri dönüş almak üzerine bir çalışma gerçekleş-
tirildi. Katılımcılar bu noktada özellikle kendi 
yerel yönetimlerinin ihtiyaç duydukları konular 
hakkında fikirlerini ifade ettiler. Katılımcılar 
özellikle istihdam, girişimcilik, sürdürülebilir 
kent politikaları ve altyapı hizmetlerinin geliş-
tirilmesi konularına değindiler. Bu noktada 
WALD temsilcimiz; Türkiye’nin son 8 sene bo-
yunca yaşadığı deneyimler ile birlikte mülteci 
alanında yerel yönetimlerin güçlendirmesi ko-
nusunun önemine değindi. Bunun yanı sıra; 
UNHCR işbirliği ile yürüttüğümüz Sosyal Ko-
ruma Projesi’ni iyi uygulama örneği olarak ka-

tılımcılara sundu. WALD Temsilcisi Türkiye’de 
WALD olarak bu projelerin gerçekleştirilmesin-
de iş birliğine açık olduğumuzu ifade etti ve 
Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanan en 
önemli LED çalışmalarının sosyal uyum, top-
lum temelli yaklaşımlar ve girişimcilik olduğu-
nun altını çizdi.

WALDWALDWALD

91



Her yıl binlerce kişiyi sanatla buluşturan 
Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 
MEB onaylı kültür sanat kurslarında 
eğitimler, Kültür İşleri Müdürlüğü bün-

yesinde kurulan KÜLTÜR-SEM tarafından ‘ço-
cuk ve yetişkin’ olmak üzere iki farklı kategoride, 
23 farklı branşta, ücretsiz olarak veriliyor. Mayıs 
2019’da sona eren Kültür Sanat Kursları sonunda 
katılımcılar, MEB onaylı sertifika almaya hak ka-
zandılar. WALD olarak, UNHCR ile birlikte yü-

rüttüğümüz Sosyal Koruma Projesi kapsamında, 
Sosyal Koruma Masalarımız aracılığı ile mülteci 
ve yerel halktan çocukların da bu kurslara yönlen-
dirmelerini yaparak hem sosyal uyumun güçlen-
mesine, hem de toplum temelli korumaya katkı 
sağlamayı hedefliyoruz. Beylikdüzü Belediyesi 
Kültür İşleri Müdürlüğü ile görüşmeler yaparak 8 
ile 13 yaş arası mülteci çocuklarımızın da bu kurs-
lara katılımını sağladık. Farklı branşlarda açılan 
bu kursların kayıtları Ağustos ayında yeniden baş-
layacak.
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Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UN-
HCR) işbirliği ile yürüttüğümüz Sosyal 
Koruma Projesi’nde görev yapan Avukat-
larımız, UNHCR ve İstanbul Barosu İn-

san Hakları Merkezi’nin birlikte düzenlediği Ulus-
lararası Koruma ve Mülteci Hukuku Eğitimi 
başlıklı eğitim programına katılım sağladı. 
Program, UNHCR çalışanlarından Av. Can Vodi-
na’nın “Uluslararası Mülteci Hukukunun Temel 
Kavramları” başlıklı sunumuyla başladı.  İlk sunu-
mun ardından; UNHCR yetkilileri ve İstanbul Ba-
rosu Avukatları tarafından,  Yabancılar ve Ulusla-
rarası Koruma Kanunu(YUKK) uyarınca Türkiye’de 
Uluslararası Koruma, Uluslararası Korumaya İliş-

kin Prosedürler (kayıt, mülakat, kararlar ve huku-
ki yollar), Sınır dışı Prosedürleri ve 6458 sayılı 
YUKK uyarınca Kanun Yolları ve Uygulamadan 
Örnekler, Çocuk Koruma Mekanizmaları ve Ço-
cuk Koruma Kanunu, İstanbul Sözleşmesi Bağla-
mında Sığınmacı ve Mülteci Kadınlar ile ilgili su-
numlar yapıldı. 
Programın sonunda, katılımcılar 5 gruba ayrılarak, 
her gruba bir vaka örneği verildi. Verilen süreden 
sonra grup temsilcileri sırasıyla kendi vakasını oku-
yarak her bir soru için cevap ve önerilerini sundular.  
Böylelikle eğitim süresince değinilen hususlara iliş-
kin örnek üzerinden konular özetlendi. Program ka-
tılımcılara sertifikalarının dağıtılması ile sona erdi.
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ÇOCUKLARA TÜRKÇE 
KURSLARI

Ç ocuklar, mülteciler içerisinde risk altın-
daki en hassas gruptur. Bu sebeple, çocuk 
mültecilerin sosyal uyumu fazlasıyla 
önem arz etmektedir. Mültecilerin yaşa-
dıkları ülkeye uyum sürecinde eğitim baş-

rol oynamaktadır. WALD olarak, Sosyal Koruma 
Projesi kapsamında yürütmekte olduğumuz Türk-
çe dil kursları ile çocukların yeni eğitim-öğretim 
dönemi başladığında karma eğitime uyum sağla-
malarını kolaylaştırmayı, yaşadıkları uyum zor-
luklarını, eğitim yoluyla azaltmayı ve çocukların 
sosyal, psikolojik ve eğitsel gelişimlerini destekle-
meyi amaçlıyoruz. 
Bu doğrultuda, WALD Bağcılar Sosyal Koruma 
Masamız ve Bağcılar Belediyesi Halk Eğitim Mer-

kezi iş birliği ile Bağcılar ilçesinde ikamet eden 
6-12 yaş aralığındaki mülteci çocuklara Türkçe Dil 
Kursları düzenliyoruz. Halk Eğitim Merkezi’nden 
öğretmenler eşliğinde düzenlediğimiz kurslar, ço-
cukların yeni bir dil öğrenmelerinin yanı sıra sos-
yal gelişimlerinin desteklenmesini amaçlıyor. Gün 
içerisinde çocuklarla yapılan çeşitli sosyal aktivite-
ler çocukların okula uyumlarını da kolaylaştırıyor. 
Bu nedenle; sosyal uyumlarının güçlendirilmesi ve 
yaşadıkları ülkenin kültürüne hızlı adapte olabil-
meleri için, kurslarımızda okuma saatinden sonra, 
farklı canlandırma teknikleri ile kukla gösterileri 
düzenleniyor. Kukla oyunları çocukların Türkçe 
konuşma becerisini desteklerken, kendilerine olan 
güvenlerini arttırıyor. Teneffüslerde çocuklar Türk 
kültürüne yönelik sokak oyunlarını oynayarak 
enerjilerini atarken diğer yandan da yerel halktan 
çocuklarla arkadaşlıklarını geliştiriyorlar.
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W ALD Sancaktepe Sosyal Koruma 
Masası ve Sancaktepe Belediyesi 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 
işbirliği ile Sancaktepe ilçesinde 

ikamet eden mülteci ve yerel halktan çocuklarla 
“Çamur Atölyesi” etkinliği düzenledik.
Seramik sanatçısı Ezgi Yasemin eşliğinde düzen-
lenen etkinlikte, çocukların iç dünyalarını ve 
baskıladıkları duygularını çamur gibi doğadan 
gelen bir malzemeyi kullanarak üç boyutlu bir 
şekilde somutlaştırmalarını, bunu yaparken mo-
tor becerilerini kullanabilmelerini ve beden ile 
zihnin aynı anda çalışmasıyla çocukların hayal 
güçlerini ortaya çıkarmalarını amaçlıyoruz.
Tüm çocukların kendini tanıtması ile başlayan 
etkinlikte, çocuklar önce kil çamur malzemesini 
tanıdılar, sonra da Sosyal Koruma Projesi’nde 

görev yapan psikolog ve tercümanlarımız eşli-
ğinde, çamurla hayal dünyalarındaki harika ta-
sarımları oluşturdular. Bu eğlenceli ve rahatlatı-
cı etkinliğin sonunda, çocuklar hayal güçleriyle 
birlikte ortaya çıkardıkları nesneleri, keyif aldık-
ları bu atölye çalışmasının bir anısı olarak ken-
dileri için aldılar.
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li Belediyesinden farklı konulardaki beklentilerini 
dile getirdiler. Toplantının sonunda Şişli Sosyal Ko-
ruma Masası Takım Lideri Aybike Açıkel; UNHCR 
ile yürüttüğümüz Sosyal Koruma Projesini anlata-
rak, bu proje kapsamında yabancı/mülteci/şartlı 
mülteci/geçici koruma sahibi/sığınmacı kadınların 
ülkemizdeki uyumları konusunda yapılan aktif ça-
lışmalar, söz konusu statüde bulunan kadınlar açı-
sından toplantı konusu ve gündemi çerçevesinde 
görüşülen sorunlar bakımından destek ve iş birli-
ğine açık olduklarını ifade etti.

işli Belediyesi 17 Temmuz 2019 tari-
hinde Şişli Belediyesi Konferans Salo-
nu’nda, 2020-2024 Stratejik Planı’nın 
oluşturulması için Şişli ilçesinde faa-

liyet sürdüren Sivil Toplum Kuruluş-
ları ile bir araya geldi.
Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen toplantıda, Stratejik Plan’ın önümüzdeki dört 
yıl için belediye politikalarını yansıtacağı ve bu 
amaçla Sivil Toplum Kuruluşlarının istek ve öneri-
lerinin bu doğrultuda belirleyici olacağı belirtil-
di.  Şişli Belediyesi Stratejik Plan Koordinatörü ön-
derliğinde gerçekleştirilen toplantıya WALD Şişli 
Sosyal Koruma Masası temsilcileri ve Şişli’de faali-
yet gösteren diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının tem-
silcileri katılım sağladı. Toplantıda katılımcılar, Şiş-
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T ürkiye’deki eğitim kurumunda çok sayı-
da mülteci öğrenci eğitimlerini sürdür-
mektedir.Eğitimlerine devam eden öğ-
rencilerin yaşadıkları temel sorunlardan 

birisi de akran zorbalığı problemidir. Bu konuda, 
mülteci ve yerel halktan öğrenciler arasında ile-
tişimin geliştirilmesine ve muhtemel zorbalıkla-
rın engellenmesine yönelik çabalar büyük önem 
kazanıyor. Bu doğrultuda WALD olarak UNHCR 
ile yürüttüğümüz Sosyal Koruma Projesi kapsa-
mında, Pendik Belediyesi işbirliği ile Pendik ilçe-
sinde yaşamakta olan mülteci ve yerel halktan öğ-
renciler ile okullarda akran zorbalığını önlemeye 
yönelik “Benimle Oynar mısın?” konu başlıklı 
bir grup çalışması düzenlendi. Pendik Belediyesi 
Ahmedi Hani Kültür Merkezinde düzenlenen 
grup çalışmaları, WALD uzman psikologlarımız 
eşliğinde gerçekleştirildi.

Takım Oluşturma, İşbirliği ve Sosyal Beceriler, 
Güven Oluşturma gibi ana temalar doğrultusun-
da gerçekleştirilen eğitimlerde, çocukların ilişki-
lerini tanımak, sosyal bağlarını güçlendirmek, 
birlik olma konusunda farkındalıklarını arttır-
mak ve birbirlerini dinlemelerini sağlamak ama-
cıyla çeşitli aktiviteler yapıldı. 
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ve mental rahatlama yaşamalarına destek olmak ve ki-
şilerarası iletişimlerini arttırarak yalnızlık duygularını 
azaltmak amacıyla düzenlediğimiz piknik etkinliğinde 
Türkçe kelime oyunları oynandı. Oyunların ardından 
katılımcılar hazırladıkları yöresel yemekleri yerken, 
Türkçe öğrenmenin hayatlarında nasıl değişikliklere yol 
açtığından bahsettiler.  Katılımcılar, günlük işlerini 
(market alışverişi, hastane randevusu alma vs.) kimseye 
ihtiyaç duymadan yapabilmenin kendilerini daha iyi 
hissettirdiğini, çalışan kişiler, iş yerlerinde daha aktif ol-
duklarını ve çalışma performanslarının arttığını, sosyal 
ortamlara katılım sağlayabildiklerini, komşularıyla, es-
nafla ve çocuklarının öğretmenleriyle iletişim kurabil-
menin verdiği öz güvenin kendilerini daha güçlü his-
settirdiğini ifade ettiler.

