
           

 

 

“KARDEŞİME 

MESLEK 

ÖĞRETİYORUM’’ 
PROJESİ 

  

 

 

 

Bu Proje Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Program kapsamında 

Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenmektedir.  



 

 

Proje: 

2011 yılı Nisan ayında Suriye'de iç karışıklıkların başlamasıyla birlikte Suriye vatandaşları 

Türkiye ye gelmeye başlamışlardır. 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı'nın 2016 

Yılı Programı na göre Ocak 2016 tarihi itibariyle de bu sayı 2,5 milyondur. 1951 Cenevre 

Konvansiyonu na koyduğu coğrafi sınırlama ve ülkedeki mevcut yasal düzenlemeler 

nedeniyle Türkiye deki Suriyeliler mülteci kavramı ile tanımlanamamaktadır. Türkiye deki 

Suriyelilerin yasal statüsü, en son yapılan Geçici Koruma Yönetmeliği çerçevesinde "geçici 

koruma altındakiler" olarak düzenlenmiştir. Yaygın kullanım misafir olmasına rağmen, 

sosyolojik olarak sığınmacı olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım daha sonra "sosyal koruma 

statüsü" olarak kullanılmaya başlamıştır. Suriye de yaşanan olayların devam etmesi 

nedeniyle Türkiye deki Suriyelilerin kalıcılık eğilimi her geçen gün daha da güçlenmekte, 

kadın, erkek, çocuk ve aile açılarından ekonomik ve sosyal politikalar uygulamasını zorunlu 

kılmaktadır. Bu nedenle de Suriyelilerin Türkiye nin sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel, 

demografik ve güvenlik yapılarına entegre olmaları konusunda çalışmalar yürütülmesi 

zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye deki sosyal koruma statüsündeki Suriyelilerin çalışma 

yaşamına katılmalarının sağlanması, kayıt dışı istihdam başta olmak üzere pek çok sorunun 

önüne geçeceği gibi, Suriyeliler ile ilgili süreci doğru yönetmesine de yardımcı olacaktır. 

Hâlihazırda Suriyelilerin Türkiye deki mevcut durumlarının ekonomiye olumsuz etkileri 

katlanarak artmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaptığı yardımın büyüklüğü 8 milyar 

doları aşmıştır. Bu miktar Türkiye ekonomisi için önemlidir. Kayıt dışılık ve olumsuz çalışma 

şartları Suriyelileri etkilerken, haksız rekabet ve ucuz işgücü işsizlik kaygısını tetiklemekte, 

toplumda ekonomik, mali ve toplumsal hasarlar oluşturmaktadır. Suriye Dostluk Derneği nin 

Altındağ Belediyesi iştirakiyle yürüteceği Suriyelilere KARDEŞİME MESLEK ÖĞRETİYORUM 

projesi ile bir yandan Suriyelilerin dil ve meslek öğrenerek çalışma hayatına uyumu 

sağlanmaya çalışılacak diğer yandan da toplumla bütünleşmeleri sağlanabilecektir. Bu proje 

ile Türkiye nin günümüz ve ilerleyen yıllar itibariyle sayıları artan ve çözülmesi gereken 

sorunlar yumağı haline gelen geçici koruma statüsündeki Suriyeliler konusunda bir 

farkındalık oluşturulması ve sorunun çözümüne katkıda bulunacak bir model ortaya koyması 

amaçlanmaktadır. 

Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin Türkiye deki yaşama ekonomik sosyal kültürel 

açılardan uyumu bu konunun bir sorun haline gelmeden çözülmesine yardımcı olacaktır. 

Türkiye'nin sosyal koruma statüsündeki Suriyeliler konusunu yönetmede başarılı olması 

sadece Türkiye'nin değil uluslara arası toplumunda yararına olacaktır. 

