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BÖLÜM 1: YILLIK RAPOR 
 
 SOS Kuzey Kıbrıs 2016 Yıllık Rapor Özeti 
 Zaman Çizelgesi: 2017 Önemli Etkinlikleri 
 
 
SOS Çocukköyü Kuzey Kıbrıs – 2016 YILLIK RAPOR ÖZETİ 
 
Ülke Profili 
 
Kuzey Kıbrs’ın Coğrafi Konumu 
 
Kıbrıs; Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Afrika kıtalarının olduğu kesişme noktasındadır. Akdeniz'in Sicilya ve 
Sardunya’dan sonra üçüncü büyük adasıdır. Komşu ülkeleri; Türkiye, Suriye, Lübnan, Mısır, Yunanistan ve 
İsrail’dir.  Adanın toplam alanı yaklaşık 9.252 kilometre karedir, ancak Kuzey Kıbrıs 3.515 kilometre karelik 
veya neredeyse tüm adanın üçte bir alanını kapsamaktadır.  Ada, Orta Doğu ve Avrupa’nın denizcilik hatlarını 
birbirine bağlayan Süveyş Kanalı üzerinde merkezi bir konuma sahiptir.   
 
Kuzey Kıbrıs'ta Kentler ve Kasabalar 
 
Girne bölgesinin güneyinde kalan Lefkoşa (Nicosia), Kuzey Kıbrıs’ın başkentidir.  Kuzey’i Güney Kıbrıs’tan 
ayıran sınır “Yeşil Hat” adıyla biliniyor.  Diğer önemli kentler; Mağusa, Girne, narenciye merkezi Güzelyurt ve 
İskele’dir.   
 
Politik Durum 
 
1974 yılından beri adanın kuzeydeki üçte birlik bölümünde Türkler, geri kalan üçte ikisinde ise Rumlar yaşıyor.  
Güzelyurt'tan Mağusa'ya dek uzanan ve Lefkoşa'yı da bölerek iki kesimi birbirinden ayıran Yeşil Hat'ta 
1.200'ün üzerinde Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askeri görev yapıyor.  1983'te adanın kuzeyinde ilan 
edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ise sadece Türkiye tanıyor. Rum ve Kıbrıslı Türk toplumları Mart 2003 
tarihine kadar bir anlaşmaya ulaşamadı, böylece adanın AB'ye bir bütün halinde katılması umutları azaldı. 
Bununla birlikte, 29 yıl sonra ilk kez Yeşil Hat'tan geçişlere konan kısıtlamalar gevşetilerek, birleşik bir ada için 
halen umut olduğu gösterildi.  Kıbrıs Rum toplumu Mayıs 2004’te AB’ye katıldı,  AB üyesi oldu. Bu aynı 
zamanda AB’nin o günden sonra Kıbrıslı Türkler (ve Türkiye) hakkında alacağı kararlarda Kıbrıslı Rumların 
doğrudan söz sahibi olacağı anlamına geliyordu. 2016 yılında Kuzey Kıbrıs temsilcisi ve Kıbrıs Cumhuriyeti 
temsilcisi arasında görüşmeler yapılmıştır. Genel olarak, iki tarafın tutumu olumlu olsa da adaya barış 
getirecek politik sorunların çözüme ulaşması için somut bir adım atılmamıştır. 2017’nin başında görüşmeler 5 
tarafın katılımıyla Cenevre’de devam etmiştir; Yunanistan, Türkiye, İngiltere, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Her şeye rağmen, referandum için ne somut bir adım ne de belirli bir tarih 
bulunmaktadır. Kıbrıs Türk Toplumu’nun adada barış sağlanmasına dair umutlarını yitirdikleri ve otuz yılı 
aşkın bir süredir adanın kuzeyinin izole edilmiş olmaları ve diğer ülkeler tarafından tanınmamasının hem 
hükümetin hem de Kıbrıs Türk Toplumu’nun politik ve ekonomik bağımsızlığını engellediği gözlemlenmiştir.  
 
Kuzey Kıbrıs’taki Ekonomik Durum  
Kuzey Kıbrıs’ta kullanılan resmi para birimi Türk Lirası’dır ve serbest piyasa ekonomisi yaklaşımı 
uygulanmaktadır. Gayrı Safi Yurt içi Hasılanın (GSYH) sektörel dağılımıyla Kuzey Kıbrıs’ın ekonomisi “ada 
ekonomisine” ilişkin özelliklerle benzerlik göstermektedir. Hizmet Sektörü en gelişmiş sektördür ve Tarım ve 
Endüstri Sektörleri Hizmet Sektörünün ihtiyacını karşılamaktadır. Mevcut durumda, ekonomiye katkı sağlayan 
Yüksek Öğrenim Sektörü Kuzey Kıbrıs’taki temel Hizmet Sektörlerinden biridir.   
Dünyadaki politik durum ülkeler için kaotik bir durum oluşturmaktadır. Bu da Kuzey Kıbrıs’ın uzun dönem 
planlarını her aşamada daha zorlu kılmaktadır. Küresel ekonomik faaliyetler ekonomik yavaşlama ve artan 
jeopolitik risklerden dolayı sınırlandırılmıştır. Bu, Kuzey Kıbrıs’ı ve gelişmekte olan tüm ülkeleri etkilemektedir.  
 
Ticaret Odası’nın resmi sitesinde yayınlanan 2015-2016 rekabet edebilirlik raporuna göre, Kuzey Kıbrıs genel 
gelişim sıralamasında 141 ülke arasında 121’inci sırada yer almaktadır. Kuzey Kıbrıs’ta makroekonomik 
stabiliteyi olumsuz yönde etkileyen faktörler düşük tasarruf oranı, yüksek bütçe açığı, GSYH büyüme 
hızındaki düşük oran, dalgalanan enflasyon oranı ve olumsuz seviyedeki sabit sermaye yatırımlarıdır. 
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Raporda, iç yönetmelikler ve uluslararası standartlara erişim zorunluluklarından dolayı Kuzey Kıbrıs’ın 
uluslararası ürünlere, hizmetlere ve finans piyasasına erişim problemleri olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle 
adanın kuzeyindeki ekonomik durum hiçbir zaman istenen seviyeye ulaşamamıştır.  
 
Yıllık bütçesi 5 milyar civarında olan Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye yaklaşık olarak 17 milyarlık bir borcu 
bulunmaktadır. Muhtaroğlu’na göre (Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı- DPÖ) daha fazla 
tasarruf yapılmalı ve devletin uzun dönemli bir geri ödeme planı olmalıdır, aksi takdirde ekonomik durum 
şimdiki durumdan da daha kötü olacaktır.    
 
TC Lefkoşa Yardım Heyeti adanın kuzeyinde 2011 yılından beri farklı kalkanıma projeleri için fon 
sağlamaktadır. Fakat Heyetin politikası Türkiye’nin izlediği politika doğrultusunda olduğu için, kurumların, 
ihtiyaç halinde, fon alması zorlaşmaktadır.   
 
İstatistikler 2016 yılında Kuzey Kıbrıs’ın yıllık ekonomik büyüme hızının 2.5 olduğunu ve enflasyon oranının 
7.8 civarında olduğunu göstermektedir. Ekonomik büyüme hızı enflasyonla karşılaştırıldığında, bu olumlu bir 
gelişme olarak yorumlanmamalıdır. Bunun yanın sıra, DPÖ tarafından sağlanan istatistiksel verilen gerçek 
rakamları yansıtmadığı tahmin edilmektedir.  
 
Kuzey Kıbrıs’taki Sosyal Durum 
 
Derneksel ve Örgütsel Haklar: 
Toplanma ve dernek özgürlüğü genellikle desteklenmekte fakat polis protestoları engellediği ve iddialara göre 
protestoculara karşı aşırı güç kullandığı gerekçesiyle eleştirilmektedir.  Sivil toplum kuruluşları (STK) genellikle 
kısıtlamalara maruz kalmadan işlerini yürütmektedir. İşçiler bağımsız birlikler kurabilmekte ve toplu sözleşme 
ve grev yapabilmektedir.   
 
