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Kapsam

Toplum Temelli Göç 
Programları Koordinatörlüğü

Toplum Merkezleri

Türk Kızılay Toplum Merkezi, Ocak 2015’te IFRC ve UNICEF iş birliği ile başlatılarak; Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilere psikososyal destek, mesleki ve beceri kursları, 
yönlendirme ve koruma hizmetleri sağlamak amacıyla başladı. 15 şehirde 16 toplum merkezi aracılığıyla başvuru yapan tüm faydalanıcılar için dil kursları, sosyal, kültürel ve uyum 
faaliyetleri, çalışma hayatına katılım için işe yönlendirme ve danışmanlık çalışmaları yürütülmektedir. 

Ulaşılan Kişi Sayıları

Ulaşılan Toplam Kişi

Geçim Kaynağı Geliştirme

Koruma Çalışmaları ile

Sosyal Uyum Faaliyetleri

Psikososyal Destek ve Sağlık
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KORUMA PROGRAMI

Program kapsamında insani kriz içeren durumlarda kişilere ya da gruplara yönelik zorlama ve istismar durumlarında uluslararası insan 
hakları çerçevesinde ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra konuyla alakalı farkındalık yaratmak için kapsayıcı çalışmalar da yürütülmektedir.  

Vaka Çalışmaları, Yönlendirme ve Bilgilendirme 

Toplum Merkezlerine gelen faydalanıcıların ihtiyaçlarına yönelik Kızılay’ın iç 
hizmetlerine, farklı sivil toplum kuruluşlarına ya da kamu kurumlarına yönlendir-
me faaliyetidir.

Hukuki Seminerler ve Hukuki Danışmanlık
İncinebilirlik düzeyi yüksek olan kişilerin sahip oldukları haklar, 
yükümlülükler, Türkiye’deki kanunlar ve uygulamalara dair 
bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla seminerler düzenlenir. Bunun yanı 
sıra ihtiyaçlar doğrultusunda birebir hukuki danışmanlık hizmeti de 
verilmektedir. 

Diğer Koruma Seminerleri
Koruma seminerlerinde koruma personeli yararlanıcılara Türkiye’de 
sahip oldukları hak ve sorumluluklara dair bilgilendirme yaparak 
koruma riski içeren durumlara dair farkındalık yaratmaktadır.

Saha Ziyaretleri

Saha faaliyetleriyle toplum merkezlerine uzak semtlerde yaşayıp ulaşma konusunda dezavan-
tajlı bulunan yararlanıcılara ulaşarak koruma riskleri değerlendirilmekte ve risk tespit edilen 
durumlara gerekli koruma müdahaleleri gerçekleştirilmektedir.

104.236 49.946

40.37796.324



KORUMA PROGRAMI

Şartlı Eğitim Yardımı

Başlıca amacı ailelerin nakit yardımı ve çocuk koruma programı ile 
desteklenerek düzenli şekilde okula devamlılığın geliştirilmesini 
sağlamaktır.

ESSN Programına Koruma Destekleri

Yardımdan faydalanmak üzere hizmet merkezlerine başvuru için gelen veya nakit ekipleri tarafından yönlendiri-
len kişilerin korumaya ihtiyaç duydukları bir durum tespit edildiğinde bu ihtiyaca cevap vermek adına başlatıl-
mıştır. Bu çerçevede kişilerin gerekli kayıtları yapılarak saha ekiplerine gereken takip süreci için yönlendirmeleri 
yapılmaktadır.

Özel İhtiyaç Yardımları

Bireylere ya da ailelerine destek olmak; koruma riskini azaltmak; temel hak ve hizmetlere erişim sağlamak; günlük yaşamlarındaki bağımlılıklarını azaltmak; onurlu bir hayata sahip 
olmalarını desteklemek ve onları güçlendirmek için oluşturulmuştur. Öncelikli amacı ise bir arada yaşayan toplulukların koruma, hak ve hizmetlere erişimde eşitliğini sağlamak için 
hassas kişilere/ailelere ya da topluluklara yönelik acil ihtiyaçlarına yanıt veren insani müdahalelerin yaygınlaştırılmasıdır.