W ALD olarak UNHCR işbirliği ile yü-
rüttüğümüz Sosyal Koruma Projesi 
kapsamında, Sultangazi Belediyesi iş-
birliği ile düzenlediğimiz A2 seviyesi 

Türkçe kursları tamamlandı. Kursların bitmesiyle sosyal 
uyumu güçlendirmek amacıyla kursiyerlerimizle birlik-
te “Uyum Pikniği” düzenledik. Sultangazi Kent Orma-
nında düzenlediğimiz piknikte kursiyerlerimiz doğa ile 
buluştu. Yanlarında getirdikleri müzik enstrümanları 
eşliğinde Arapça ve Türkçe şarkılar söyleyen öğrenciler, 
kimi zaman futbol ve voleybol oynayıp kimi zaman da 
ormanda yürüyüş yaparak günün tadını çıkardılar. Ki-
şilerin doğa içinde vakit geçirmelerini sağlayarak fiziksel 
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Beylikdüzü Belediyesi 2015 yılından beri 
“Hoş geldin Bebek” adı altında bir proje 
yürütüyor. Evlere ziyaret gerçekleştiren 
Sağlık İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve 

Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanları ve belediye 
meclis üyeleri kapıları elleri boş çalmıyor. Annele-
re bebekleri için yeni doğan bebek seti hediye edi-
yor. WALD olarak, Sosyal Koruma Masamıza baş-
vuran danışanların da bu hizmetler hakkında bilgi 
sahibi olması ve hizmetlerden faydalanabilmesi için 
onları bilgilendiriyor ve yerel yönetimlerin bu doğ-
rultudaki uygulamalarına kayıt olmalarını sağlıyo-
ruz. Öncelikle bu proje kapsamında 8 yeni anneyi 
ziyaret eden Beylikdüzü Belediyesi İlçe Sağlık Mü-
dürlüğü bu vesile ile diğer mülteci aileleri de ziya-
ret etmeye başladı ve 2018 yılından bu zamana ka-
dar geçen sürede yaklaşık 100 aileye ziyarette 
bulundu. Bu ziyaretler sonucunda danışanlarımız 
bu ziyaretlerden son derece memnun kaldıklarını, 
belediyenin sunduğu hizmetlerden istifade edecek-
leri için mutlu olduklarını dile getirdiler. 
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Muhasip Üyesi Metin Karakaş, Rumeli Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka ve diğer 
kurum yöneticilerinin katıldığı lansmanda RU-
PAM Proje Ofisinin de açılışı gerçekleştirildi. 
WALD ve Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü 
(UNHCR) ortaklığıyla yürütülen Sosyal Uyum 
Projesi kapsamında, 11 ilçede kurulan Sosyal Ko-
ruma Masalarında (Avcılar, Beylikdüzü, Büyük-
çekmece, Bağcılar, Pendik, Küçükçekmece, San-
caktepe, Ümraniye, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, 
Maltepe), Esenyurt, Silivri, Çatalca, Sultanbeyli ve 
Esenler ilçelerinde saha çalışmaları yürütülecektir. 
Bu çalışmalar kapsamında, belirlenen ilçelerde anket 
çalışmaları yapılarak (Midilli, Afrin, İstanbul, İzmir, 
Gaziantep), elde edilen veriler doğrultusunda 5 fark-
lı çalıştay düzenlenecektir.  Projenin son etabında 
ise, Göç, Kentsel Gelişim ve Kentsel Yaşanabilirlik 
Zirvesi düzenlenmesi planlanmaktadır. 

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akade-
misi Vakfı (WALD) ve İstanbul Rumeli 
Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (RUPAM) ortaklığıy-

la yürütülen “Göç, Kentsel Gelişim ve Kentsel Yaşa-
nabilirlik Projesi”nin lansmanı, 8 Ağustos 2019 ta-
rihinde gerçekleştirildi.  WALD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Duman, WALD Yönetim Kurulu 
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D ünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Aka-
demisi Vakfı (WALD) ve Birleşmiş Mil-
letler Mülteci Örgütü (UNHCR) işbir-
liği ile gerçekleştirilen Sosyal Koruma 

Projesi kapsamında, Ümraniye Belediyesi desteği 
ile hizmete girmiş olan Ümraniye Sosyal Koruma 
Masası’nda sunulacak hizmetler ile ilgili, Ümra-
niye Belediyesi ev sahipliğinde ilçe koordinasyon
toplantısı gerçekleştirilmiştir. WALD Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Duman, Ümraniye Be-
lediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, her iki 
kurumdan ve UNHCR’dan temsilcilerin katılım 
sağladığı toplantının amacı, yerel ölçekte mevcut 
olan mülteci sorunlarının çözüme kavuşturulma-
sı için paydaşları bir araya getirmek, kurumlar 
arası işbirliğini güçlendirmek ve aralarında güçlü 
bir koordinasyon ilişkisinin kurulması için gerek-
li adımları atmaktır. Açılış konuşmasını yapan 
Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öz-
demir; Ümraniye’de mültecilere yönelik iyi bir hiz-

met sunabilmek adına yaptıkları çalışmaları anla-
tarak, WALD ile iş birliği içinde olmanın önemli 
olduğunu vurguladı. WALD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Duman ise; Ümraniye’de 15.850 ka-
yıtlı mülteci bulunduğunu, Vakfın burada hizmet 
sunmaya hazır olduğunu ifade ederek Sosyal Ko-
ruma Projesi kapsamında sunulan hizmetleri ve iyi 
uygulama örneklerini katılımcılarla paylaştı.
İlçede hizmet veren tüm kamu kurum ve kuru-
luşlarının, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve yerel 
yönetim temsilcilerinin katıldığı toplantı, kurum-
lar arası koordinasyon, geçim kaynaklarına erişim, 
iş yeri ruhsatlandırma çalışmaları, çocukların 
okullaştırılması, sosyal uyum ve gençlerle yapıla-
cak çalışmalar, meslek edindirme eğitimleri gibi 
konulara değerlendirilmesi, kurumlar arası koor-
dinasyonun öneminin vurgulaması ve bundan 
sonraki süreçlerde birlikte hareket edilmesinin al-
tının çizilmesi ile son buldu.
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W
ALD Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Duman ve UNHCR yetkilileri, 
UNHCR işbirliğinde yürütülen Sos-
yal Koruma Projesi kapsamında 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Ça-
lık’a ziyarette bulundu. 
Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’n-
de gerçekleştirilen ziyarette; Mehmet Duman 
WALD’ın Sosyal Koruma Projesi kapsamında yü-

rüttüğü iyi uygulama örnekleri, çocukların okul-
laştırılması, istihdam çalışmaları hakkında bilgi-
ler verdi ve 2020 yılında proje kapsamında yön 
alınması gereken konular karşılıklı olarak değer-
lendirildi.  Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık ise, 2017 yılından bu yana yürütü-
len Sosyal Koruma Projesi’ni, mültecilerin kayıt 
altına alınması ve sosyal uyum süreçleri açısından 
çok faydalı bulduğunu ve bu projenin devam 
etmesi için destek vermeye her zaman devam 
edeceklerinin altını çizdi.
Program; ziyarete eşlik eden Beylikdüzü Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz ve Beylik-
düzü Belediyesi Kadın, Aile Hizmetleri Müdürü 
Muazzez Akbaba’nın katılımları ile Beylikdüzü 
Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulu-
nan Sosyal Koruma Masasının ziyaret edilmesiy-
le son buldu.
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Y oğun ve başarılı bir çalışma yarı yılını geri-
de bırakan WALD çalışanları, WALD Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Duman’ın 
katılımıyla Kurban Bayramı sonrasında 

bayramlaşmak için bir araya geldiler. 
Sultanahmet Genel Merkezimizde gerçekleşen bay-
ramlaşma programında bir konuşma yapan Mehmet 

Duman konuşmasında; bayramların, milli ve dini duy-
guların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilen-
diği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, 
kuvvetlendiği günler olduğunu belirterek tüm çalışan-
ların bayramlarını içtenlikle kutladığını ifade etti. Prog-
ram, çalışanların bayram mesajları ve iyi dilek temenni-
lerinin ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
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K üçükçekmece Belediyesi İşbirliğinde, Kü-
çükçekmece’de ikamet eden mülteci ve 
yerel halktan çocuk ve ebeveynlerin katı-
lımlarıyla “Çocuk İşçiliğinin Psikolojik 

ve Hukuki Boyutları” ile ilgili bir bilgilendirme 
çalışması düzenledik. Küçükçekmece Sosyal Ko-
ruma Masamızın bulunduğu Zahide Nine Semt 
Konağı’nda düzenlenen etkinlik; son zamanlarda 
Sosyal Koruma Masamıza gelen çocuk işçiliği bil-
diriminin artması ve bu çocuklardan bazılarının; 
maddi sıkıntılar, aile içi eğitime ilgisizlik, okul ka-
yıt sorunları gibi sebeplerden dolayı okulu tama-

men bırakmış ve çalışmaya başlamış olması nedeni 
ile planlanmıştır. Etkinliğin amacı, ebeveynleri ço-
cuk işçiliğinin hukuki boyutu, fiziksel ve psiko-sos-
yal etkileri konularında bilgilendirmek, farkındalık 
kazandırmak ve çocuk işçiliğini önlemektir. Etkin-
likte; çocuk yaşta çalışmanın/çalıştırılmanın fizik-
sel ve psiko-sosyal zararlarından bahsedilmiş, su-
num esnasında, ailesinden izni alınarak, çalışan bir 
çocuk sahneye davet edilmiş ve çalışma öyküsü din-
lenmiştir. Daha sonrasında erken yaşta çalışmak 
zorunda kalan ve şu an en az bir çalışan çocuğu 
bulunan anne ve babaların görüşleri alınmıştır. Ka-
tılımcılar çocuk yaşta işgücüne katılmanın fiziksel 
ve psiko-sosyal zararlarını deneyimlediklerini ifade 
ederek, çok erken yaşlarda çalışmanın/ çalıştırılma-
nın ilerleyen yaşlarda “çalışmada isteksizliğe” yol 
açtığına vurgu yapmışlardır. 
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ÇOCUKLARA 

Sosyal Koruma Projesi kapsamında, mül-
teci ve yerel halktan çocuklarla, Sultanga-
zi Belediyesi İtfaiye İstasyonu’na gezi dü-
zenledik.

Son zamanlarda artan yangın, sel ve deprem gibi 
afetler konusunda çocukları bilinçlendirmek ama-
cıyla düzenlediğimiz etkinlik, katılımcı çocuklarla 
itfaiye alanında toplanmamız ile başladı. Sultan-
gazi İtfaiye Müdürlüğü Şefi tarafından Sultangazi 
ve yakın ilçeler hakkında çocuklara bilgi verilme-
sinin ardından, yangınların neden çıktığı ve yangın 
esnasında yapılması gerekenler hakkında çocukla-
rın soruları cevaplandırıldı. İtfaiyenin sadece yan-
gın söndürmekle görevli olmadığını; hayvanları 
sıkıştıkları yerlerden kurtarma, trafik kazaları gibi 
durumlarda insanları kurtarma, sel afetinde destek 
sağlama gibi konularla da ilgilendikleri anlatılarak 
çocukların hem farkındalığının artması hem de bu 
tarz afetlere karşı bilinçlendirilmelerine katkı sağ-
landı. Çocuklara bu keyifli etkinlikle itfaiye nu-
marası öğretilirken,  hangi zamanlarda aramaları 
konusunda da bilgilendirmeler yapıldı.
Çocuklara itfaiye araçlarının tanıtılması ile devam 
eden etkinliğin sonunda, çocuklarla ufak bir tat-
bikat yapılarak,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “İsa 
ile Nisa Yangından Korunma” etkinlik kitabı he-
diye edildi. 
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arttırılması, kendi ekonomik döngülerini sağlayabil-
melerine destek olunması, mesleki becerilerinin ge-
liştirilmesi, işgücü piyasasına uyumlarının artırılması 
amacıyla WALD, Yeni Yüzyıl Hastanesi, İŞKUR yet-
kilileri ve iş talebinde bulunan Geçici Koruma altın-
daki 55 Suriyeli’nin katılımıyla bir istihdam çalışma-
sı gerçekleştirdik. Pendik Ahmedi Han Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen ve tüm duyuru faaliyet-
lerinin Pendik Sosyal Koruma Masası tarafından ger-
çekleştirildiği etkinlikte; İŞKUR yetkilileri tarafından 
ücretler, sigorta, yardımlar gibi konularda sığınmacı-
lar tarafından sıkça sorulan sorular hakkında bilgiler 
verildi. Ardından Yeni Yüzyıl Hastanesi İnsan Kay-
nakları Birim Müdürü tarafından işyerlerinde mevcut 
olan iş imkânları ve iş şartları hakkında bilgilendir-
meler yapıldı. 
Bilgilendirmelerin ardından, iş şartlarını kendine uy-
gun bulan Geçici Koruma altındaki Suriyeli katılım-
cılarla kayıt amaçlı olarak bireysel görüşmeler gerçek-
leştirildi ve ilgili görüşmeler sonucunda 40 kişinin iş 
mülakatı gerçekleştirildi.

A ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 
İŞKUR tarafından Dünya Bankası işbirliğinde 
hayata geçirilen “Geçici Koruma Altındaki Su-
riyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Des-

teği Projesi” Ankara’da düzenlenen açılış toplantısıyla baş-
ladı. 30 ay sürecek proje kapsamında 7 bin 400’ü Suriyeli 
sığınmacı ve 7 bin 400’ü ise Türk vatandaşı olmak üzere 
toplam 14 bin 800 kişiye ulaşılarak bu kişilerin istihdamı-
na destek olunması hedefleniyor.
Bu doğrultuda; WALD olarak İŞKUR işbirliği ile Pendik 
Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde geçi-
ci koruma altındaki Suriyeli sığınmacıların istihdamının 
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Sancaktepe Sosyal Koruma Masası ve Sultan-
beyli Kızılay Toplum Merkezi iş birliği 
“Farklılıklara Saygı” eğitimi düzenledik. Yaş-
ları 10 - 13 arasında değişen mülteci ve ye-

rel halktan 17 çocukların katıldığı eğitimi Samandı-
ra Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu yaş grubu, 
çocukların aile ortamlarından çıkarak okula gittiği, 
sosyalleştiği, kendi kültürü dışında yeni kültürler 
tanıdığı, öğrenmeye açık olduğu ve farklılıklarla 
karşılaştığı süreçtir. Çocuklar faklı din, ırk, dil, kül-
tür, cinsiyet gibi olgularla karşılaşmakta; bazen ken-
disi gibi olmayandan korkmakta, bu korku yüzün-
den de diğer çocuklarla alay etmekte ya da arasına 

mesafe koymaktadır. Çocukların kendini tanıtması 
ve ısınma oyunlarıyla başlayan etkinlik, farklılıklara 
saygı unsuru konusunda çocukların bilinçlendiril-
mesi için yapılan çeşitli çalışmalarla devam etmiştir. 
Yapılan etkinliklerle çocuklara, insanların renkleri, 
dış görünüşleri birbirinden farklıdır ama temelde 
hepsi insandır ve eşit haklara sahiptir mesajları ve-
rildi.  Eğitimde uzman psikologlrımız tarafından 
verilen mesajlardan en önemlileri “insanların saç 
renkleri, göz renkleri, boyları, kiloları, dilleri, ten 
renkleri birbirlerinden farklı olabilir fakat bu fark-
lılık aslında çeşitliliktir” ve “çeşitlilik olması zengin-
liktir” mesajlarıdır.
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mel haklarından biri olan eğitimden mahrum ka-
lır, yeteneklerini geliştiremez ve olgunlaşamaz. Bu 
doğrultuda, uzman psikoloğumuz ve tercümanı-
mız eşliğinde düzenlenen odak grup toplantısının 
amacı; çocukların okula gönderilmesinin önün-
deki engellerin ele alınması, bu engellerin ortadan 
kaldırılması,  ailelerin okullaşmanın önemi ve er-
ken yaşlarda çalışmanın çocuğa zararları üzerine 
farkındalık kazanmasıdır. 
Etkinlikte daha önce hazırlanmış beş adet görüşme 
sorusu sırası ile katılımcılara sorularak, katılımcı-
ların görüşleri kaydedildi. Etkinlik sonrasında ise 
bu sorular tekrar soruldu. Çocuklarını çeşitli se-
beplerle okula göndermeyen mülteci ve yerel halk-
tan ebeveynlerin katılım sağladığı toplantıda, ebe-
veynlerin çocuklarını okula göndermeme 
sebepleri değerlendirilerek, okullaştırmanın öne-
mi, çocuğun ve toplumun geleceğine katkısı ko-
nularında farkındalık oluşturulmuştur.

K üçükçekmece’de yaşayan mülteci ve yerel 
halktan katılımcılarla “Okul Çağındaki Ço-
cukların Okula Gitmesinin Önündeki En-
geller” konu başlıklı bir odak grup çalışma-

sı düzenledik.
Çocukların okula gönderilmemesi, bir hak ihlalidir ve 
çocuğun biyolojik, psikolojik gelişimi açısından ol-
dukça önemlidir. Okula gönderilmeyen çocuk en te-

WALDWALDWALD

110



w a l d . o r g . t r

w a l d _ a c a d e m y

w a l d . a c a d e m y

W A L D  A c a d e m y



EYLÜL
2019

w a l d . o r g . t r

w a l d _ a c a d e m y

w a l d . a c a d e m y

W A L D  A c a d e m y



2 0 1 9 

E Y L Ü L

E - B Ü LT E N w a l d . o r g . t r w a l d _ a c a d e m y w a l d . a c a d e m y W A L D  A c a d e m y



man ve WALD Yönetim Kurulu Üyelerinin katıl-
dığı etkinliğin ilk gününde, çalışanlar akşam ye-
meğinde bir araya geldi. Yemek öncesi, Elif Selen 
Ay yaptığı konuşmada; projede çalışanların çok 
kıymetli bir iş yaptığını, özellikle saha çalışanla-
rından edinilen tüm bilgilerin projenin doğru yü-
rütülmesi adına çok değerli olduğunu belirtti. 
Programın ikinci gününde; Mehmet Duman ve 
Mimar Dr. Kadir Topbaş çalışanlarla bir araya ge-
lerek; çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile 
getirdiler. Mimar Dr. Kadir Topbaş;  Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedefleri ve projenin ana konusu 
olan göç kavramının şu an Dünya gündeminde 
çok önemli bir yerde olduğunun ve yapılan tüm 
çalışmaların bu anlamda da çok değerli olduğunun 
altını çizdi. 

UNHCR işbirliği ile yürütmekte olduğumuz 
Sosyal Koruma Projesi kapsamında, Şile’de 
düzenlenen ve 2 gün süren etkinlikte tüm 
WALD çalışanları bir araya geldi.

WALD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mimar Dr. 
Kadir Topbaş, UCLG-MEWA Başkanı Muhammed 
Saadie, UNHCR Marmara Bölge Müdürü Elif Selen 
Ay, WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Du-
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W ALD Sancaktepe Sosyal Koruma Ma-
sası ve Bir Kucak Mutluluk Topluluğu 
iş birliğinde, topluluğun gönüllü üye-
lerinin katılım sağladığı bir etkinlik 

gerçekleştirildi.
WALD olarak, çocukların okullaştırılmasının, bilgiye 
erişmelerinin ve yaşıtları ile aynı ortamda bulunarak sos-
yalleşmelerinin gelecek yaşamlarında ne kadar önemli 
olduğunu biliyor ve çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürü-
yoruz. Bu doğrultuda, Bir Kucak Mutluluk Topluluğu 
ile ihtiyaç sahibi olan mülteci çocukları buluşturularak, 
Sancaktepe Belediyesi Samandıra Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirdiğimiz etkinliğe, yaşları 5 ile 13 arasında de-
ğişen toplam 50 mülteci çocuk katılım sağladı.

Yüz boyama etkinliklerinin yapıldığı ve çocuklarla oyun-
ların oynandığı etkinlikte, Bir Kucak Mutluluk Toplu-
luğu tarafından sağlanan okul setleri ve oyuncaklar ço-
cuklarla paylaşıldı. Mülteci çocuklar bu vesile ile kendi 
yaşıtları ile aynı ortamda bulunarak sosyalleşme fırsatı 
buldular ve hediyelerini alarak güzel bir gün geçirmenin 
keyfini yaşadılar.
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B irleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü’nün 
(UNDP) yürütücülüğünü yaptığı, Birleş-
miş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR), 
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Türkiye 

Belediyeler Birliği (TBB), Dünya Yerel Yönetim ve 
Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ve Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı As-
ya Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) paydaşı olduğu, 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğin-
de 26–27 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşecek 
olan Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çö-
zümler Uluslararası Forumu’nu düzenleyen paydaş 
kurum ve kuruluşlar WALD’ın ev sahipliğinde bir 
araya geldi.

WALD Proje Koordinasyon Ofisinde düzenlenen 
toplantının amacı; konuşmacı ve katılımcı listeleri-
nin gözden geçirilmesi, bütçe ve maliyet paylaşım-
larının değerlendirilmesi, taslak deklarasyon, iletişim 
planlaması ve ilgili Forum’un planlama süreçleri ile 
ilgili bilgi paylaşılması oldu.
WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman’ın 
başkanlığını yaptığı toplantıda; kurumların networ-
kü gözetilerek foruma davet edilecek üst düzey kişi-
ler listesi kararlaştırıldı. Deklarasyonun hazırlanma-
sı, bütçe paylaşım görüşmeleri, forum plan ve 
programının, kurumsal kimlik, ortak görünürlük 
materyalleri ve ortak iletişim paketinin de görüşül-
düğü toplantı kurumların görev dağılımı yapması 
ve bir sonraki toplantı tarihinin kararlaştırılması ile 
son buldu.
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W ALD Pendik Sosyal Koruma Masası 
ve Sultanbeyli Kızılay Toplum Mer-
kezi işbirliğinde, Pendik Belediyesi 
Ahmedi Hani Kültür Merkezi’nde 

“Gebe Okulu” etkinliği gerçekleştirildi.
Göçmen topluluklarda doğum oranları yüksek ol-
makla birlikte göçmen kadınların bu tarz eğitimleri 
yerelde alabileceği çok sayıda merkez bulunmamak-
tadır. Bu tarz etkinliklerle; özellikle ilk gebeliğini ya-
şamakta olan kadınların gebelik hakkında bilgilen-
dirilmesini ve çocukları ile daha sağlıklı bir hayat 
sürmesini amaçlıyoruz. Kızılay Toplum Merkezi Sağ-
lık Uzmanı tarafından verilen eğitim kapsamında; 
bebeğin biyolojik gelişimi, gebe sağlığı ve psikoloji-
si, anne ve bebek beslenmesi, hamilelikte alınan ki-
lolar ve kişisel bakım konuları hakkında bilgiler ve-
rilerek, eğitim sonrası kadınların konu ile ilgili 
soruları cevaplandı.

2 hafta süren 2 seanslık eğitim sonunda; katılımcı-
lara Kızılay tarafından konu ile ilgili hazırlanan he-
diyeleri dağıtıldı. Bu gibi eğitimlerin bilinçlenme-
lerini sağlayarak, hayat kalitelerini yükselttiğini 
belirten kadınlar, her iki kuruma da teşekkürlerini 
ilettiler.
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Kâğıthane Sosyal Koruma Masamız önderli-
ğinde, Kâğıthane ilçesinde ikamet eden mül-
teci ve yerel halktan çocuklarla  “Güzel Ül-
kemizi Tanıyalım” adı altında Miniatürk 

gezisi düzenlendi.
Çocukların ülkemizdeki tarihi ve doğal güzellikleri 
tanımaları amacıyla gerçekleştirilen gezide, çocuklar 
Hititler’den Selçuklu’ya, Osmanlı’dan Cumhuriyet dö-
nemine pek çok tarihi eserin minyatürlerini inceleme 
fırsatı buldular. Bu sayede, özellikle mülteci çocukların 
yaşadıkları ülke Türkiye ile bağ kurmalarını, yerel kül-
türümüzü ve şehirlerimizi daha yakından tanımaları-
nı ve uyum süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz.
Eğlenceli ve eğitici geziye başlamadan önce çocuk-

lara Miniatürk hakkında kısaca bilgi verildi ve  ‘Bir-
birimizi Tanıyalım’ adlı ısınma oyunu ile tanışıp ar-
kadaş olmaları sağlandı. Gezinin devamında, 
çocuklara şehirlerimizin önemli mimari yapılarının 
hikâyeleri anlatıldı ve bu yapılar hakkında soru-ce-
vap etkinliği yapılarak çocukların eğlenerek öğren-
melerine katkı sağlandı.
Etkinliğin sonunda, çocuklar Türkiye’nin çok güzel bir 
ülke olduğunu, diğer şehirleri de yakından görmek is-
tediklerini ve bu ülkede yaşadıkları için çok mutlu ol-
duklarını ifade ettiler.
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Gaziosmanpaşa Sosyal Koruma Masası, Tür-
kiye Aile Planlaması Vakfı (TAPV) ve Ga-
ziosmanpaşa Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü (SHM) işbirliği ile mülteci ve 

yerel halktan kadınların katılımı sağladığı “Kadın 
Sağlığı Sorunları Semineri” düzenlendi.
Gaziosmanpaşa Kültür Merkezinde düzenlenen se-
minerin amacı; özellikle mülteci kadınların kadın 
sağlığı sorunları ve önleyici müdahaleler hakkında 
bilinçlendirilmesine katkı sağlanmasıdır. WALD uz-
man psikologları ve TAPV uzmanları eşliğinde dü-
zenlenen seminerde; kadınlara, cinsel yolla bulaşan 
enfeksiyonlar, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve 
menopoz gibi spesifik kadın sağlığı sorunları üzeri-
ne bilgiler verildi. Interaktif bir şekilde katılımcıların 
soruları ve paylaşımlarıyla devam eden seminer, di-
ğer seanslarda, Üreme Organları ve Gebelik, Temiz-
lik ve Beslenme, Güvenli Annelik, Gebeliği Önle-
yici Yöntemler ve Cinsel Eğitim gibi konularla 

devam edecektir.
İnteraktif olarak ilerleyen seminerin sonunda, katı-
lımcı kadınlar Gaziosmanpaşa Sosyal Koruma Ma-
sasında gerçekleştirilecek olan odak grup toplantı-
sına davet edildi. Katılımcılar bu gibi seminerlerin 
farkındalıklarının artmasına katkı sağladığını ifade 
ederek, teşekkürlerini sundular.
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hizmete başlaması için Maltepe Belediyesi ile proto-
kol imzalandı.
Toplantının başlangıcında, yerelde mülteci sorun-
larının çözüme kavuşturulması ve sosyal uyum kap-
samında yapılabilecek çalışmalar konusunda karşı-
lıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Maltepe Belediye 
Başkanı Ali Kılıç, mülteci sorununun çözümü için 
her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti. WALD 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ise, özel-
likle kadın, çocuk, eğitim, çocuk yaşta evlilikler ve 
okullaştırma, yoksulluk ve geçim kaynaklarına eri-
şim konularında yapılacak çalışmalar hakkında bil-
giler verdi.
Toplantının sonunda, göç ve kentleşme konusunun 
önemi vurgulanarak özellikle göç alan bölgelerde 
kentleşme ve akıllı şehirleşme planları değerlendi-
rildi. Toplantı tarafların karşılıklı iyi niyet dilekleri 
ile son buldu.