Kanuni Hüküm:  
Yargı organı bağımsızdır ve duruşmalar genellikle uluslararası adalet standartlarına uymaktadır. Türk 
askerinin kontrolü altında olan KKTC polisi bazı zamanlarda vatandaşların sahip oldukları hakları göz ardı 
etmekte ve tutukluların istismara uğradığına dair iddialar bulunmaktadır. Barolar birliği ve gazeteciler, yargı 
sistemindeki usulsüzlükleri düzeltmek için aktif olarak çalışmaktadır.   
 
2015 ve 2016 verileri aşağıdaki hususlar hakkında bilgi sağlamaktadır;  

- 8 yeni ebeveyn evlat edinme için SHD’ye alınmıştır,  
- 34 çocuk ve 30 koruyucu ebeveyn,  
- 16-21 yaş aralığındaki 400 genç birey suça itilmiştir. 16-21 yaş arasındaki genç bireylerde en yüksek 

suç işleme oranı %63’lük bir oranla Girne’dedir (400 kişiden 252’si). Bu oran Mağusa’da %30, 
Lefkoşa’da %5 ve Güzelyurt’ta %2’dir.   

- Devlet Planlama Örgütünü’nün (DPÖ) istatistiklerine göre toplam işsizlik oranı %7.4 iken, genç 
popülasyondaki oran %19.6’dır. Genç popülasyonda en yüksek işsizlik oranı Mağusa (%30.3) ve 
İskele’de (%21.3) görülmüştür. 2016 yılı için güncellenmiş veriler bulunmamaktadır.   

- 2015 verileri nüfusun %15.4’ünün yoksulluk sınırının altında olduğunu göstermiştir.  
-  

(Referanslar: SHD 2016 raporu ve DPÖ 2015 raporu)   
 
Sosyal Hizmetler Dairesi’nin raporuna göre (2016), kararlaştırılan gelişim alanları engelli bireyler, kadın 
hakları ve davranışları ve aileleri zor olan çocukları kapsamaktadır. SHD, özellikle 18 yaş üstü olan engelli 
bireyler için rehabilitasyon ve uzun dönemli bir bakım merkezi açmayı planlamaktadır. Kadın haklarına ilişkin 
olarak aile içi şiddet gören kadınlara (çocuklu veya çocuksuz) danışmanlık hizmeti sağlayan bir merkezin 
açılması planlanmaktadır.  

 
SHD uzun zamandır bir rehabilitasyon merkezi açmayı, ve ebeveyn bakımından yoksun ve SOS Çocuk 
Köyü’nde uzun dönemli bakım hizmetinden veya SHD’nin idaresi altında olup kurumdan faydalanamayan 
çocuk ve genç bireyler için alternatif bir bakım merkezi açmayı planlamaktadır.   
 
Birkaç görüşme ve toplantıdan yola çıkarak SOS Çocuk Köyü, SHD ile işbirliği yaparak iki farklı proje 
geliştirmiştir (bunlardan biri koruyucu aile sistemini geliştirmek ve diğeri ise Lefkoşa dışındaki aileleri mobil 
ekiplerle güçlendirmektir). Fakat SHD’nin diğer önceliklerinden ötürü bu projeler halen uygulanmayı 
beklemektedir.   
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SOS Kuzey Kıbrıs 2016 Faaliyetlerinin Özeti  
 
Önemli Noktalar ve Temel Başarılar  
 

 Programa dayalı Çalışmalar: 
 
Gençlik ve Gelişim Merkezi Projesi:  
Proje sözleşmesi, AB Program Destek Ofisi’yle Ekim 2016’da imzalanmıştır. Projenin %90’ı EUPSO (ABPDO) 
tarafından ve %10’u ise SOS Kuzey Kıbrıs tarafından karşılanacaktır. Projenin amacı risk altında olan gençleri 
topluma kazandırmak ve ekonomik olarak hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Gençlik ve Gelişim Merkezi 
gençlik programlarının yürütüldüğü ve genç bireyler için gelişim ve toplum merkezi olarak hizmet veren 
Girne’de kurulacaktır. Farklı eğitimlerden geçerek gençler istihdam edilebilirliklerini ve yaşam becerilerini 
geliştirecektir. Girişimcilik üzerine bir ders verilerek gençler iş planı geliştirmek için desteklenecek ve bu 
bağlamda, sponsorların bulunması halinde, gençler başlangıç sermayesiyle ödüllendirilecektir. Özel sektörle 
yapılacak güçlü ortaklıklar gençlerin tecrübe edinmesi için staj imkânı sağlayacaktır.   