80.131 8.323

12.961



SAĞLIK VE PSİKOSOSYAL DESTEK

Programın amacı krizden etkilenen toplulukların baş etme mekanizmalarının dirençliklerini sosyal, fiziksel işlevselliklerini destekleyici iletişim, bireysel / grup danışmanlığı ve yaygınlaştırma seminerleri aracılığı ile 
güçlendirmeyi amaçlar. 

Bireysel / Grup Terapileri

Sağlık Bakanlığı iş birliği ile İstanbul Sultanbeyli’nde bulunan merkeze fiziksel alan ve 
tercümanlık desteği sağlanmaktadır.

Göçmen Sağlığı Merkezi

Krizden etkilenen kişilerin yaşadıkları travma sonrası stres bozuklukları, depresyon, anksiyete, 
panik atak, uyku/yeme bozuklukları, alt ıslatma gibi problemlerle baş etme mekanizmalarını 
geliştirmek için meslek uzmanları ile EMDR, psikodrama, bilişsel davranışçı terapi vs. 
yöntemleriyle yapılmaktadır.

Sağlık Eğitim ve Seminerleri

Sağlıklı yaşam biçimleri, hijyen, üreme sağlığı, anne bebek sağlığı, ilk yardım vb. konularda 
eğitim ve seminerler sağlık uzmanları tarafından hem toplum merkezi içinde hem de ilgili 
kurum ve kuruluşlardaki kişilere (sivil toplum kuruluşları, belediyeler vb.) yönelik eğitim ve 
seminerler düzenlenmektedir. Bu konuların kapsamında cep kitapları ve broşürler 
geliştirilerek dağıtılmaktadır. 

Toplum merkezi faydalanıcılarının ihtiyaçlarına göre belirlenen konulara göre psikologlar 
tarafından psikoeğitimler düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra iş birliği yapılan okullarda 
çeşitli yaş gruplarındaki çocuklar için de gelişimlerini desteklemek, okulda yaşadıkları 
problemlere destek vermek ve kendilerini güvende hissetmelerine katkıda bulunmak adına 
psikologlar tarafından akran zorbalığı, bedenim bana aittir gibi bilgilendirme psikoeğitimleri 
de yapılmaktadır.

Psiko-eğitimler ve Seminerler

372.708

119.887

18.792

109.969



Aile Eğitim Programları 

Gönüllüler ile süpervizör eden personel aile içi iletişim, evlilik 
hukuku, çocuğun gelişimi ve eğitimi, ev ekonomisi, sağlıklı 
yaşamın desteklenmesi konularında yaygınlaştırma 
aktiviteleri, seminerleri yürütür. 

Sağlık
Bilinç Kadın

Çocuklar

Eğitim
Faaliyetleri

Aile

Farkındalık

Uyum

Gönüllü

Anne-bebek
sağlığı

Hijyen

İstihdam

Terapi

Drama

Toplum

İlkyardım

Sağlık

Sağlık Aracıları (CBHFA)

Topluluğun ve gönüllülerin sağlık konusunda güçlendirilmeleri 
amacıyla Ocak 2018’de başlatıldı. Toplulukların sağlık konusun-
daki ihtiyaçlarını önceliklendirmek ve değinmek için temel 
araçlar kullanılarak harekete geçerler. Suriyeli 40 gönüllü kadın 
Ocak 2018’de Toplum Temelli Sağlık ve İlk Yardım eğitici Eğitimi’-
ni aldı. Aktif olarak saha ziyaretleri ve katılımcı ihtiyaç tespit 
çalışmaları yürütmektedirler. Hijyen ve halk sağlığı konularında 
(anne – yeni doğan sağlığı, üreme sağlığı, hijyen, il yardım vs.) 
seminerler de düzenlenir. 

12.45743.960



İşe yönlendirme ve İstihdam Danışmanlık Hizmetleri 

Bireysel iş danışmanlığı, firmalar ve stajyerler arasında iş 
birliğinin kurulması, işveren ve işçinin eşleşmesi, işveren için 
çalışma izni ücretinin karşılanması ve çalışma izni konusunda 
bilginin yaygınlaşması amacıyla bilgilendirme seminerlerini 
kapsar. 

Mesleki Eğitimler

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve özel sekötör ile 
yapılan iş birlikleri aracılığıyla kendi yaşamsal becerilerini 
geliştirme, piyasa ihtiyaçları ve istihdam palnları doğrultusun-
da saça şekil kuaförlük, biçki – dikiş, bilgisayar, takı tasarımı, 
kaynak teknikerliği, aşçılık, hasta ve yaşlı bakımı gibi kurslar 
yürütülür. 

GEÇİM KAYNAĞINI GELİŞTİRME
İncinirlik düzeyi yüksek olan faydalancıcıların kendi temel ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda kendilerine olan özgüvenlerini pekiştirmeyi; istihdam edilmelerini desteklemeyi ve de yerel toplulukla beraber 
onlarında kırılganlıklarınındesteklenmesini hedefler.  

Tarım ve Hayvancılık Eğitimleri

Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yapılarak proje 
kapsamındaki illerde paydaşlar aracılığıyla yararlanıcılara 
teorik ve uygulamalı mesleki eğitimlerin verilmesi, 
malzeme ve ekipman ihtiyaçlarının karşılanması ve 
yararlanıcıların istihdam edilmesine yönelik işbirlikleri 
gerçekleştirilmektedir.

Türkçe Dil Kursları

Bireysel ve piyasa ihtiyaçları çerçevesinde mesleki eğitim 
faydalanıcıları belirli sektörlerde istihdamlarını pekiştirmek için 
Türkçe kurslarına da yönlendirilirler. (A1’den C2’ye kadar)

19.87524.863

17.1152.830



Danışma Kurulu

Seminer Sayısı

Ulaşılan Kişi Sayısı

Doğru Bilinen Yanlışlar

Sosyal Uyum Programı, yerel ve göçmen toplulukları huzurlu ve barışçıl bir ortamda birbirlerini daha yakından tanıyarak empati, anlayış, hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünü geliştirmeyi hedeflemektedir.

SOSYAL UYUM

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Sosyal Uyum Programı kapsamında sosyal uyum atölyeleri, spor, kültürel aktiviteleri, farkındalığı artırma ve gönüllülük çalışmaları düzenlenmektedir. 

483.852

205
7.876

29
76

6
70

Danışma Kurulu Toplantı
Sayısı

Genç Danışma Kurulu 
Toplantı Sayısı

Güncel Üye Sayısı

Göçmen

Yerel Halk

Güncel Üye Sayısı

Göçmen

Yerel Halk

194
204

79
125

Danışma kurulu, yerel sosyal yapıyı bilen ve toplumdaki 
uyumun güçlendirilmesine katkı sağlayabilecek göçmen ve 
yerel halk üyelerinden oluşmaktadır. Katılımcılar aylık 
olarak düzenlenen toplantılarda Türk Kızılay Toplum 
Merkezleri tarafından sunulan hizmetlerle ilgili görüş, 
şikâyet ve geri bildirimlerini paylaşabilmektedir. 

Toplumda yayılan doğru bilinen yanlışlar ya da söylentiler, 
yerel halk ile göçmenler arasında nefret söylemi ve 
çatışmalara neden olmaktadır. Doğru bilinen yanlışların 
giderilmesi ve söylentilerin ortadan kaldırılması amacıyla 
Türk Kızılay Toplum Merkezleri broşür, yüz yüze 
bilgilendirme, video ve seminerlerle toplumun doğru bilgiye 
ulaşmasını sağlamaktadır.



TOPLUM MERKEZLERİMİZİN KORONAVİRÜS FAALİYETLERİ

Psikososyal Destek Çalışmaları ile
Ulaşılan Kişi Sayısı 

Üretilen Maske ve Siperlik Sayısı
Dağıtılan Hijyen ve 

Diğer Ayni Yardım Kolisi

Halk Sağlığı Bilgilendirmesi

151 BİN5.1 MİLYON

184 BİN76 BİN

Toplam Ulaşılan Kişi Sayısı

6 MİLYON

Bu hilal
seninle var.
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PIDR TAKIMI
pidr.takimi@kizilay.org.tr

ERDEM ÇÖPLEN / İLETİŞİM TAKIM LİDERİ

erdem.coplen@kizilay.org.tr

İLETİŞİM
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Ilyas Bey Caddesi
No: 28
Gebze / KOCAELI
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