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) 
ile yürütmekte olduğumuz Sosyal Koruma 
Projesi kapsamında, 12. Sosyal Koruma Ma-
sası, Maltepe Belediyesi ile yapılan protokol-

le hizmet vermeye başladı.
WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, 
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Belediye-
si Strateji Geliştirme Müdürlüğü Temsilcisi Bahadır 
Keşan, UNHCR Temsilcisi İpek Miscioğlu’nun katılım 
sağladığı toplantıda Maltepe Sosyal Koruma Masasının 

WALDWALDWALD

120



T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İs-
tanbul İl Müdürlüğü (AÇSHİM) ve 
Sivil Toplum Kuruluşları (STK)  ara-

sında düzenlenen iş birliği protokolü kapsamında yapılan 
aylık olağan toplantı, Eylül ayında  Dünya Yerel Yönetim 
ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın (WALD) ev sahipli-
ğinde gerçekleştirildi. 
WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman’ın 
katılımcıları selamlaması ve kurumu tanıtmasıyla başla-
yan toplantıda; mültecilerin kayıtlı bulundukları kentle-
re dönmelerine ilişkin İstanbul Valiliği tarafından verilen 
karar sonrası sahaların durumu ve bu noktada STK’ların 
yaptıkları destekleme ve yönlendirme çalışmalarının de-
ğerlendirilmesi, sevk formunun işleyişindeki sürecin de-
ğerlendirilmesi görüşüldü. Toplantıya katılım sağlayan 
STK temsilcileri tarafından, faaliyet gösterdikleri saha-
larda karar sonrası yaşanan durumlar, faaliyet alanları ve 

mültecilerin kayıtlı bulundukları illere gidişleri yönünde 
yaptıkları destekleme ve yönlendirme çalışmaları hakkın-
da bilgiler paylaşıldı. Çocukların okullaştırılması, mülte-
cilerle ilgili çocuk işçiliği konularında ailelerin bilinçlen-
dirilmesi gerekliliği, sağlık konusunda mültecilerin 
yaşadığı problemlerin görüşüldüğü bilgilendirme çalış-
maları gibi konularının da konuşulduğu toplantı bir son-
raki toplantı tarihinin netleştirilmesi ile son buldu.
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Üç gün süren eğitimde; Türkiye’de mültecilere ilişkin 
yasal çerçeve, uluslararası koruma ve geçici koruma, ço-
cuk koruma, özel ihtiyaç sahiplerinin tespiti ve yönlen-
dirilmesi, özel ihtiyaç sahipleri ile yapılacak mülakatlar-
da dikkat edilmesi gereken önemli konular; toplumsal 
cinsiyet ve CTCDŞ: giriş ve tanımlar, CTCDŞ vaka 
çalışmaları, danışmanlık, mülakat teknikleri ve vaka ça-
lışmaları / rol oynama, insan kaçakçılığı, LGBTI, engel-
li bireyler, yaşlı bireyler, ciddi sağlık sorunu olan kişiler 
ve yalnız ebeveynler ve özel yasal ve fiziksel koruma 
ihtiyacı olan bireyler, işkence mağdurları konuları gö-
rüşüldü.  
UNHCR yetkilileri tarafından belirtilen başlıklarda su-
numların yapıldığı eğitimde; uygulamaların daha iyi 
anlaşılabilmesi için vaka analizi yöntemi kullanılarak 
grup çalışmaları yapıldı. Katılımcıların sahalarda karşı-
laşılan sorunların paylaşılması ve değerlendirilmesiyle 
sona eren program; danışan grupları için danışmanlık 
sırasında ve sonrasında sunulan kısa ve uzun vadeli çö-
zümler, yönlendirmeler ve takip mekanizmalarının far-
kındalığı açısından oldukça yararlı olmuştur.

C insel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete 
(CTCDŞ), Koruma Mülakatlarına ve Özel İh-
tiyaçların Tespiti ile Değerlendirilmesine İlişkin 
Eğitim Programı, 11-13 Eylül 2019 tarihlerinde, 

UNHCR ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirildi. 
WALD olarak katılım sağladığımız eğitimin amacı; “Su-
riyeli Mülteci Krizinin Etkilerini Hafifletmek Amacıyla 
Türkiye’deki Ulusal Kurumlara Destek Verilmesi Projesi” 
kapsamında çalışan kurum ve kuruluşlardan gelen saha 
çalışanlarının bahsi geçen konularda bilgilendirilmesidir.
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W ALD Bağcılar Sosyal Koruma Masa-
sı ve Uluslararası Tıbbi Bakım ve Yar-
dım Organizasyonları Birliği 
(UOSSM) işbirliğinde, “Çocuklarda 

Gelişimsel İhtiyaçlar” başlığı altında bir seminer ger-
çekleştirildi.
Her iki kurumun uzman psikologları eşliğinde ger-
çekleştirilen eğitimin amacı; aileleri, çocuklarının 
sevgi, güvenlik, deneyim yaşama, onay ve övgü alma 
gibi gelişimsel ihtiyaçlarını fark etmeleri konusunda 
bilgilendirmektir. Mülteci ve yerel halktan katılım-
cıların bulunduğu seminerde çocukların gelişimsel 
ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanmasında ailenin 
rolünün önemi vurgulanarak, gelişimsel ihtiyaçların 
neler olduğu ve bu ihtiyaçlara nasıl cevap verilmesi 
gerektiği konuları hakkında bilgiler verildi.
Seminerin sonunda, katılımcılarla paylaşılan ihti-

yaçlar içerisinde, çocuğunun en çok neye ihtiyacı 
olduğunu düşünmesi söylenerek ihtiyacı karşılamak 
için verilen bilgiler ışığında bir çözüm yolu planlan-
ması talebinde bulunuldu. İhtiyaç tespitleri yapıl-
dıktan sonra bulunan çözüm yolları hakkında kar-
şılıklı fikir alışverişinde bulunularak, bu önerilerin 
yeterliliği konusunda değerlendirmeler yapıldı.
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Uzman psikologlar ve tercümanlar eşliğinde gerçek-
leştirilen seminerde; gebelik döneminde dikkat edil-
mesi gereken beslenme, kişisel hijyen, uyku, din-
lenme ve egzersiz faktörlerinden bahsedilerek, 
gebelik öncesi, gebelik dönemi ve gebelik sonrası 
yaptırılması gereken sağlık kontrollerinin önemi 
vurgulandı.
İnteraktif olarak katılımcıların soru ve paylaşımları 
ile devam eden seminer, Sosyal Koruma Masaların-
da sunulan tüm hizmetlerin anlatılmasının ardın-
dan soru ve cevaplar ile sona erdi. 

Gaziosmanpaşa Sosyal Koruma Masası, Türki-
ye Aile Planlaması Vakfı (TAPV) ve Gazios-
manpaşa Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
(SHM) iş birliğiyle, Gaziosmanpaşa ilçesin-

de ikamet eden mülteci ve yerel topluluktan kadınla-
rın katılımıyla “Güvenli Annelik Çalışması” gerçek-
leştirildi.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen seminerin amacı; kadınları, sağlıklı gebe-
lik ve sonraki aşamalar konusunda bilgilendirmek ve 
bilinçlendirmekti. Güvenli Annelik kavramı; bir ka-
dının sağlıklı bir gebelik geçirmesi, sağlıklı koşullarda 
doğum yapması, anne ve bebeğin lohusalık dönemin-
de de sağlığını sürdürmesi olarak tanımlanmaktadır. 
Bu doğrultuda annelere ve anne adaylarına gebeliğe 
hazırlık, sağlıklı bir gebelik için yapılması gerekenler, 
doğuma hazırlık, lohusalık, yeni doğan bakımı ve em-
zirme üzerine bilgiler verildi.
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komi-
serliği(UNHCR) ve Dünya Yerel Yönetim 
ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) 
işbirliğinde yürütülmekte olan Sosyal Ko-

ruma Projesi kapsamında, Pendik Sosyal Koruma 
Masası önderliğinde “Yapabileceklerin Var” adlı bir 
etkinlik düzenlendi. 
Pendik Belediyesi Ahmedi Han Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen etkinlik; kadına karşı şiddeti önleme, 
şiddete karşı kadınları bilinçlendirme ve farkındalık 
sağlama amacıyla, mülteci ve yerel halktan kadınla-
rın katılımı ile gerçekleştirildi. WALD Sosyal Koru-
ma Masalarına, kadına yönelik şiddet vakalarının 
oldukça fazla geldiği, danışan kadınların, şiddetin 
türleri hakkında bilgi sahibi olmadıkları, şiddetle 
karşılaştıklarında bu durumu kimseyle paylaşama-
dıkları, paylaşırlarsa şuç işlediklerini düşünmeleri 
gibi eğilimleri ve yapabilecekleri bir şey olmadığına 
dair olumsuz inançları olduğunun gözlenmesiydi. 
Bu doğrultuda gerçekleştirilen eğitimde, paylaşma-
nın önemi, kadına karşı şiddetin sadece belli ülke-
lerde değil, tüm dünyada önemli bir problem oldu-
ğu bilgisi aktarıldı. Kadınlar bu problemi ne kadar 

çok duyururlarsa, paylaşırlarsa ve birlik olurlarsa so-
runlarına o kadar hızlı çözüm bulunabileceğine vur-
gu yapıldı.
Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği kavramlarının detaylandırılarak anlatıldığı 
ve interaktif bir şekilde ilerleyen eğitimde; kadın ve 
erkek arasında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ne 
gibi sonuçlar doğurduğu tartışıldı. Eğitimin sonun-
da; kadınlara herhangi bir şiddet vakası ile karşılaş-
tıklarında hangi kurumlara başvurabileceklerinin 
bilgisi verilerek, katılımcı kadınlara kişisel bakım 
setleri hediye edildi.
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Sultangazi Sosyal Koruma Masası önderliğinde, 
16 Ekim tarihinde, Sultangazi’de ikamet eden 
mülteci ve yerel halktan kadınlara “Aşının Öne-
mi” başlığı altında bir bilgilendirme semineri 

gerçekleştirildi.
Dünyada her yıl ‘aşı ile korunabilir’ hastalıklardan 1 mil-
yon 700 bin kişi hayatını kaybetmektedir. Aşı; özellikle 
bebek ve çocukları birçok hastalıktan korurken, aşılan-
mamış çocuklarda hastalık, sakatlık ve ölümler daha sık 
görülmektedir. Bu doğrultuda, Medikal Arama & Kur-
tarma Derneği (MEDAK) işbirliği ile gerçekleştirilen et-
kinliğin amacı; kadınların farkındalıklarının arttırılması, 
hamilelik döneminde ve sonrasında çocuklara düzenli 
olarak yaptırılması gereken aşılar ve aşı ile önlenebilir has-

talıklar konusunda bilgi sahibi olmalarıdır. Eğitimde, ha-
milelik döneminde yapılması gereken kontroller, aşının 
önemi, anne ve çocuğun sağlık gelişimi, aşı takibi ve do-
ğum öncesi bakım hakkında bilgiler paylaşıldı. 
Toplantının sonunda, katılımcılara, MEDAK tarafından 
geliştirilen, Türkiye’deki Suriyeli mülteci kadınlara doğum 
öncesi bakım için geliştirilmiş bir mobil sağlık uygulama-
sı olan HERA uygulaması hakkında bilgi paylaşımı yapıl-
dı. Uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilen etkinlik, kadın-
lara bilgi broşürlerinin dağıtılması ve kadınların 
teşekkürleri ile son buldu. 

WALDWALDWALD

128



TÜRKÇE 

Mültecilerin yaşadıkları yere sosyal uyumla-
rının Türkçe öğrenmeleri büyük önem ta-
şımaktadır. Bu noktada mültecilere dil öğ-
retimi yapılırken, dilin hangi düzeyde 

öğretileceği, hangi dil bilgisi becerilerin geliştirilmesine 
ağırlık verileceği gibi konular gündeme gelmektedir. Bu 
bağlamda mültecilerin dil bilgisi ihtiyaçlarının saptan-
ması, onlar için düzenlenecek kursların içeriklerinin be-
lirlenmesi ve ihtiyaca göre eğitim ortamının düzenlen-
mesi bakımından önem taşımaktadır. 
Sosyal Koruma Projesi kapsamında mültecilere düzen-
li olarak Türkçe dil kursları verilmekte olup, bu kursla-
rın içerikleri, mültecilerin özellikle günlük hayata adap-
tasyonunu arttıracak şekilde hazırlanmaktadır. 
Düzenli olarak, Sosyal Koruma Masalarımız önderli-
ğinde verilen Türkçe Dil Kursları bu hafta Beylikdüzü 
merkezimizde, 15 mülteci kadının katılımı ile başladı. 
Kursun ilk haftası, kadınların gündelik hayatta daha 
işlevsel olabilecekleri Türkçe terimleri öğrenmelerini 
kolaylaştırmak amacıyla uygulamalı konuşma etkinliği 
yapıldı. 30 dakika teoriden, 1 buçuk saat uygulamadan 

oluşan etkinlikte her katılımcı, Manav, Oyuncak Ma-
ğazası, Kırtasiye vs. gibi çeşitli alanlarda hem alıcı hem 
satıcı rölünde yer aldılar.
Toplamda 4 hafta sürecek olan konuşma etkinliğinin 
son haftası; katılımcıların sahaya çıkması ve gerçek bir 
manav, kırtasiye vb. yerlere geziler yapmaları böylelikle 
öğrendikleri bilgileri gerçek hayatta uygulama şansı elde 
etmeleri planlanmaktadır.
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W ALD ve UNHCR işbirliği ile yürütül-
mekte olan Sosyal Koruma Projesi kap-
samında, Sancaktepe Belediyesi işbirli-
ğiyle, ilçe sınırlarında yer alan kamu 

kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının sahada yap-
tıkları çalışmaların paylaşılması ve gelecekte yapılacak 
işbirliklerinin müzakere edilmesi amacıyla 8 Ekim 2019 
tarihinde “Sancaktepe Belediyesi Koordinasyon Top-
lantısı” gerçekleştirildi.
WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ve 
Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü’nün 
katılımıyla düzenlenen toplantı,  Mehmet Duman’ın 
Sosyal Koruma Projesi kapsamında gerçekleştirilen ça-
lışmalar hakkında bilgi paylaşması ve Sancaktepe Bele-
diyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Koordinatörü Yunus 
Kul’un konuşması ile devam etti. Toplantıda, mülteci-

ler hakkında doğru bilinen yanlışlar, çocukların okullaş-
tırılması, geçim kaynaklarına erişim, ruhsatlandırma 
sosyal uyum, sağlık çalışmaları ve gençlerle yapılacak 
olan mentörlük çalışmaları değerlendirilerek ve mevcut 
sorunlara getirilebilecek çözüm önerileri karşılıklı olarak 
tartışıldı.
Tüm katılımcıların ortak istekleri doğrultusunda, ku-
rumlar arası hem iç hem de dış koordinasyonun sağ-
lanabilmesi, iletişimin daha iyi ve hızlı olması açısın-
dan, belirli periyotlarda düzenli olarak koordinasyon 
toplantılarının gerçekleştirilmesine karar verildi. 
Özellikle de spesifik konular üzerine gerçekleştirilecek 
toplantıların çok faydalı olacağı ifade edildi. 
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Avcılar Sosyal Koruma Masamız önderliğin-
de, Türkiye’nin en fazla öğrenciye sahip 
okullarından biri olan Avcılar Leyla Bayram 
İlkokulu’nda, mültecilerin hak ve yüküm-

lülükleri ve mülteciler hakkında doğru bilinen yanlış-
lar konularını ele alan bir bilgilendirme etkinliği dü-
zenlendi. 
Avcılar Sosyal Koruma Masası ve Sosyal Koruma Pro-
jesinin tanıtılması ile başlayan seminerin amacı, ilçe 
sınırlarında yer alan kamu personellerine mültecilerin 
hak ve sorumlulukları, mülteciler hakkında doğru bi-
linen yanlışlar hakkında bilgi verilmesiydi. Sabah ve 
öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde ger-
çekleştirilen seminere,  okulda eğitim veren 42 öğret-
men katılım sağladı.
Mültecilerle ilgili özellikle sosyal medya aracılığı ile 
yayılan bilgi kirliliği dolayısıyla verilen “ Doğru Bili-
nen Yanlışlar” ile ilgili etkinlikte; uzman psikolog ve 
avukatlarımız tarafından katılımcılara  ‘’Hukuki Des-

tek ve Haklara Erişim’’ ve “Sosyal Koruma Masaları 
Psikososyal Destek Hizmeti” hakkında da bilgiler ve-
rildi. 
Seminer sonunda, Leyla Bayram İlkokulu Müdürü 
İsmail Mustafa Akçay verilen bilgilerin ve soruların 
cevaplandırılmasının çok değerli olduğunu ve okul 
olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazır oldukla-
rını ifade etti.
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düzenledi. Çocuklara ücretsiz göz muayenelerinin 
yapıldığı, gözlük dağıtımının yapıldığı etkinlikte, 
çocukların hastane fobisini engellemek amacıyla çe-
şitli gösteriler ve eğlenceli aktiviteler düzenlendi. 
WALD Beylikdüzü Sosyal Koruma Masası danışan-
larından göz problemi olan mülteci çocukların da 
katıldığı etkinlikte, çocuklara ve ailelere göz sağlığı 
ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı ve çocuklarını bek-
leyen aileler için kokteyl düzenlendi. 
Etkinlik hakkında geri bildirim aldığımız aileler ve 
çocuklar, çok mutlu olduklarını belirterek, Beylik-
düzü Belediyesine ve Kurumumuza teşekkürlerini 
dile getirdiler.Dünya Görme Günü, Görme Hakkı ve Ulus-

lararası Körlüğü Önleme Ajansı (IAPB) ta-
rafından, önlenebilir görme kusurları konu-
suna dikkat çekmek için her yıl Ekim ayının 

ikinci perşembe günü düzenlenen bir farkındalık gü-
nüdür. Dünya Sağlık Örgütü’nün “VISION 2020” 
girişimi kapsamında desteklediği Dünya Görme Gü-
nü, herkesin kapsamlı göz sağlığı hizmetlerine erişme 
hakkında sahip olarak önlenebilir görme kusurlarının 
ortadan kaldırılmasını amaçlanmaktadır.
Bu yıl 10 Ekim’e denk gelen Dünya Görme Günü’n-
de; Beylikdüzü Belediyesi, özel bir göz hastanesi ve 
gözlük firması işbirliği ile bugüne özel bir etkinlik 
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Müziğin insan üzerindeki etkilerine genel 
olarak bakıldığında; beyin dalgalarını ya-
vaşlatabilme ve düzenleyebilme, nefes alış 
verişi etkileme, kalp atışını nabzı ve kan 

basıncını etkileme, kas gerilimini azaltma, beden hare-
ketlerini ve koordinasyonu geliştirme, hafızayı ve öğ-
renmeyi güçlendirme, strese bağlı hormonları düzen-
leyebilme gibi özelliklere sahip olup insan üzerinde 
mutlak bir etkisi olduğu bilinmektedir. Müziğin evren-
selliği ve insan psikolojisine olumlu etkisi göz önünde 
bulundurularak Şişli ve Kağıthane Sosyal Koruma Ma-
salarımızda çocuklara ukulele ve bendir kursları başla-
tıldı. 8- 12 yaş aralığında mülteci ve yerel halktan ço-
cukların katılımıyla başlayan kurslarda; müziğin 
rahatlatıcı ve rehabilite edici etkisi ile çocukların müzik 
aleti çalmayı öğrenmeleri, müzik kulaklarının gelişme-
si, sosyal uyumlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Haftada bir gün olacak şekilde 12 hafta boyunca devam 

edecek olan kursların ilk dersleri, çocukların hocalarla 
tanıştırılması, müzik enstrümanlarını tanıması ve diğer 
çocuklarla tanışması ve ritim çalışmaları ile gerçekleşti. 
Kursların katılımcı çocuklara, dikkat toplama, duygu-
ları kontrol etme ve kaygıyı azaltma gibi konularda ge-
reken desteği sağlayacağı da öngörülmektedir.
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TARAMASI

de Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı olması dola-
yısıyla, farkındalığın artması amacıyla eğitim ve ta-
ramalar yapılıyor. Beylikdüzü Sosyal Koruma Ma-
sası tarafından bu yaş aralığındaki danışanlarımızın 
bu hizmetten faydalanmasını sağlamak amacıyla bir 
çalışma yürüterek, danışanlarımıza ulaştık ve tercü-
manlarımız eşliğinde bu hizmetten faydalanmala-
rını sağladık. Program işleyişinde, bu taramanın 
sonuçları 15 gün içinde çıkıyor ve eğer sonuç pozi-
tif çıkarsa danışanlar ücretsiz olarak Bakırköy Sadi 
Konuk Hastanesi’nde tedavi olabiliyorlar. Danışan-
larımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştır-
mak ve farkındalıklarını arttırmak için çok önemli 
bulduğumuz bu çalışma sosyal koruma hizmeti sun-
duğumuz diğer ilçelerde de devam edecektir. 

A vrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile T.C. 
Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülen , 
“Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağ-
lık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti ta-

rafından Sunulan ilgili Hizmetlerin Geliştirilmesi 
(SIHHAT) Projesi” kapsamında hizmet vermeye baş-
layan Mobil Kanser Tarama Ünitesi Ekim ayında Bey-
likdüzü ilçesinde hizmet verdi.
Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeli’lere sunu-
lan birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin güç-
lendirilmesi yoluyla sağlık durumlarının iyileştirilme-
sini amaçlayan programda yer alan Kanser 
Ünitesi’nde; 40 ile 69 yaş arası kadınlara mamografi 
ile meme kanseri taraması,  30 ile 65 yaş arası kişilere 
HPV taraması,  50 ile 70 yaş arası kişilere ile kolan 
kanseri taraması yapılmaktadır. 
Ekim ayının, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de 
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Birleşmiş Milletler 1954 yılında 20 Kasım ta-
rihini, çocukların refahını arttırmak, ulusla-
rarası birliktelik yaratmak amacıyla “Dünya 
Çocuk Hakları Günü” olarak kabul etmiştir. 

Bu anlamlı günde, WALD Sancaktepe Sosyal Koruma 
Masası mülteci ve ev sahibi topluluktan çocuklar ile 
film izleme etkinliği gerçekleştirdi.
Toplamda 90 çocuğun katılım sağladığı etkinliğin 
amacı, çocukların sosyal uyumlarının ve arkadaşlık 
ilişkilerinin güçlendirilmesi, farklılıklara saygı duy-
mayı öğrenmeleri, birlikte yapılan aktivitelerle ortak 

hareket etme bilincini kazanmalarıdır. Bu sebeple et-
kinliğe, tüm toplulukların bir arada katılmaları ve or-
taklaşa film izlemeleri sağlanarak, filmin hem öncesin-
de hem de sonrasında birbirleri ile konuşma ve iletişim 
kurmalarına olanak sağlayacak bir ortam hazırlandı. 
Etkinlik öncesinde, çocuklara günün anlam ve önemi-
ni belirten açıklamalar yapıldı ve konuşmaların ardın-
dan çocuklara ellerindeki rengârenk balonları dünya 
barışı için gökyüzüne bırakmaları istendi.  Balonların 
uçurulmasının ardından çocuklar patlamış mısır eşli-
ğinde kendileri için seçilen ödüllü animasyon filmini 
izlemek üzere salondaki yerlerini aldılar. Müzisyen ol-
ma hayali kuran ve hayali uğruna tüm zorluklarla mü-
cadele ederek hayallerinin peşinden giden bir çocuğun 
yaşam hikâyesini anlatan filmin seçilmesinin nedeni, 
çocukların kendi hayallerinin peşinden gitmeleri ko-
nusunda onları cesaretlendirmekti.
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UNHCR ve WALD işbirliği ile yürütülen Sos-
yal Koruma Projesi kapsamında Sancaktepe 
İlçesi muhtarları ile koordinasyon toplantı-
sı gerçekleştirildi. Muhtar ve belediye per-

sonellerinin katılım sağladığı toplantının amacı; ilçe 
sınırlarında yer alan kamu personellerine mültecile-
rin hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme-
lerde bulunulması, aynı zamanda Sosyal Koruma 
Projesi kapsamında ve mülteciler hakkında doğru 
bilinen yanlışlar ile ilgili olarak bilgilerin paylaşılma-
sıdır. Toplantının başlangıcında, Sancaktepe Sosyal 
Koruma Masasına başvuran danışanların başvuru se-
bepleri ve konuya ilişkin yapılan yönlendirmeler top-
lantıda katılımcılarla paylaşılarak, Türkiye’de bulu-
nan yabancıların hakları ve yükümlülükleri 
hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Çocuk işçiliği ve 
çocuk evliliği, engelli birey, depresyon, çocukların 
okullaştırılması, SED (Sosyoekonomik Destek Yar-
dımı) yönlendirmesi, alt ıslatma, kaygı bozukluğu, 
travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi hassas 
konular değerlendirilerek, Sosyal Koruma Masasında 

verilen hizmetler anlatıldı. “Mülteciler Hakkında 
Doğru Bilinen Yanlışlar” sunumuyla devam eden 
toplantıda, muhtarların bölge özelinde karşılaştıkla-
rı problemler ve çözüm önerileri karşılıklı olarak tar-
tışılarak, özellikle mahalle genelinde bilgilendirme 
ve farkındalık çalışmaları yapılmasının önemi vur-
gulandı. Toplantının sonunda katılımcılar, kurumlar 
arası hem iç hem de dış koordinasyonun sağlanabil-
mesi; iletişimin daha iyi ve hızlı olabilmesi için pay-
laşılan bilgilerin çok değerli olduğunu ve bu konuda 
her türlü iş birliğine hazır oldukları belirttiler.
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UNHCR işbirliği ile gerçekleştirilen Sosyal 
Koruma Projesi kapsamında, WALD Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Duman 
önderliğinde gerçekleştirilen savunuculuk 

ziyaretleri tüm hızıyla devam ediyor. Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 
toplantı; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yü-
cel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kepsut Be-
lediye Başkanı İsmail Cankul, Bigadiç Belediye Baş-
kanı İsmail Avcu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si daire müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 
Toplantıda; Sosyal Koruma Projesi kapsamında ve-
rilen hizmetlerin ve çalışmaların değerlendirilmesi, 
proje iyi uygulama örneklerinin Belediye Başkanla-
rı ile paylaşılması, gerçekleştirilebilecek işbirlikleri-
nin değerlendirilmesi ve 6 Kasım 2019’da, UNHCR 
ve WALD işbirliğinde gerçekleştirilen “III. Mülte-
ciler Alanında Koordinasyon ve Uyum Toplantı-

sı’na” Belediye Başkanlarının davet edilmesi konu-
ları görüşüldü. 
WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, 
aynı zamanda, belediyelerde Göç ve Uyum Komis-
yonlarının kurulmasının gerektiğini ve Kent Kon-
seyleri bünyesinde de Göç ve Uyum Meclisi’nin 
kurulmasının önemini ifade etti. Toplantı, ortak-
laşa yapılabilecek çalışmaların belirlenmesi için ka-
tılımcı belediyelerin WALD’ın yürüttüğü çalışma-
ları yerinde görmeleri adına İstanbul’a davet 
edilmeleri ile sona erdi.
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Hayvanların, çocukların duygusal, sosyal, zi-
hinsel ve dil gelişimine olumlu katkısı ol-
duğu yadsınamaz bir gerçektir. Her hayvan 
farklı renklere, özelliklere, şekillere ve ka-

raktere sahiptir. Çocuklar bu özellikleri keşfetmeyi 
çok sever ve bu keşif sırasında çocuğun algılama, 
araştırma, hafızaya yerleştirme, analiz etme, katego-
ri yapma, ilişki kurma ve problem çözme becerileri 
gelişir. Bunun yanı sıra çocuklarda, duygu, motivas-
yon ve kişilik özellikleri zenginleşir. 
Bu doğrultuda WALD Sancaktepe Sosyal Koruma 
Masası ve Sancaktepe Belediyesi işbirliği ile Tepeören 
Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam 
Alanı’na bir gezi gerçekleştirildi. Mülteci ve ev sahi-
bi topluluktan çocukların katılım sağladığı etkinlik-
te, çocuklara sokak hayvanları ile ilgili verilen aşıla-
ma, kısırlaştırma, tıbbi hizmetler ve bakım 
süreçleri hakkında bilgiler verildi. Bahçeli yaşam 
alanında yaşayan köpeklerin ziyareti ile devam eden 
gezide, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İş-

leri Müdürlüğü yetkilileri tarafından çocuklara, so-
kakta yaralanmış, yardıma muhtaç ya da hasta bir 
hayvan gördüklerinde neler yapabilecekleri ile ilgi-
li bilgiler verildi. 
Bu eğitici ve eğlenceli gezinin sonunda; Tepeören 
Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam 
Alanı’nda çocuklarla piknik yapıldı ve uzman psi-
kologlarımız eşliğinde çocukların geziden neler öğ-
rendikleri, alan ile ilgili en çok hangi bölümden 
etkilendikleri ve sevdikleri hayvanlarla ilgili sohbet-
ler edildi.
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diyeler nezdinde yürütülen çalışmaların 
kurumsallaşması, mültecilerin anlamlı katılım me-
kanizmalarının bir parçası olması, belediyelerin 5 
yıllık strateji planlarına mültecilere verilecek des-
teklerin dahil edilmesi ve uzun vadeli kurumsallaş-
ma adımlarının nasıl atılabileceği panelistler tara-
fından değerlendirildi. Panellerin ardından;  
programın etkileşim bölümünde, kaynaklar, faali-
yetler ve iş birliği alanları konusunda bir diyalog 
ortamı oluşturmak amacıyla belediye temsilcileri, 
kalkınma kuruluşları, donör kuruluşlar ve sivil top-
lum kuruluşları bir araya geldi. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komi-
serliği (UNHCR) ve Dünya Yerel Yönetim 
ve Demokrasi Akademisi (WALD) işbirliği 
ile 2017 yılı itibari ile her yıl düzenlenen ko-

ordinasyon toplantılarının 3.sü 6 Kasım 2019 tari-
hinde, İstanbul’da gerçekleştirildi. “Mültecilerle Güç-
lenen Kentler” başlığıyla gerçekleştirilen toplantının 
amacı, mülteci durumunun yarattığı olumlu etkiler 
ve getirdiği zorlukların yerel boyutuna dikkat çekmek 
ve belediyelerin bu alanda yaptığı çalışmaların sürdü-
rülebilirliğini artırmanın yollarını aramaktır. Toplan-
tının başlangıcında açılış konuşması yapanWALD 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ise konuş-
masında; mültecilerin ve ev sahibi topluluğun uyum-
larının sağlanması, kurumlar arası iletişimin güçlen-
dirilmesi, göç politikaları, faaliyetleri ve hizmetleri 
konusunda ortak hareket edilmesinin teşvik edilmesi 
amacıyla, yerel yönetimlerde “Göç Birimlerinin” ya 
da “Göç ve Uyum İhtisas Komisyonlarının” oluştu-
rulmasının süreç yönetimi açısından çok önemli ol-
duğunu belirtti. Panellerde, mülteciler alanında bele-
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işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin 
etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 
azaltmak, çalışanları hak ve sorumlulukları ko-
nusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alın-
ması gerekli tedbirleri öğretmek amacıyla yapılan iş 
sağlığı ve güvenliği eğitiminin, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının önlenmesindeki rolü çok önemlidir.
İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin önemine istinaden, 
tüm WALD çalışanlarına “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimi” verildi. Eğitimde; işyerlerinde sağlıklı ve 
güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve mes-
lek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve 
sorumlulukları, mesleki riskler ile bu risklere karşı 
alınması gerekli tedbirler hakkında bilgiler verildi.
İş verimliliğini arttırmada ve işyerlerinde güvenli bir 

çalışma ortamının oluşturulmasında önemli rol oy-
nayan eğitim, soru ve cevap bölümü ile devam etti 
ve Sosyal Koruma Masalarına alınabilecek özel ön-
lemlerin neler olacağının tartışılması ile son buldu. 
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şim Evreleri”, “Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı”, 
“Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları” 
gibi konular işlenmiştir.
Etkinlikte; WALD uzman psikologları tarafından, 
anne sütünün fizyolojik ve psikolojik faydaları, ço-
cuk eğitiminde ilgi, sevgi, sabır ve güvenin önemi, 
ödül ve cezanın çocuk eğitimindeki yeri, anne ve 
babayla oynanan oyunun faydaları ele alınarak, ka-
tılımcıların süreçte aktif rol aldığı interaktif sunum-
lar gerçekleştirildi. Sunumlar sonrasında katılım-
cıların soruları cevaplanarak, ebeveynlik süreçleri 
karşılıklı olarak tartışıldı. 

Ç ocukların çeşitli yaş evrelerinde fiziksel ve 
psikolojik olarak neler yaşadığı, bu dönem-
lerde ihtiyaçlarının neler olduğu gibi araş-
tırmalar yapmak, bu konuda kitaplar oku-
mak, gerekirse verilen seminerlere katılmak, 

ebeveynlerin çocuğunu daha iyi tanımasını sağlar. 
Ailede sevgiyi hissederek büyüyen bir çocuk bağlılık 
ve güven duygusunu yaşamaktadır. Bu nedenle ço-
cuğun sevginin egemen olduğu bir ev ortamına ihti-
yacı vardır.  
Bu doğrultuda; Küçükçekmece Sosyal Koruma Ma-
sası önderliğinde, 17 Ekim tarihinde “Bilinçli Anne 
Baba Atölyesi” başlatıldı. Dört hafta sürmesi plan-
lanan, mülteci ve ev sahibi topluluktan kişilerin ka-
tılım sağladığı bilinçli anne baba atölyesi, anne ve 
babaların çocuklarına karşı olumlu tutum ve davra-
nışlar geliştirmesine yardımcı olmayı hedeflemekte-
dir. Atölyede,“Çocuk Yetiştirirken Dikkat Edilmesi 
Gereken Noktalar”, “ Çocukların Psikososyal Geli-
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S osyal Koruma Projesi kapsamında, Ümra-
niye Sosyal Koruma Masası avukat ve psi-
kologları eşliğinde, Ümraniye Belediyesi 
personeline “Mülteciler Hakkında Doğru 

Bilinen Yanlışlar” ile ilgili bilgilendirme sunumu 
gerçekleştirildi.  Ümraniye Belediyesi’nde görev ya-
pan personellerin katılım sağladığı toplantının ama-
cı, mültecilerin hak ve yükümlülükleri ve mülteciler 
hakkında doğru bilinen yanlışlar ile ilgili bilgilen-
dirmelerde bulunulmasıdır. 
Sosyal Koruma Projesinin tanıtılması ve Sosyal Ko-
ruma Masalarında sıkça karşılaşılan başvuru sebeple-
rinin paylaşılması ile başlayan etkinlik, avukatlar ta-
rafından gerçekleştirilen “Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Mevzuatı” sunumu ile devam etti. Gerçek-
leştirilen sunum kapsamında Türkiye’de mülteci mev-
zuatı, geçici koruma kanunu, vatandaşlık, çalışma 
izni ve sosyal uyum yardımları (SUY) ile ilgili mev-

zuatın detaylarını katılımcılarla paylaşıldı ve ardından 
“Mülteciler Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar” sunu-
munda günlük hayatta maruz kalınan yanlış bilgilerin 
doğruları katılımcılarla paylaşıldı. Katılımcılara, bu bil-
gilerin teyidi ile ilgili her zaman Ümraniye Sosyal Ko-
ruma Masası ile iletişime geçebileceklerinin altı çizildi.
Katılımcıların soruları ile interaktif bir şekilde ilerleyen 
etkinliğin sonunda;  Ümraniye Belediyesi Kadın ve Ai-
le Hizmetleri Müdürü Haydar Karaaslan sosyal uyumun 
önemine dikkat çekti ve ulusal bir sosyal uyum progra-
mının deklare edilmesi halinde bu konuda kapsayıcı ça-
lışmalar yapmak gerektiğinin altını çizdi. 
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konuşmalarının ardından, toplantının ana konuş-
macısı T.C. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuş-
masına, göçün çağımızın en önemli problemlerin-
den biri olduğunu belirterek başladı.
Soylu konuşmasında “Küreselleşme, insanları ve 
ülkeleri birbirine yaklaştıran bir süreçtir. İnsanlar 
televizyonlardan güvenli yerlerin, iyi hastanelerin, 
iyi okulların olduğu yerleri gördüğünde göç yol-
culuğuna başlamaktadırlar. Özellikle Türkiye açı-
sından güvenlik ve sosyolojik olarak etkileri en çok 
hissedilen Suriye iç savaşı sonucu Türkiye’de tam 
rakam olarak 3 milyon 676 bin geçici koruma al-
tında Suriyeli bulunmaktadır. Bu kişilerin bir kıs-
mı iç savaştan kaçarak ülkemize sığınmış, önemli 
bir kısmı da, bölgedeki terör örgütlerinin zulmün-
den kaçarak ülkemize sığınmış insanlardır” ifade-
lerine yer verdi.
Programın ilerleyen sürecinde söz alan konuşma-
cılar; bundan sonraki süreçlerde göç konusunda 
izlenmesi gereken politikalar hakkındaki bilgileri 
içeren konuşmalarını yaptılar. 

U luslararası Göç ve Mülteci Derneği (IM-
RA) tarafından, 21 Ekim 2019 tarihinde 
“Suriyeli Sığınmacılar için İlk Adım Pro-
jesi” kapsamında “Uluslararası Göç ve 

Ekonomik Uyum Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti-
rildi. WALD olarak deneyimlerin paylaşılması adına 
katıldığımız çalıştayda; birçok sorun ve fırsatı bera-
berinde taşıyan göçün “Ekonomik Uyum” boyutunu 
ele alınarak, ilgili paydaşların fikir ve çözüm öneri-
leri tartışıldı. 
IMRA Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz ve İs-
tanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın 
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M entörlük; öğrencilerin eğitim-öğretim 
süreçlerinde ihtiyaç duydukları deste-
ğin tüm yönleriyle ve doğru bir şekilde 
sağlanarak, öğrencinin istediği üniver-

site hedefine ulaştırılmasına katkı sağlama çalışma-
larıdır. Bu doğrultuda, Kâğıthane Sosyal Koruma 
Masası önderliğinde, mülteci ve yerel halktan öğ-
rencilerle mentörlük çalışması gerçekleştirildi.
Her öğrencinin özel olduğu gerçeğinden hareketle 
düzenlenen mentörlük çalışması, Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı (YÖS) ve Eğitim Yetenek Testi (SAT) 
sınavına hazırlanacak olan öğrencilerin sınav forma-
tı hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu formata göre 
sınava hazırlanmalarını sağlamak amacıyla düzen-
lendi. Ayrıca Türkiye’de geçici koruma altındaki Su-
riyeli lise son sınıf öğrencilerinin yurtdışındaki öğ-
retim kurumlarından aldıkları mezuniyet belgeleri 

veya Türkiye’de Geçici Eğitim Merkezleri’nde oku-
yan öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ta-
rafında denklik koşulları hakkında bilgiler verildi.
Katılımcılara Sosyal Koruma Projesi hakkında bilgi 
verilmesi ile başlayan toplantı, Suriyeli öğrenciler ile 
benzer zorlukları yaşamış mezun gençlerin, her iki 
tarafı besleyecek bir öğrenme ilişkisi dahilinde bir 
araya gelerek, kariyer ve iş hayatında edindiği bilgi, 
beceri ve deneyimleri Suriyeli öğrenciler ile paylaş-
maları ile devam etti. Üniversite hayatına geçiş aşa-
masında olan öğrencileri bu döneme hazırlarken, 
kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik ihtiyaç du-
yabilecekleri bilgi, deneyim, kaynaklarla buluşabil-
melerine destek olmak, kendilerini tanıyarak, özgü-
venlerini ve kariyer bilincini arttırarak, kendilerini 
yöneten bireyler olabilmelerine yardımcı olmak esas 
alındı.

WALDWALD

147



tan katılımcılarla düzenlenen çalışmada, kişilere Tür-
kiye’deki çalışma hayatı hakkında bilgiler 
verilmesinin yanı sıra, çalışma hayatında karşılaşa-
bilecekleri sorunlar, çözüm önerileri, kurallar ve pro-
sedürler hakkında bilgiler verildi.
Suriyeli Hussam Rajab tarafından verilen ve 4 hafta 
süren eğitimde, katılımcılara, Türk Mevzuatına tabi 
işyerlerinde çalışacaklar için geçerli çalışma hayatına 
dair önemli düzenlemeler, iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusu, yabancılara çalışma izni alma yükümlülüğü, 
geçici koruma sağlanan yabancıların çalışması, yasak 
meslekler, iş ve sağlık sigortası hakkında bilgiler ve-
rildi. 
Çalışmanın dördüncü ve son haftasında ise, özgeç-
miş hazırlama teknikleri, sağlıklı iş görüşmeleri, Tür-
kiye’deki çalışma prosedürleri, Çalışanların Hak ve 
Sorumlulukları, İşverenin Hak ve Sorumlulukları 
gibi konuları ele alındı. Ayrıca programın sonunda 
katılımcılar İŞKUR’a yönlendirilerek, İŞKUR’a ka-
yıt yaptırmaları için kendilerine destek olundu.

T ürkiye’de yaşamak ve çalışmak isteyen yaban-
cılar, geliştirilen yasalar sayesinde artık çok 
daha fazla imkâna sahip. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, son iki yılda 104.915 

çalışma iznini onayladı. Çoğu başvuru, Türkiye’nin 
en önemli ve kalabalık şehri olan İstanbul’dan yapıldı. 
Bu noktada yabancıların Türkiye’deki çalışma prose-
dürleri iyi bilmiyor olmaları bazı iş fırsatlarını değer-
lendirememelerine de sebep olmaktadır. 
Yabancıların iş hayatına başlarken yaşadıkları prob-
lemlerin en aza indirilmesini sağlamak amacıyla Bağ-
cılar Sosyal Koruma Masası önderliğinde “Çalışma 
Hayatına Dair Doğru Bilgiler” başlığı altında men-
torlük çalışması gerçekleştirildi. Mülteci ve yerel halk-
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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, 
1989 yılında kabul edilen Birleşmiş 
Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleş-
mesi’yle birlikte çocuk haklarının ya-

salarca tanınmasının kutlandığı bir gündür. Çocuk 
hakları ve bu haklara ulaşamayan çocuklar hakkın-
da farkındalık oluşturmak bu günün kutlanma 
amaçları arasında yer almaktadır. 18 yaşın altındaki 
her bireyi çocuk olarak tanımlayan Sözleşme’de en 
temel değerler; ayrım gözetmeme, çocuğun yararı-
nın gözetilmesi, yaşama, gelişme ve katılım olarak 
yer almaktadır.
Bu yıl 30. su kutlanan Dünya Çocuk Hakları Gü-
nü’nde Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Meclisi’ne üye 
olan çocuklar Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık’ı makamında ziyaret etti. WALD Bey-
likdüzü Sosyal Koruma Masası aracılığı ile çocuk 
meclisine seçilen 4 mülteci çocuk da bu toplantıya 

katılım sağladı. Mehmet Murat Çalık’ın günün an-
lam ve önemini içeren konuşmasının ardından prog-
ram, çocuk meclisi başkanlarının konuşma yapma-
sı ve taleplerini iletmesi ile devam etti. Ziyaret, 
çocukların Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür 
Merkezi Yaşar Kemal Kütüphanesi’ne geçerek çocuk 
hakları ile ilgili etkinliğe katılmasıyla son buldu.
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Suriye iç savaşının sadece Ortadoğu’da değil, 
dünyanın pek çok bölgesinde siyasal, eko-
nomik ve toplumsal etkileri gün geçtikçe de-
rinleşmektedir. Bu süreçte savaşın en büyük 

mağdurları da ailelerinin yaşam mücadelelerinde or-
tak olmak zorunda kalan çocuklardır. WALD olarak, 
Sosyal Koruma Projesi kapsamında, özellikle kadın-
ların ve çocukların sosyal izolasyonunu azaltmak, 
kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar oluşturmak, 
sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla sürekli olarak 
etkinlikler ve çalışmalar düzenliyoruz. 
Bu doğrultuda Avcılar Sosyal Koruma Masası önder-
liğinde düzenlediğimiz Mentörlük Çalışması tamam-
landı. Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli-
ği Bölümü öğrencisi Raha Hamidi, WALD uzman 
psikolog ve tercümanları eşliğinde düzenlene etkin-
likte; internet bağımlılığı bilgilendirmesi, hikâye ta-
sarlama, resim analizleri gibi her hafta farklı bir et-
kinlik düzenlenerek, çocukların aktif ve etkili iletişim 
kurması üzerine çalışmalar yapıldı.
Toplamda 4 hafta süren çalışmada; uzman psikolog-
larımız tarafından, çocukların, takım çalışması, yar-

dımlaşma, grup oyunlarında sırasını bekleme, arka-
daşının sözünü kesmeme, sorumluluk sahibi olmak, 
iletişimde cesaretli olmak, daha iyi dinlemek ve ken-
dini ifade ederken daha açıklayıcı olmak gibi beceri-
ler konusunda ilerleme kaydettikleri gözlemlendi.
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Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çö-
zümler Uluslararası Forumu 26 - 27 Kasım 
2019 tarihlerinde Gaziantep Büyükşehir Be-
lediyesi (GBB) ve Birleşmiş Milletler Kal-

kınma Programı (UNDP) ev sahipliğinde, Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Dünya Yerel Yöne-
tim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Türkiye 
Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UC-
LG-MEWA) ortaklığında Gaziantep’te düzenlendi.
“Acil Durumdan Dayanıklılığa ve Kalkınmaya” te-
masıyla düzenlenen forum kapsamında 4 kıta ve 12 
ülkeden toplam 16 belediye başkanı ile Türkiye’den 
15 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 60’ı 
aşkın kalkınma aktörü, göç ve zorla yerinden edilme 
konularına yönelik iyi uygulamaları ve yerel çözüm-
leri tartışarak paylaştılar. WALD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Duman ve WALD Akademi Di-

rektörü Hülya Alper’in de konuşmacı olarak katılım 
sağladığı Forum boyunca Türkiye’den ve dünya gene-
linden katılan belediyeler, ürettikleri çözümleri ve uy-
gulamaları katılımcılarla paylaşırken, şehir düzeyinde 
gerçekleşebilecek olası işbirliği yöntemlerini tartıştılar. 
Forumun sonunda, Gaziantep Bildirgesi 2019 kamu-
oyuyla paylaşıldı. Buna göre, <<güvenli, düzgün ve 
düzenli göç için küresel sözleşmeyi onaylayan beledi-
yelerin ve şehirlerin rolü tanınacak. Yerel müdahaleler-
de başarı öykülerinin çoğaltılmasını ve ölçeklenmesini 
destekleyen şehir içi ağlar güçlendirilecek. Belediye dü-
zeyinde kamu-özel alanlarında iş yaratma girişimleri 
de dahil olmak üzere yerel düzeyde özel sektörle iş ya-
ratma ve ortaklık kurma, mülteci ve göçmenlerin po-
tansiyelleri ekonomik büyüme faktörü olarak değer-
lendirilecek. Bildiride, yeni teknolojiler, inovasyon ve 
veri yönetimi>> gibi 9 ana başlıkta kilit görev belirti-
lerek mülteci ve göçmen politikaları konusunda başa-
rı kazanılacağı deklare edildi.
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Müziğin ‘insana sesler aracılığıyla kendi-
ni ifade etme olanağı veren sanat’ ta-
nımı insanın müzik ile arasındaki ba-
ğın temelini açıklıyor. Müzik, evrensel 

ve dünyadaki tek ortak dildir. Şarkı söylemek, ri-
timle hareket etmek, dinlemek ve çalgı çalmak bi-
reyin müzikal oluşumları öğrenmesini sağlamakta 
ve müzik ile ilgili etkinlikler, kişinin bedensel ko-
ordinasyon, zamanlama, hafıza, konsantrasyon ve 
dinleme becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak-
tadır. 
Sosyal Koruma Projesi kapsamında da, mülteci ve 
yerel halkla yapılan etkinliklerde, müziğin rahatla-
tıcı ve rehabilite edici etkisinden faydalanılmaktadır. 

Bu doğrultuda kişilerin müzik enstrümanı çalmayı 
öğrenmelerini sağlamak, müzik becerilerinin geliş-
mesine destek vermek ve sosyal uyum süreçlerine 
katkıda bulunmak amacıyla Sultangazi Sosyal Koru-
ma Masası önderliğinde yetişkinlere yönelik bendir 
kurslarımız başladı. 15 – 35 yaş aralığında danışan-
ların katılım sağladığı kursun ilk haftası, danışanlara 
müzik aletinin tanıtılması, çalarken nelere dikkat 
edilmesi gerektiği ve başlangıç seviyesi notaları hak-
kında bilgiler verildi. 
Toplamda 4 hafta süren kursta katılımcılar, hem ye-
ni bir müzik aleti çalmayı öğrenmenin hem de top-
lumla bağlarının güçlenmesinin kendilerini çok mut-
lu ettiğini ifade ediyorlar.
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Sosyal uyumu ve birlikte yaşamayı kolay-
laştırmak adına mültecilerin, ev sahibi 
toplum üyeleriyle etkileşime girebilecek-
leri ortak alanlarının oluşturulması ve ge-

liştirilmesi adına, kadın ve çocuklara yönelik et-
kinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. 
Zamanlarının büyük bir kısmını evde geçirmek 
durumunda kalan mülteci kadınlar için, ev sahibi 
toplum ile iletişim kurmak ve onlardan gelecek 
destek büyük önem taşımaktadır.
Alıştıkları kültürden dolayı aktivitelerde aktivite-
lerde bulunmak istemeyen ya da bulunamayan 
kadınları da destekleyebilmek adına yalnızca ka-
dınlardan oluşan etkinlik programları hazırlıyor, 
bu kadınların toplumda daha faal, ev sahibi top-
lumla daha yakından ilişki içerisinde ve daha di-
rençli olmalarına yardımcı olmak amacıyla özel 
grup etkinlikleri düzenliyoruz. 
Bu doğrultuda, Beylikdüzü Sosyal Koruma Ma-
sası tarafından, Don Kişot Sanat Atölyesi işbirli-
ğiyle, 18 – 55 yaş aralığındaki kadınlarla resim 

atölyesi düzenlendi. Mülteci ve ev sahibi toplu-
luktan kadınların katılım sağladığı etkinlikte, ka-
dınlar eğitmenler eşliğinde, seçtikleri resimlerle, 
yağlı boya çalışması yaptılar. Farklı ülkelerden ge-
len ve farklı kültürlere sahip kadınlar, resim atöl-
yesinde, birbirleri ile tanışma fırsatı buldular.  Et-
kinlik, yaptıkları yağlı boya çalışmalarının, günün 
anısına kadınlara hediye edilmesi ile son buldu. 
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leks içinde yer alan, içinde takımın kazandığı ku-
palardan madalyalara kadar geçmişten bugüne izler 
taşıyan Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi’yle geziye 
başlayan sporsever katılımcılar, rehberlerden Fener-
bahçe’ye emeği geçmiş teknik adamlar, futbolcular 
hakkında bilgi edindiler. Katılımcılar, sırasıyla ta-
rihi futbol müsabakalarının orijinal fotoğraflarının 
bulunduğu özel bölüm ve eski maçların gösterildi-
ği sinema odasını gezdi.  Müzenin ardından Ülker 
Şükrü Saraçoğlu Stadı’nı ziyaret eden katılımcılar 
locada ve yedek kulübesinde de oturarak keyifli za-
man geçirdiler. Sarı lacivertli kulübe düzenlenen 
gezi, öğrenciler için büyük moral oldu.

1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
tarafından ilan edilen Uluslararası Engelliler 
Günü, toplumun her alanında engelli bireylerin 
haklarını, refahını teşvik etmeyi ve engelli bi-

reylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve 
kültürel yaşamın her alanında farkındalık  arttırmayı 
amaçlamaktadır.
Bu anlamlı günde, Bağcılar Belediyesi tarafından, Bağ-
cılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören 20 
öğrenci ile birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor 
Kompleksi’ne ziyaret gerçekleştirildi. Bağcılar Sosyal 
Koruma Masası danışanlarının da katıldığı etkinliğe 
uzman psikolog ve tercümanlarımız eşlik etti. Komp-
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K adına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mü-
cadele Günü, 1999 yılında kadına yönelik şid-
dete karşı toplumda farkındalık yaratmak ama-
cıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen 

gündür. Türkiye’de faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler 
(BM) Kuruluşları  BM Genel Sekreteri’nin Kadına Kar-
şı Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin (UNITE) Kam-
panyası kapsamında, Aralık ayı içerisinde 16 Günlük 
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kam-
panyası süresince çok sayıda organizasyona imza attılar. 
“Kimseyi geride bırakma: Kadına ve kız çocuklarına şid-
dete son ver” temasıyla sürdürülen çalışmalar tüm Tür-
kiye’de ses getirdi. WALD olarak, dünyada ve ülkemiz-
de kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının 
korunması ve geliştirilmesine katkı sağlanması ile ilgili 
farkındalık yaratmak amacıyla, bu özel günde kadınlar-
la etkinlikler düzenliyoruz.

UNHCR işbirliği ile yürüttüğümüz Sosyal Koruma 
Projesi kapsamında da bu kampanyaya destek vermek 
amacıyla; Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekme-
ce ve Sancaktepe Sosyal Koruma Masalarında, “Ka-
dına Şiddete Karşı Bilgilendirme Etkinlikleri” düzen-
lendi. İki oturum olarak düzenlenen, mülteci ve ev 
sahibi topluluktan kadınların katılım sağladığı etkin-
liklerin amacı kadınları, kadına şiddet ve kadına şid-
det durumunda yapılacaklar konusunda bilgilendir-
mek ve bilinçlendirmektir. Uzman psikologlar 
tarafından düzenlenen etkinliklerde; şiddetin tanımı, 
kadına yönelik şiddetin türleri, şiddetin etkileri, ka-
dına yönelik şiddetin çocuklar üzerindeki etkileri, ka-
dına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal mekaniz-
malar, tedbir kararı, ihbar, ailenin korunması, kadına 
karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ve başvuru şe-
killeri hakkında bilgiler paylaşıldı. 
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önemi; çocuğun düşüncesini, düşünce şeklini, ya-
şamını, koşullarını, duygularını yansıtmakta olma-
sıdır. 
Bu doğrultuda; 22 Kasım 2019 tarihinde, WALD 
Bağcılar Sosyal Koruma Masasında mülteci ve ev 
sahibi topluluktan çocukların katılımı ile resim atöl-
yesi etkinliği düzenlendi. Uzman psikologlar ve ter-
cümanlar eşliğinde düzenlenen etkinliğin amacı, 
çocukların konsantrasyon gücü ve öz güveninin art-
ması, iç dünyalarını renkler aracılığı ile dışa yansıt-
maları, kendilerini daha rahat ifade edebilmeleridir. 
Çocukların kendilerini tanıtmaları ile başlayan et-
kinlikte; çocuklara farklı etkinlik malzemeleri da-
ğıtılarak, hayal gücü ile seçtikleri figürleri resmet-
meleri istendi. Resim analizi ve resim terapisinin 
etkili bir terapi yöntemi olduğundan hareketle plan-
lanan etkinlik sırasında, uzman psikologlar tarafın-
dan çocukların geliştirilebilir yönleri gözlemlendi. 
Aynı zamanda çocukların sosyal uyumunun güç-
lenmesine ve aralarında oluşabilecek akran zorba-
lıklarının önlenmesine katkı sağlayan eğitim, ço-
cukların heyecanı ile son buldu.

Resim; çocuklar için yapılması hem kolay, hem 
de oyun olarak algılanan bir faaliyet oldu-
ğundan çocuklar ile ilgili bilginin tüm doğal-
lığıyla ortaya koyulmasına fırsat verir. Resim; 

çocukların becerilerinin genel bir göstergesi olması 
açısından; bize çocukların düşünüş biçimlerini gös-
termenin yanı sıra diğer çocuklarla ve yetişkinlerle 
ilişkilerini yansıtır. Çocuk resim yaparken, kendini 
bir oyun ortamında hissettiği için doğaldır ve gerçek 
duygularını aktarır. Çocuğun yarattıklarının başlıca 
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Dikkat eksikliği çocukların sadece okulda 
değil,  günlük yaşantıda da sorunlar yaşa-
masına sebep olur. 
Dikkat eksikliği, uygun yöntemler kulla-

nılıp tedavi edilmediği takdirde çocuklar bu sorunu 
çözemezler ve sınırları zorlayan, söz dinlemeyen, 
sorumluluklarını yerine getirmeyen, davranış so-
runları yaşayan çocuklar haline dönüşmeleri olası-
dır. Dikkat eksikliği açısından alınacak profesyonel 
desteğin yanı sıra evde ve günlük yaşantı akışında 
bazı noktalara dikkat etmek bir ekip çalışması ha-
linde bu sorunla baş etmeye çalışmak tercih edilen 
ideal durumdur.
Kâğıthane Sosyal Koruma Masası danışanlarından 
dikkat eksikliği problemi tespit edilen çocuklarla 
dikkat geliştirmeye yönelik bir etkinlik düzenlendi. 
Etkinliğin amacı ülkelerinden göç ettiklerinden be-
ri hayatlarında birçok zorluğa göğüs germek zorun-
da kalan, dikkat eksikliği problemine sahip olan 
çocukların dikkat geliştirme sürecini desteklemek-
tir. Çocuklarla yapılan ısınma oyunu ile başlayan 
etkinlikte, çocukların odaklanma süresini ve yete-

neklerini geliştirmeye yönelik bir takım alıştırmalar 
yapılarak çocuklar gözlemlendi. Aynı zamanda çocuk-
ların bilişsel beceri gelişiminin de hedeflendiğini et-
kinliğin sonunda dikkat geliştirici grup oyunları ile 
çocukların sosyal uyumunun da geliştirilmesine katkı 
sağlandı. Etkinlik süresinde ebeveynler de uzman psi-
kologlarımızla konu ile ilgili görüşme fırsatı buldular.

WALDWALDWALD

158



mak, aynı zamanda yaşadıkları sosyal alanlarda ken-
dilerinden başka canlılarında yaşadığının farkına var-
malarını sağlamak, daha önce görmedikleri deniz 
canlıları ile tanışarak farklılıkları ayırt edebilmek ve 
kültürel olarak gelişimlerine katkı sunabilmek amacı 
ile gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklara, rehberler ta-
rafından, balık türleri, balıkların karakteristik özellik-
leri, balıkların doğal yaşam alanları ve akvaryumda 
nasıl yaşadıkları hakkında bilgiler verildi.  
Etkinliklerin sonunda çocuklar, yemek eşliğinde 
sohbet ettiler. Düzenlenen gezilerden çok mutlu 
olduklarını belirten çocuklar, mutlu bir gün geçir-
menin sevinci ile servislerle evlerine döndüler.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi 
Vakfı (WALD) ve Birleşmiş Milletler Mülte-
ciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğin-
de gerçekleştirilen Sosyal Koruma Projesi kap-

samında, mülteci ve ev sahibi topluluktan çocukların 
katılımı ile Akvaryum gezileri düzenlendi. Pendik Sosyal 
Koruma Masası tarafından düzenlenen etkinlikte Ema-
ar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi ziyaret edilir-
ken, Avcılar Sosyal Koruma Masası tarafından düzenle-
nen etkinlikte ise mentörlük projesine katılan 
çocuklarla İstanbul Aqua Florya Akvaryumu ziyaret edil-
di.
Etkinlikler, çocuklara hayvan sevgisini ve bilincini aşıla-
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W ALD ve UNHCR işbirliği ile gerçek-
leştirilen Sosyal Koruma Projesi kap-
samında, WALD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Duman ve berabe-

rindeki heyet, Marmara Bölgesi’nde özellikle mülte-
cilerin yoğun olduğu il ve ilçe belediyelerine savunu-
culuk ziyaretleri gerçekleştirdiler. Bu ziyaretler 
kapsamında Sosyal Koruma Projesi iyi uygulama ör-
neği olarak belediye başkanları ile paylaşıldı ve ger-
çekleştirilebilecek işbirlikleri değerlendirildi. İlk ola-
rak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 
başlayan ziyaretler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ali-
nur Aktaş’ın makamında ziyaret edilmesiyle devam 
etti. Mehmet Duman düzenlenen toplantıda; proje 
kapsamında gerçekleştirilen ruhsatlandırma süreçleri, 
yerel yönetimlerle gerçekleştirilen kapasite geliştirme 
eğitimleri,Türkçe dil kursları, meslek edindirme kurs-
ları ve sosyal uyum etkinlikleri ile ilgili bilgileri pay-

laştı. Duman ayrıca; belediyeler bünyesinde Göç ve 
Uyum Meclisi’nin kurulmasının gerekliliğini vurgu-
layarak, WALD’un ilçe belediyelerinde belediye baş-
kanları ve ilçedeki diğer kurum/kuruluşları bir araya 
getirerek gerçekleştirdikleri koordinasyon toplantıla-
rının önemini vurguladı. Savunuculuk ziyaretleri kap-
samında; Bursa ilçelerinden, Nilüfer Belediye Başka-
nı Turgay Erdem, Osmangazi Belediye Başkan 
Yardımcısı Erkan Albayrak, Yıldırım Belediye Başka-
nı Oktay Yılmaz makamlarında ziyaret edilerek göç 
ve mülteci konuları hakkında görüş alışverişinde bu-
lunuldu.  Program çerçevesinde, 9 Ekim 2019 tari-
hinde ise, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Veki-
li Yaşar Çakmak’a, Gebze Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz’e, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım 
Sezer’e makamlarında ziyaretlerde bulunularak Sosyal 
Koruma Projesi iyi uygulama örnekleri paylaşıldı ve 
yapılabilecek işbirlikleri değerlendirildi. 
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yi Başkanı, Beylikdüzü Belediyesi Kadın Meclisi Baş-
kanı, Beylikdüzü Belediyesi’nde görev alan kadın 
muhtarlar, kadın müdürler, kadın meclis üyeleri ile 
birlikte mülteci ve ev sahibi topluluktan kadınlar da 
katılım sağladı. 
Yemekte, çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için 
kadınların güçlendirilmeleri, kadınların etkinlik 
alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, 
siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklar-
dan yararlanmalarının sağlanması konuları karşılık-
lı olarak görüşüldü. 

5 Aralık Kadın Hakları Günü, Türkiye’de ka-
dınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği 
gündür. Bu anlamlı günde; kadın sorunlarının 
gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkın-

dalık yaratılması ve çözümler bulunması amacıyla 
Beylikdüzü Belediyesi temsilcileri, yerel halk ve mül-
teci kadınlar ile akşam yemeğinde bir araya geldik. 
Beylikdüzü Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez 
Akbaba’nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, 
Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Hoş-
göz, Emel Turan, Beylikdüzü Belediyesi Kent Konse-
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R esim bir iletişim aracıdır, böylece birey iç dün-
yasını, kaygılarını, arzularını tuvale aktarma 
fırsatı bulur. Rahatlama ve rehabilite etme ara-
cı olan resim, aynı zamanda kişilerin duygu-

larını ifade etmelerine olanak sağlar. Bu doğrultuda, 12 
Aralık 2019 tarihinde, Kâğıthane Sosyal Koruma Ma-
sası önderliğinde, mülteci ve ev sahibi topluluktan ka-
dınların katılımıyla, Galata’da bulunan Masterpiece Sa-
nat Atölyesi’nde resim yapma etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik, atölyenin katılımcılara psikolojik olarak sağla-
yacağı faydalar hakkında bilgi verilmesi ile başladı ve 
program görevli eğitmen tarafından yağlı boya yapma 
teknikleri hakkında bilgilerin paylaşılması ile devam et-
ti. Etkinliğin amacı, kadınların ülkelerinden göç etmek 

zorunda kalmalarıyla birlikte yaşadıkları ruhsal yorgun-
luğun sebep olduğu farklı duyguları, resim yaparak ifade 
etmeleri ve bu yolla rahatlamalarıdır. Etkinliğin deva-
mında katılımcılar eğitmenin yönlendirmeleri ile birlik-
te resimlerini yaparken diğer katılımcılar ile tanışma fır-
satı da buldular.  Katılımcılar resimlerini tamamladıktan 
sonra Masterpiece Sanat Atölyesindeki diğer eserleri in-
celeyerek beğendikleri tablolara sahip olma şansını da 
yakalamış oldular.
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