 

 



 

 

SURİYE DOSTLUK DERNEĞİ(SDD): 

 

Ankara Merkez ve İstanbul, Gaziantep, Kilis, Mersin, Bursa, Kahramanmaraş, Hatay da 

şubeleri bulunan Derneğimiz 18.000 üyesi ile Türkiye de bu konuda faaliyet gösteren en 

büyük ve aktif Sivil Toplum Kuruluşlarının başında gelmektedir. Suriye Dostluk Derneği proje 

bittikten sonra da KARDEŞİME MESLEK ÖĞRETİYORUM Proje merkezini devam ettirecektir. 

Özellikle Suriye Dostluk Derneği bu projeyi milat sayarak kurulacak eğitim merkezi ni başarılı 

örnek projemiz olarak kararlılıkla yürütmeye devam edecektir. Ayrıca eğitim merkezinin 

derneğimize ait olması projenin sürdürülebilirliğini güçlendirecektir. 2009 yılından bu yana 4 

adet başarılı proje yürüten derneğimiz Suriyelilere yönelik çalışmalarını kararlılıkla devam 

ettirmiş ve ettirecektir. Altındağ Belediyesi ise Suriyelilerin en yoğun yaşadığı ilçelerden biri 

olması sebebiyle 2011 yılından bu yana bu konuda başarılı çalışmalar yürütmüş ve tecrübe 

sahibi olmuştur. Ayrıca kamu kurumu ve yerel yönetim olması hasebiyle bu konuda yeterli 

donanım ve kalifikasyona da sahiptir. Hem derneğimiz hem de Altındağ Belediyesinin daha 

önceki proje tecrübeleri sayesinde; proje bitişinde mevcut altyapıyı devam ettirecektir. Her 

iki kurumunda kurumsal yapısının güçlülüğü projenin devamında hiçbir sorun yaşanmamasını 

sağlayacaktır. 

EĞİTİM OKULUMUZ 

 

 



 

 

 

Hedeflerimiz 

• Suriyeli ve Suriyeli olmayan Öğrenci ve Kadınlarımıza, toplumsal sorunlara yönelik 

gerçekleştirmek istedikleri projeler ve yapmak istedikleri değişiklikler için ortam hazırlamak, 

• İçinde yaşadıkları toplumun farklı gerçeklerini doğrudan gözlemleme ve öğrenme olanağı 

yaratmak, 

• Etkin bir sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmak için öğrencilerimize imkân sağlamak, 

• Dünyayı daha yaşanılası kılmak ve fark yaratmak için onlara yetki vermek, 

• Bu çalışmalarda kazanacakları vizyon doğrultusunda uzun vadede gönüllü çalışmalarını 

teşvik etmektir. 

 

Bu sayede; 

 - Toplumun değişik gelir, yaş, etnik gruplarından insanlarla tanışıp sorunları üzerinde 

düşünen ve duygudaşlık kurabilen, 

 - Farklılıklara karşı anlayışlı ve saygılı bir yaklaşım benimseyen, 

 - Kendi özelliklerinin bilincinde, iletişim ve organizasyon becerileri güçlü, 

 - Sadece tüketen değil aynı zamanda üreten, 

 - Eleştirirken, çözüm önerilerini de birlikte sunabilen, 

 - Kendilerine belirli hedefler çizebilen,  

-  Yaşadığı topluma ve çevresine duyarlı nesiller 

 

 

 

 

 



 

 

Etkinliklerimiz 

-Okuma-Yazma Kursları(Türkçe) 

-Bilgisayar Eğitim Kursları 

-Dikiş kursları 

-Nakış kursları 

-Kuaförlük kursları 

-Cilt bakımı kursları 

-Ahşap Oymacılık kursları 

- Dalından uzman kişiler tarafından; gençlere, ebeveynlere ve eğitimcilere sağlıklı toplum 

yetiştirilmesi adına çeşitli seminerler ve çalışmalar düzenlenmesi 

-Meslek Edindirme Kursları 

-Diş Hekimlerince, Ağız ve Diş Sağlık taraması  

-Resim Kursları 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bu internet sitesi T.C. Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteklediği 

«Kardeşime Meslek Öğretiyorum» projesi kapsamında hazırlanmıştır.  

İçerik ile ilgili tek sorumluluk Suriye Dostluk Derneği ne aittir ve T.C. 

Ankara Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz. 

 

 

 

 