 
Bunların yanı sıra, projede, özellikle risk altında olan genç bireyler için destekleyici bir istihdam alanı 
oluşturmak adına devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan ortaklıklar hakkında farkındalık 
uyandıracak ve Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan sosyal koruma sisteminde bakımdan ayrılan genç bireylerin 
bağımsızlıklarını geliştirmelerini destekleyen yeni bir hizmet uygulanacaktır. 

 
İstihdamın gelişmesindeki hedef kitle sosyal risk taşıyan 150 genç bireydir (16-26 yaş arası). Fakat bu sosyal 
merkez halka açık olacaktır.  

 
Temel paydaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi, Girne Belediyesi, Çatalköy 
Belediyesi, Alsancak Belediyesi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, ve Kuzey Kıbrıs Genç 
İşadamları Derneği’dir. Tüm paydaşlarla 2015 yılında ortak bir İşbirliği Protokolü imzalanmış ve sözleşmenin 
Kasım 2016’da imzalanmasından sonra her paydaş ziyaret edilmiştir.  

 
Merkez binası Kasım 2016’da inşa edilmiş ve tamamlanmıştır. 2017 yılının ilk çeyreğinde bazı düzenlemeler 
tamamlanacaktır. Genç bireylerin kabulü Mayıs 2017’de başlayacaktır.   
 
Mülteci Entegrasyon Projesi:  
Proje anlaşması Aralık 2016’da Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile imzalanmıştır. 
Proje’nin %100’ü UNCHR tarafından finanse edilecektir. SOS sadece ofis alanları ve bağışlara katkıda 
bulunacaktır. Ocak 2017’nin başında faaliyetleri başlatan bu projenin iki hedefi vardır. Bunlardan biri geri 
göndermeme ilkesine uluslararası teamül hukukunun bir kuralı gibi uyulmasını sağlamaktır. Tüm çaba 
mülteci veya sığınmacıların direkt veya dolaylı olarak yaşamlarının veya özgürlüklerinin tehdit altında olduğu 
ülkelere gitmelerini engellemektir. İkincisi ise entegrasyon ve özgüven desteğidir. Bu, mesleki eğitim 
programları, dil kursları ve okuryazarlık programlarına erişimi sağlayan yardımları kapsayacaktır. Uygulayıcı 
paydaş olan STK, istihdam alanında rehberlik ve/veya danışmanlık ve kültürel oryantasyon sağlayacaktır. Bu 
çabaların bütünleyici bir parçası olan uyumlu kamu bilgilendirmesi ve ağ oluşturma faaliyetlerinin amacı 
mülteci ve sığınmacılar hakkında olumlu mesajları desteklemek ve böylelikle ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve 
yabancı düşmanlığına karşı savaşmaktır.  

 
Hedef kitle Kuzey Kıbrıs’taki mülteciler ve sığınmacılardır.  
 
İletişim ve Savunuculuk: 
İletişim stratejisi ve eylem planları revize edilmiştir. Geliştirilen eylem planına bağlı olarak gerçekleştirilen 
faaliyetler aşağıdaki gibidir:   
 
İnternet Sitesi: 
İnternet sitesinin iç tasarımına ilişkin olarak bazı güncellenmelerin yapılması gerekmekteydi. Bu şekilde, 
kurum, kullanıcı ve okuyucu dostu bir internet sitesi oluşturabilecekti. Ziyaretçilerin ilgisini daha fazla çekmek 
için içerikler dış bir uzman tarafından özetlenip düzeltilmiştir. Toplumun kurumun olumlu imajına katkıda 
bulunmalarına ilişkin etkiyi göstermek için başarı öyküleri eklenmiştir. Bunların yanı sıra, bireysel deneyimler, 
kurumsal paydaş ve ortaklıkların görünürlüğü Kurumun Sosyal Sorumluluk alanında yaptığı çalışmalara dikkat 
çekmek için artırılmıştır. Ana sayfaya flash banner eklenerek etkinlik ve kampanyaların daha kolay bir şekilde 
takip edilmesi sağlanmıştır. Bireylerin ve kurumların nasıl yardım yapabileceklerine dair ayrı bir sayfa 
hazırlanmıştır. Fotoğraf ve video gibi tüm görseller güncellenip marka standartlarına göre düzenlenmiştir.   
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Sosyal Medya: 
Üye Dernek (ÜD) özel bir şirketle sponsorluk anlaşması yaparak çevrimiçi ve çevrimdışı tasarımların 
yapımında dışarıdan hizmet almaktadır. Böylelikle ÜD haber, faaliyetler, davet, kampanya görselleri ve 
öyküleri resmi Facebook sayfasında daha profesyonel bir şekilde paylaşmaya başlamıştır. Bu gelişme ÜD’nin 
internet sitesi ve Facebook sayfalarının çekiciliğini artırmasına yardımcı olmuştur. Okuyucular, kurumun 
toplum içerisinde daha görünür olmasını sağlayan gönderileri daha çok paylaşmaya ve beğenmeye 
başlamıştır. 2016 yılında Facebook sayfasına 5,326 yeni takipçinin katıldığı ve ulaşılan kişi sayısının arttığı 
gözlemlenmiştir (936 puan). Facebook takipçileri genellikle Kıbrıs, Türkiye ve İngiltere’de yaşayan kişilerdir.    
 
E-Gazete: 
SOS Kuzey Kıbrıs bağışçı ve gönüllülere yıl boyunca iki çevrimdışı gazete ve iki e-gazete yollamaktaydı. 
Fakat Fon Geliştirme ekibi 2016 yılında yılda altı e-gazete yollamayı amaçlayan yeni bir bağış döngüsü 
oluşturdu. Bu şekilde, bağışçılar kurumdaki gelişmelerden daha çok haberdar olacak ve farklı şekillerle 
katkıda bulunmalarında olanak sağlanacaktır. Diğer taraftan, paydaşlarla daha fazla paylaşımda bulunmak 
güvenirlik ve sorumluluğun güçlenmesine yardımcı olacak kurum şeffaflığını artıracaktır.  
 
SOS Ticaret Ürünleri: 
SOS Kuzey Kıbrıs üç/dört yıldan beri farklı ticaret ürünleri kullanmaktadır. 2016 yılında, ÜD hem yetişkinler 
hem de çocuklar için farklı tasarımları olan SOS bileklerini üretmiştir. Çocuklar için üretilen bilekler SOS 
Çocuk Köyü’nün vizyonunu vurgulamaktadır. Bilekliğin bir yüzünde acil durumlarda ulaşabilmek için ailelerin 
iletişim numaralarını yazabilecekleri bir yer bulunmaktadır. Bu gibi ürünler SOS markasının görünürlüğünü 
artırmakta ve SOS’un vizyon ve misyonunu sembolize eden günlük çocuk bakım amacına hizmet etmektedir. 
Örneğin, SOS logosu perakende satış mağazalarında veya süpermarket ve eczane gibi zincirlerde MİY’in 
şirketlerle yaptığı faaliyetler sonucunda görünmektedir.  
 
Gönüllü Konferansı: 
SOS Gönüllü Konferansı 2016 yılında iki kez SOS Çocuk Köyü’nde gerçekleşmiştir. Her konferansa yaklaşık 
olarak 25 gönüllü katılmıştır. Bu konferanslar aktif gönüllü ve yeni potansiyel gönüllüler arasında interaktif 
iletişimin oluşmasına ve ÜD’nin rahat bir ortamda kurumsal çalışmalarını paylaşma imkânını elde etmesine 
katkıda bulunmaktadır. Ortak dönütler ÜD’nin gönüllü koordinasyonunu daha iyi bir şekilde izlemesini, ve 
sistem içerisindeki etkinliği artırmasını sağlamaktadır.   
 
F2F (Yüz yüze) