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İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, kurulduğu günden bu-
güne araştırma birimleri ve alt kuruluşlarıyla birlikte 
Türkiye’nin yüzleşmekte olduğu sorunları tespit ede-
rek çözüm önerileri getirmeye devam ediyor. Bu faa-
liyetler kapsamında bugüne kadar yayımlamış olduğu 
raporlar, politika notları, görüş yazıları; gerçekleştirdiği 
seminerler, söyleşiler ve çevrim içi panellerin kapsa-
mını büyütmek üzere yeni ve iddialı bir adım attı. Ça-
lışmalarının alanını ve hedef kitlesini büyütmek üzere 
attığı bu iddialı adımda “Toplumsal Düşünce ve Araş-
tırma Merkezi” isimli yeni bir araştırma merkezi kurdu.

TODAM’ın sivil toplum araştırmaları çerçevesinde çı-
kartmaya başladığı “Türkiye’de Sivil Toplumun Gün-
demi” bülteni Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşlarının yayınlarının ve organizasyonlarının in-
celendiği, özetlendiği bir bülten olarak yayımlanmaya 
devam ediyor. Aylık olarak çıkartılan ve Türkiye’deki si-
vil toplum faaliyetlerini bütüncül bir perspektifle göz-
ler önüne koymayı amaçlayan bültenin, ayrıca STK’la-
rın görünürlüğünü, Türkiye’deki sivil toplum bilincini 
ve STK’lar arasındaki işbirliğini arttırmak da hedefleri 
arasında yer alıyor.

Bülten hazırlanırken Türkiye’deki pek çok STK’nın fa-
aliyetleri incelendi. Covid-19 salgını sonrası Zoom ve 
türevi programların da sağladığı kolaylıkla birçok se-
miner, konferans gibi organizasyonlar kolay bir biçim-
de düzenlenebilir hale geldi. Dolayısıyla bu faaliyetlere 
bültenimizde yer veremedik. Rapor, kitap, bilgi notu 
gibi yarı akademik çalışmaların yanı sıra çalıştay, sem-
pozyum, eğitim atölyeleri gibi geniş ölçekli organizas-
yonları dikkate aldık ve bunlara bültenimizde krono-
lojik olarak yer verdik. Bültenin online versiyonunda, 
haber başlıklarına haberin kaynağına götüren linkleri 
yerleştirdik. Bu sayıda ayın faaliyeti olarak İHH ve Bos-
na menşeli Merhamet Derneği arasında yapılan işbir-
liği protokolüne yer verdik. Diğer yandan, Fransa’nın 
Müslümanlara yönelik politikalarına ilişkin yayımladı-
ğı raporla İKADDER, ayın STK’sı olarak bültende kendine 
yer buldu. Ayrıca 16-22 Haziran Dünya Mülteciler Günü 
kapsamında Yetim Vakfı Genel Başkanı Murat Yılmaz ile 
bir söyleşi gerçekleştirdik.
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İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altındaki kurumlarla birlikte iş ahlakı ve girişimcilik, aka-

demik çalışmalar, yaygın din eğitimi, eğitim ve toplum alanlarında faaliyet göstermek-

tedir. Bu konularda saha araştırması yapmakta ve strateji geliştirmeye yönelik çalışmalar 

yürütmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’nin siyasi, toplumsal, eğitim ve ekonomik sorunları-

nın tespit edildiği ve çözüm önerileri ile birlikte yeni bir vizyon sunan “Geleceğin Türkiyesi”, 

“Alan İzleme Raporları” gibi somut çıktıları olan çalışmalar gerçekleştirmiştir. İLKE Vakfı çatısı 

altında; bu çabanın sınırlarını daha genişletmek ve Müslüman toplumlar özelinde de yeni 

stratejiler üretmek ve çözüm önerilerinde bulunmak adına Toplumsal Düşünce ve Araştırma 

Merkezi (TODAM) kurulmuştur.

TODAM, Türkiye’deki fikri birikim ve yönelimlerin takip edildiği, tüm dünya ile entelektüel 

etkileşim ve ilişki kuran, toplumsal değişim alanlarında çalışmalar yaparak veri setleri ve 

analiz modellerinin oluşturulduğu bir merkez olarak tasarlandı. TODAM, toplumsal değişimi 

takip ederken bu değişimin önemli alanlarından biri olan sivil toplumu da mercek altına alı-

yor. Kurumsal Yönetim Akademisi’nde başlatılan sivil toplumun geliştirilmesi faaliyeti TO-

DAM’da devam ediyor. 

Türkiye’de, özellikle İslami camiada, sivil toplum çalışmaları önemli bir kalemi oluşturmak-

tadır. Ancak bu sivil toplum kuruluşlarının (STK) birbirlerinden haberdar olabileceği alanların 

fazla olmaması dikkat çekmektedir. Bu bağlamda nitelikli bir sivil toplum için düşünce ve 

modeller üretme hedefimizin ilk ayağı olan Türkiye’de Sivil Toplum Bülteni ile karşınızdayız. 

TODAM bünyesinde hazırlanan “Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi” bülteni ile birlikte Tür-

kiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının nabzının tutulması amaçlanmaktadır. 

Türkiye’deki STK’ların hazırlamış olduğu rapor, bilgi notu, rehber, kitap gibi yarı akademik 

çalışmaların yanı sıra yürütmüş oldukları çalıştay, sempozyum, eğitim atölyeleri gibi fa-

aliyetlere toplu halde verilerek bütüncül bir bakış ortaya konulması planlanmaktadır. Bu 

şekilde sivil toplum kuruluşlarını birbirlerinden haberdar etme, görünürlüklerini artırma ve 

olası iş birliklerine temel oluşturmayı hedeflenmektedir.

Bültenin hazırlanış sürecinde pek çok STK ve faaliyetleri ayrı ayrı incelenmiştir. Türkiye’deki 

STK’lar her ay pek çok organizasyon düzenlemektedirler. Dolayısıyla bültende hangi faali-

yetlere yer verileceği konusunda bir metot oluşturulmuştur. Özellikle Covid-19 pandemisi 

sonrasında hayatımıza giren Zoom ve türevi programların sağladığı rahatlıkla birçok semi-

ner, konferans, konuşma kolay bir biçimde çevrimiçi gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Dola-

yısıyla bu organizasyonların hepsine bültenimizde yer vermek mümkün olmamıştır. Bunun 

yerine rapor, bilgi notu, çalıştay vs. gibi bilgi üretimi ve eğitime yönelik çalışmalara yer ve-

rilmiştir. Bültenimizde yer alan bu faaliyetler kronolojik olarak sıralanmıştır. 

İLKE Vakfı olarak yayımladığımız bu bülteni muhatabına ulaşmasını ümit ediyor, istifade-

nize sunuyoruz. Temennimiz yayımlamış olduğumuz Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi 

bülteninin yeni ve önemli kazanımlara yol açmasıdır. Gayret bizden, tevfîk Allah’tandır.

Lütfi Sunar

SUNUŞ
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Ensar Vakfı, Politika Oluşturma ve Planlama 
Eğitimi’ni Gerçekleştirdi

Sekiz Şehirde Herkes İçin Bisiklet Projesi 
Hayata Geçiyor

Ensar Vakfı’nın “Gençlik Fısıltıları” projesi 
kapsamında yürüttüğü dört haftalık 
“Politika Oluşturma ve Planlama Eğitimi” 
Doç. Dr. Faik Tanrıkulu ve Dr. Cafer Talha 
Şeker ile tamamlandı.

WRI Türkiye’nin Hollanda Bisikletliler 
Birliği Fietsersbond ile birlikte sekiz 
şehirde “Herkes Için Bisiklet!” projesini 
hayata geçiyor.

Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı Avrupa Birliği Başkanlığı desteği ile 

yürütülen projede dört haftalık eğitim programı tamamlandı. Programda katılımcılar Türki-

ye’nin Bölge Jeopolitiği, Politika Oluşturma ve Araştırma Teknikleri, Saha Analizi gibi konu-

larda eğitim gördüler. Süreç kapsamında ise İstanbul’da bölgesel çalıştaylar gerçekleştirile-

cek ve katılımcı gençler yerel yönetici ve karar alıcılar ile bir araya gelmek suretiyle politika 

önerilerini ve stratejik planlamalarını sunacaklar. 

Covid-19 salgınıyla birlikte toplu taşımaya dair artan endişeler neticesinde WRİ Türkiye 

Hollanda Bisikletliler Birliği Fietsersbond ile birlikte Adana, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İz-

mir, Kayseri, Kocaeli ve Konya’da “Herkes İçin Bisiklet!” projesini başlattı. Bisikletin ulaşıma 

etkisi Avrupa’da %45 iken Türkiye’de bu rakamın sadece %2 olduğunu söyleyen proje koor-

dinatörü Dr. Çiğdem Çörek Öztaş, projenin bir yıl süreceğini ve nihayetinde ulusal bir eylem 

planı hazırlamanın amaçlandığını belirtti.

Tarih: 02 Haziran 2021         STK: Ensar Vakfı        Türü: Eğitim

Tarih: 02 Haziran 2021         STK: WRI Türkiye        Türü: Proje

https://www.ensar.org/haber/2021/06/02/genclik-fisiltilari-projesi-politika-olusturma-ve-planlama-egitimini-tamamladi
https://wrisehirler.org/haberler/sekiz-%C5%9Fehirde-%E2%80%98herkes-i%C3%A7in-bisiklet%E2%80%99
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TÜSES, İstanbul’daki Suriyeli Sığınmacılara Karşı 
Olumsuz Tutuma İlişkin Rapor Yayımladı

İDDEF, Gazze’de Ofis Açtı

Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal 
Araştırmalar Vakfı (TÜSES), “Istanbul’daki 
Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Algı ve 
Tutumlar: Partizanlık, Yabancı Karşıtlığı, 
Tehdit Algıları ve Sosyal Temas” başlıklı 
raporu yayımladı.

Insana Değer Veren Dernekler 
Federasyonu (IDDEF), Filistin’deki 
çalışmalarını sahadaki ekipleriyle birlikte 
daha sürdürülebilir kılmak üzere Gazze 
ofisini açtı.

Kerem Morgül, Osman Savaşkan ve Burcu Mutlu tarafından hazırlanan ve Heinrich Böll Stif-

tung Derneği Türkiye temsilciliği tarafından finanse edilen çalışmada, Nisan 2011’den itiba-

ren başlayan göç hareketleri neticesinde İstanbul’un en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan 

kent olduğu belirtiliyor. Çeşitli grafik ve istatistiklerle desteklenen raporda yerel halkın Suri-

yelilere karşı bakış açılarını etkileyen pek çok faktöre değiniliyor. 

Son dönemde artan İsrail saldırılarıyla birlikte yoğunlaşan yardım faaliyetlerini daha hızlı 

ve koordineli bir şekilde yürütmek isteyen İDDEF, Gazze ofisinin açılışını gerçekleştirdi. İD-

DEF’ten yapılan açıklamada, Gazze’de 30 sağlık tesisinin zarar gördüğü ve 200.000’e yakın 

Filistinlinin acil tıbbi yardım beklediği ve Gazze ofisinin de Filistinliler için kalıcı ve sürdürü-

lebilir faaliyetler gerçekleştirileceği söylendi.

Tarih: 08 Haziran 2021         STK: Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES)        Türü: Rapor

Tarih: 08 Haziran 2021         STK: Insana Değer Veren Dernekler Federasyonu (IDDEF)      Türü: Açılış

http://www.tuses.org.tr/userfiles/files/Istanbulda%20Suriyeliler%20Raporu%20BASIM.pdf
https://www.iddef.org/iddefin-gazze-ofisi-acildi
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İHH ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Alanında 
İşbirliği Protokolü İmzaladı

WRİ Türkiye Desteğiyle Sıfır Karbon Bina 
Projesini Başlıyor

IHH Insani Yardım Vakfı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
arasında yetim, öksüz ve dezavantajlı 
gruplar için işbirliği protokolü imzalandı.

Gaziantep ve Konya’nın pilot şehir 
olarak seçildiği projeyle binaların 
karbonsuzlaştırılmasına ve enerji 
verimliliğinin arttırılmasına  yönelik eylem 
planları geliştirilecek.

Reyhanlı Eğitim Köyü’nde faaliyet gösteren Ebu Ubeyde Uluslararası İmam Hatip Lisesi 

bünyesinde eğitim gören yetim, öksüz ve korunma ihtiyacı olan dezavantajlı gruplar için 

eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıl-

dırım İHH’nın, yurt içi ve yurt dışında 13 ülkede 38 yetimhane, 1 çocuk yaşam merkezi ve 1 

yetim eğitim merkezi ile yetim çocuklarına hizmet götürdüklerini ve bu protokol ile de Tür-

kiye’deki ve dünyadaki yetim, öksüz ve korunma ihtiyacı olan dezavantajlı grupların eğitim 

ve öğretimini destekleyerek geleceğe umutla bakmalarını murad ettiklerini söyledi. 

İnşaat sektörü dünya çapında karbon emisyonlarının %40’ına neden oluyor. Bu da iklim de-

ğişikliğinin en önemli sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Küresel Çevre Fonu ta-

rafından desteklenen ve Türkiye adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın faydalanıcı olduğu 

Sıfır Karbon Binalar (ZCBA-Zero Carbon Buildings Accelerator) projesi bu probleme çözüm 

üretmek amacıyla başlıyor. İki yıl boyunca Türkiye’nin destek alacağı projede Gaziantep ve 

Konya pilot şehir olarak seçildi.

Tarih: 11 Haziran 2021        STK: IHH Insani Yardım Vakfı      Türü: Işbirliği Protokolü

Tarih: 17 Haziran 2021         STK: WRI Türkiye        Türü: Proje

https://ihh.org.tr/haber/meb-ile-egitimde-is-birligi-protokolu
https://wrisehirler.org/haberler/sifir-karbon-projesi-ile-gaziantep-ve-konya-%E2%80%98hizla%E2%80%99-sifir-karbon-binalara-kavu%C5%9Facak
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YEKDER’in 8. Genel Kurulu Gerçekleştirildi

ORSAM, Arapların İsrail Politikalarına Karşı 
Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Analiz 
Yayımladı

Kurulduğu günden bu yana “çocuk”, 
“genç”, “yetişkin” ve “eğitimci”lere yönelik 
özgün eğitim programları, yayınlar ve 
materyaller geliştiren, uygulayan ve 
modelleyen YEKDER, 8. Genel Kurulunu 
gerçekleştirdi.

ORSAM; Arapların Şeyh Cerrah krizindeki 
Twitter’ı kullanım biçimleri üzerinden, 
Israil’in Filistinlilere yönelik politikalarına 
karşı yaklaşımına ilişkin bir analiz raporu 
yayımladı. 

19 Haziran günü Adile Sultan Kasrı’nda düzenlenen devir teslim programında üç yıl boyunca 

YEKDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Sedat Özgür bu görevi Hüseyin Türkan’a 

devretti. YEKDER’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Türkan ise Sedat Özgür’e şu ana 

kadarki üstün gayretleri, zor zamanlarda görevi başarıyla yürütmesinden ötürü teşekkür 

ederek YEKDER’i ulusal ve uluslararası alanda daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefledikle-

rini söyledi.

Raporda İsrail’in iki yıldan fazla bir süredir seçim kriziyle karşı karşıya olduğu ve yaşanan 

bu zorluğun Netanyahu’nun politikaları, İsrail seçim sistemi ve seçmeniyle doğrudan iliş-

kili olduğu söyleniyor. Ayrıca Netanyahu hükümetinin yerleşim politikalarının ikili ilişkilere 

verdiği zararın yanı sıra İran’ın nükleer çabaları ve Suriye İç Savaşı’nın çıkması İran’ın birincil 

mesele olmasına ve Filistin sorununu ikinci plana itilmesine neden olduğu gibi gelişmeler 

üzerinden İsrail-Filistin geriliminin geçmişine değiniliyor. Raporda başat konuyu ise Şeyh 

Cerrah’da başlayan ve sonrasında bölgenin geneline yayılan çatışmalarda Facebook, Twitter, 

İnstagram gibi sosyal medya uygulamalarının yoğun bir biçimde kullanılması oluşturuyor.

Tarih: 19 Haziran 2021         STK:  Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER)       Türü: Genel Kurul

Tarih: 21 Haziran 2021         STK: Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM)        Türü: Analiz

https://www.yekder.org/haberler/yekder-8-genel-kurulu-gerceklestirildi/759
https://orsam.org.tr/en/arab-peoples-approach-to-israeli-policies-toward-palestinians-a-twitter-analysis-study-on-sheikh-jarrah-crisis/
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Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler İçin COVİD-19 
Aşısına Adil Erişim: İhtiyaç mı Yoksa Gerçek mi?

IGAM öncülüğünde düzenlenen webinarda 
kayıtlı ve kayıtsız mültecilerin aşıya 
erişimlerinde karşılaştıkları problemler 
tartışıldı ve yaşanan bu zorluklara dair 
çözüm önerilerinde bulunuldu.

EU Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO) Ankara Ofisi’nden Devrig Velly, ECHO’nun 

eğitim, sağlık, su gibi temel ihtiyaçların giderilmesi için ECHO’nun 30 küsur proje yürüttü-

ğünü söyledi. Sonrasında sözü alan World Vision’dan Johan Mooij, Türkiye’nin kayıtlı mülteci 

oranında en fazla çocuk mülteciye ev sahipliği yaptığını ve araştırmalara göre aşı husu-

sunda en fazla endişeye sahip mültecilerin Türkiye’de olduğunu söyledi. Aşı hususunda ise 

mültecilere aşı ulaşması için çalışmaların yeni yeni başladığı ve şu aşamada aşıya ulaş-

malarının mümkün olmadığını sözlerine ekledi. Devamında sözü olan İBC Başkanı Muzaffer 

Baca İstanbul’da kayıtlı mültecilerin sadece %9.5’inin aşı için başvurduğu bilgisini paylaştı.

Tarih: 22 Haziran 2021         STK: Iltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (IGAM)        Türü: Webinar

İKAD-DER, Fransa’nın Müslümanlara Yönelik 
Politikalarına İlişkin ECRİ’na Rapor Sundu

IKADDER, Fransa’daki Müslümanlara 
yönelik ayrımcı devlet politikalarına 
ilişkin endişe ve önerilerini Avrupa Konseyi 
Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa 
Komisyonu (ECRI)’na bir raporla sundu.

Raporda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam hakkındaki söylemleri ve de-

vamında yaşanan Müslümanlara ait ibadet yerlerinin, okul ve derneklerin kapatılması, helal 

gıda reyonlarının kaldırılması yönündeki İçişleri Bakanının beyanatı, camilere yönelik saldı-

rılar, okul gezilerinde başörtülü velilerin maruz kaldığı şiddet vakaları Fransa’da Müslüman-

lara yönelik ayrımcılığın münferit vakalardan olmadığının göstergesi olduğu vurgulanıyor. 

İKADDER öncülüğünde 73 STK’nın imzasıyla hazırlanan rapor insan hakları ve hukukun üs-

tünlüğü çerçevesinde Fransa’nın ayrımcı politikalarına yanıt ve öneriler içeriyor.

Tarih: 23 Haziran 2021         STK: Istanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (IKADDER)        Türü: Rapor

https://www.sivilsayfalar.org/takvim/turkiyedeki-suriyeli-multeciler-icin-covid-19-asisina-adil-erisim-ihtiyac-mi-yoksa-gercek-mi/
http://ikadder.org/fransadaki-muslumanlara-yonelik-ayrimci-devlet-politikalari-ile-ilgili-sivil-toplum-kuruluslarinin-endiseleri-ve-onerilerini/
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MAD “Mülteciler İçin Mekânda Adalet” Politika 
Metnini Yayımladı

Mekanda Adalet Derneği’nin “Kentsel 
Politikalar Programı” çerçevesinde 
yayımlanan politika metni Ceren Yartan 
ve Sena Nur Gölcük tarafından hazırlandı.

Türkiye’de mültecilerin gündelik hayatta pek çok noktada insan haklarına aykırı muamele-

lerle karşı karşıya kaldıkları bir gerçek. Türkiye’de ikamet eden kayıtlı Suriyeli sayısı 3,5 mil-

yonun üzerinde. Suriye’nin yanı sıra diğer ülkelerden 370 bine yakın kayıtlı mülteci bulunu-

yor.  Hak temelli bir anlayışla hazırlanan politika metninde mültecilerin şehir hayatına tam

katılımının sağlanmasına yönelik politika önerileri yer alıyor. Bilhassa yerel yönetimlerin 

mültecilerin şehir hayatına adapte olması hususunda önemine değiniliyor.

Tarih: 24 Haziran 2021         STK: Mekanda Adalet Derneği (MAD)        Türü: Politika Metni

“Türkiyeli ve Suriyeli Gençler Konuşuyor” 
Söyleşisi Gerçekleştirildi

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nü 
kutlamak ve Türkiyeli ve Suriyeli gençlerin 
hem deneyimlerini paylaşmak hem de 
yürüttükleri projeleri duyurmak amacıyla 
bir söyleşi gerçekleştirildi.

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin yürüttüğü Genç Mültecileri Destekleme Programı çer-

çevesinde düzenlenen etkinlikte, “Gençler İçin Hibe Programı” kapsamında projelerini hayata 

geçiren genç proje temsilcileri ve “Digital Hikayeleştirme Eğitimi” katılımcıları söz aldılar. On 

konuşmacının yer aldığı programda Türkiyeli ve Suriyeli gençler hem projelerinden hem de 

deneyimlerinden söz etme imkanı buldular.

Tarih: 24 Haziran 2021         STK: Genç Mültecileri Destekleme Programı        Türü: Söyleşi

https://mekandaadalet.org/wp-content/uploads/2020/09/MAD_PM4_MULTECI_TEK.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-5e0gisj7zE


16-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Dünya
Mülteciler Haftası kapsamında bu ay Yetim Vakfı
Murat Yılmaz ile konuştuk.

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının mültecilere yönelik çalışmalarını nasıl  
buluyorsunuz? 

Sivil Toplum Kuruluşlarımız muhacir kardeşlerimize yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleş-

tiriyorlar. Yaşamsal ihtiyaçlardan, eğitime, hukuki alanlara kadar kıymetli çalışmalar bunlar. 

Devlet kurumlarımız AFAD ve Kızılay dışında özellikle İHH, Sadakataşı, AİD Doktorlar Birliği, 

Hayrat ve Deniz Feneri, Fetih-Der gibi daha birçok kurumumuz da sınır boylarında ve Suriye 

içlerinde yerlerinden edilmiş milyonlarca muhacire barınmadan, giysi ve gıdaya, eğitimden 

sağlığa çok kıymetli destekler veriyorlar. Tüm kurumlarımıza ve güzide bağışçılarına teşek-

kür ediyoruz.

İçişleri Bakanlığı’nın son açıklamalarına göre Türkiye’de 500 bin Suriyeli çocuk 
doğdu. Diğer yandan 0-14 yaş arası Suriyeli nüfusu 1,5 milyonun üzerinde ve 
bunların ciddi bir kısmı an-nesini yahut babasını kaybetmiş. Sizin bu noktadaki 
faaliyetleriniz nelerdir ?

Bizler Yetim Vakfı olarak kuruluşumuzda Suriyeli yetim yavrularımız ve aileleri ile ilgili çalış-

malar gerçekleştirmekteyiz. Bu çerçevede İstanbul, Hatay, Kilis ve Suriye, İdlip-Babıska böl-

gesinde psikososyal destek, eğitim, kardeş aile ve Yetim Sponsorluk Çalışmaları ile maddi ve 

manevi alanda çalışmalar yapıyoruz. 

Psikososyal Destek çerçevesinde İstanbul’daki merkezimizde hizmet verdiğimiz kitlenin %

60’dan fazlasını muhacir kardeşlerimiz oluştururken, Hatay – Reyhanlı, Kilis ve Babıs-

ka’daki hizmetlerimizin tamamı Suriyeli muhacir kardeşlerimize yöneliktir. 

Anaokulu, ilk ve ortaokul ve liselerimize devam eden çocuklarımızın sayısı 1200’ü aşarken 

bu çocuklarımızın tamamı da yine muhacir yavrularımızdan oluşuyor.

Babıska’da bulunan sosyal hizmet merkezimiz ise 500 civarı yetim, öksüz ve dezavantajlı 

çocuğumuza hizmet vermekte. Buralarda etüd sınıflarından, mesleki eğitim merkezlerine, 

spor klüplerinden, görsel sanatlara kadar birçok alanda hizmetler vermeye gayret 

ediyoruz. Aynı zamanda Cerablus’ta destek verdiğimiz kız ve erkek yetimhaneleri de 

bulunmaktadır. 

Yetim Vakfı ve Muhacirler

https://www.youtube.com/watch?v=-5e0gisj7zE
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Ayni ve nakdi destekler bağlamında ise nisan ayında 100 yetim ailemize İdlip’te biriket ev 

hediye ettik. Ayrıca 2000’den fazla ailemize nakdi yardımlar gerçekleştirdik. Halihazırda 715 

yetim yavrumuza aylık sponsorluk desteği vermekteyiz. 20,000’in üzerinde yetim yavru-

muzu bayramlık kıyafetlerle sevindirdik. Kardeş Aile çerçevesinde her ay tespit ettiğimiz 

50 ailemize 1,000 TL’lik destekler vermek istiyoruz. Bu ailelerimizin de önemli bir kısmı ba-

ğışçılarımız tarafından desteklenmeye başlandı. Kurban döneminde ise 3,012 yetimimize 

yine bayramlık destekleri vereceğiz inşallah. Ayrıca 1,000 yetim ailemizi de kurban etleriyle 

sevindireceğiz inşallah.

Suriyeli bir çocuk, Dlyar Safo 6 Haziran’daki liselere giriş sınavında birinci oldu. Bu-
radan hareketle Türkiye’nin Suriyelilere yönelik eğitim politikasını nasıl buluyorsu-
nuz? Türkiye’deki Suriyeli gençlerin eğitimi hakkında neler yapılabilir?

Bu tüm Türkiye gibi bizleri de sevindiren bir gelişme. Dlyar Safo kardeşimizi bu başarısından 

dolayı tebrik ediyorum. Hepimizin göz aydınlığı oldu. Türkiye’de çocukların okullara başla-

ması ve devamı ile ilgili tabi ki özellikle 1,5 yıllık salgın sürecinin ciddi olumsuz etkileri oldu. 

Fakat öncesinde de okul çağında olan ve fakat okula gidemeyen on binlerce çocuk olduğunu 

biliyoruz. Bu çerçevede atılması gereken birkaç adım bulunuyor. 

1. Ailelerin ekonomik nedenlerle çocuklarını okula gönderemediklerinden yola çıkarak

bu tip ailelere eğitim yardımlarının yapılması

2. Okullarda çocukların akran zorbalığı kabilinden gördükleri şiddet ve ötekileştirmenin

önüne geçebilmek için öğretmen ve velilere seminer ve eğitim programlarının uy-

gulanması

3. Okulların muhacir ailelerin çocuklarını okullara alma konusunda istekli hale getirilmesi

4. Eğitim dili Türkçe’yi az bildikleri için çocukların okullara gitmekten geri durmalarının

önüne geçebilmek için muhacir öğrenciler için ek Türkçe derslerinin konulması

Mültecilerin toplumsal hayata entegrasyonu hakkında neler yapılabilir?

Öncelikli olarak muhacirlere bir yabancı ya da öteki gözüyle bakmaktan vaz geçilmeli. Üç 

nesil geriye gittiğimizde bu ülkede herkesin neredeyse bir yerden bir yere göç etmiş kim-

selerin çocukları ya da torunları olduğunu görebiliriz. Bu çerçevede mahallede, iş yerlerinde, 

parkta, devlet daireleri ve diğer kamu alanlarında, okulda, hastanede karşılaştığımız ve bir-

likte yaşadığımız muhacir kardeşlerimize dostane yaklaşımlarda bulunmak gerekiyor. 
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Son olarak günümüzde gittikçe artan mülteci karşıtlığıyla mücadele edebilmek 
adına tavsiyeleriniz nelerdir?

Her birimiz bu dünyada misafiriz. Bu dünyaya geldiğimiz gibi takdir edilen vakti doldurdu-

ğumuzda bir başka aleme göç edeceğiz. Yani insanoğlu her daim bir göç halini yaşıyor. Bu 

durumu televizyon ve kitle iletişim araçlarında insanlara anlatmak gerekiyor. Ayrıca okullar 

muhacir kardeşlerimizin ve birlikte yaşamın anlatılacağı önemli merkezleri oluşturmakta. 

Yine camilerdeki kürsülerden ve Cuma hutbelerinden bu durumun ehemmiyeti açısından 

nasihatler verilebilir. Sanıyorum ki bu şekilde insanlar daha duyarlı hale geleceklerdir. 



İHH ve Merhamet Derneği Arasında Protokol 
İmzalandı

Bosna Hersek’in en eski kurumu olan 
Merhamet Derneği ile IHH Insani Yardım 
Vakfı bir işbirliği protokolü imzaladılar.

Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac ve Genel Sekreteri Sidik Aždahić 8 Ağustos tarihin-

de,  İstanbul’da İHH genel merkezini ziyaret ettiler. Bosna-Hersek’te toplanan insani yardımla-

rın Gazze’ye ulaştırılması için işbirliği protokolü imzaladılar.

Vrbanjac ve Aždahić, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay ve Dış İlişkilerden Sorumlu Ge-

nel Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı tarafından karşılandılar. Ziyarette ayrıca iki ülke arasın-

daki dostluk vurgulandı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Merhamet Derneği
Başkent Saraybosna’da 2 Şubat 1913’te kurulmuş olan Merhamet Derneği’nin İHH ile işbirliği 

Bosna savaşı zamanlarına dayanıyor. Merhamet, bünyesinde yer alan ve ülkenin farklı şehir-

lerindeki aşevleriyle binlerce ihtiyaç sahibine yardım etmeye devam ediyor. Uluslararası ça-

lışmaları da bulunan Merhamet, Bosna Hersek’in yanı sıra Somali, İran, Pakistan, Filistin, Türki-

ye, Suriye, Japonya, Haiti ve ABD’ye yaptığı insani yardımlarla tanınıyor. Geçtiğimiz Ramazan 

ayında Filistin’e başlatılan saldırıları en iyi anlayan, yıllarca topraklarını korumak için savaş 

altında yaşayan Bosna halkı Gazze için de sessiz kalmadı. Bosna Hersek’te toplanan yardımlar 

imzalanan işbirliği protokolü neticesinde İHH aracılığıyla Gazze’ye ulaştırılacak.

Merhamet Derneği, geçen yıl Türkiye’de meydana gelen depremde evleri yıkılan İzmir halkına 

da maddi yardımda bulunmuştu.

Tarih: 8 Haziran 2021    STK: Insan Hak ve Hürriyetleri Insani Yardım Vakfı (IHH)    Türü: Işbirliği Protokolü

AYlN FAALİYETİ

https://ihh.org.tr/haber/ihh-ve-merhamet-dernegi-protokol-imzaladi


İstanbul Kadın ve Kadın 
Kuruluşları Derneği 
(İKADDER)

Farklılıklara saygı zemininden hareketle, ülkemizden başlayarak, sürdürüle-

bilir barış, refah ve mutluluğun yaygınlaştığı, sorunları işbirliği ve dayanışma 

ile çözebilen STK’ların yer aldığı bir dünya vizyonuyla hareket eden İKADDER, 

bir grup gönüllü kadının 1970’li yıllarda çıktığı hizmet yolculuğu Hanımlar 

İlim ve Kültür Derneği, Şefkat Vakfı, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı, Kadın 

Sağlıkçılar Dayanışma Derneği, Felakette Acil Yardım Derneği, Gökkuşağı İs-

tanbul Kadın Kuruluşları Platformu gibi birçok kuruluşun çalışmalarının te-

melini oluşturmuştur.

2006 yılında kurulan İKADDER’in ilkeleri de bu ruhun devamı olma iddiasını 

taşımaktadır. STK’ların kendi aralarında, diğer kişi ve kuruluşlarla iletişim, is-

tişare, işbirliği modelleri geliştirerek, özellikle Gönüllü Kadın Kuruluşlarının, 

kadının ve ailenin statüsünü yükseltmek için çalışmalar yapmak üzere faali-

yetler yürüten İKADDER, çeşitli projeler ve raporlamalar yürütmektedir.

ikadder.org

AYlN KURUMU

https://kurumsalyonetim.org/bahar-donemi-kurumsal-gelisim-egitim-programi-basliyor/2432
https://www.setav.org/


BÜLTENDE YER ALAN  
KURUMLAR

https://kurumsalyonetim.org/bahar-donemi-kurumsal-gelisim-egitim-programi-basliyor/2432
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Ensar Vakfı: 1979 yılında kurulan Ensar Vakfı, insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek 

amacıyla faaliyet yürüten bir kuruluştur.

WRİ Türkiye: WRİ Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, 2005 yılında EMBARQ adıyla Türkiye’de 

çalışmalarına başlayan,  küresel araştırma ve saha deneyimlerine dayanarak sürdürülebilir 

kent içi ulaşım ve kentsel gelişim uygulamalarını hayata geçirmeye odaklanan bir sivil 

toplum kuruluşudur.  

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES): TÜSES; birey ve toplumun 

refahı, huzur ve mutluluğunun sağlanmasına, çoğulcu demokrasinin bütün kurum ve 

kuralları ile işlenmesine yönelik çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF): 2004 yılında İstanbul merkezli 

kurulan ve eğitim çalışmalarını Anadolu’da daha da hızlandırmak için çalışan İDDEF, çeşitli 

alanlarda insani yardım faaliyetleri de yürütmektedir.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH): 1992 yılında başlayan Bosna Savaşı’na 

kayıtsız kalamayan gönüllülerin başlatmış olduğu insani yardım çalışmaları neticesinde 

1995 kurumsallaşmış ve vakıf olarak yapılandırılmıştır. Merkezi İstanbul olan İHH, bugün 

dünyanın pek çok bölgesinde faaliyet göstermektedir.

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER): İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altında 

faaliyetlerini sürdüren YEKDER 2003 yılında kurulmuş olup din eğitimi alanında özgün 

modeller ve materyaller üretilmesine ve nitelikli din eğitimcilerinin yetişmesine katkı 

sağlanmayı kendine gaye edinmiştir.

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER): İKADDER, İstanbul’daki çeşitli 

alanlarda topluma hizmet veren kadınlar ile gönüllü kadın kuruluşlarının başkanları, üyeleri 

ve gönüllülerinin bir araya gelmesi sonucu 2006 yılında kurulmuştur.

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM): İltica ve göç konularını çalışan bağımsız bir 

araştırma merkezi olarak 2013 yılında kurulmuştur.

Genç Mültecileri Destekleme Programı: Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER 

Türkiye) yürütücülüğünde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi desteği ile 

gerçekleştirilen bir güçlendirme programıdır.

Mekânda Adalet Derneği (MAD): Dernek 2016 yılında kentsel ve kırsal mekanlarda tasarruf 

sahibi olan politik ekonomiye karşı toplumsal grupların mekanlar üzerindeki adalet 

taleplerinin ortaklaşmasıyla kurulmuştur. Dernek kentsel politikalar ve çevre politikaları 

üzerine araştırma yapmakta ve bu kapsamda bir akademi oluşturmaktadır.

Yetim Vakfı: 10 Haziran (15 Ramazan) 2017’de Dünya Yetimler Günü’nde kurulmuş bir 

ihtisas vakfı olan Yetim Vakfı, yetimler başta olmak üzere korunma ihtiyacı olan çocukların 

sevgi ve merhamet ortamında, ruh ve beden sağlığı bütünlüğü içinde gelişmesine katkıda 

bulunacak ortamı oluşturmak amaçlı faaliyet yürütmektedir.
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Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Türbe Kapısı Sk. No: 13 Üsküdar/ İstanbul    

Telefon: +90 216 532 63 70   E-posta: todam@ilke.org.tr    Web: ilke.org.tr/todam

ADİL, HAKKANİYETLİ VE MÜREFFEH BİR TOPLUM 




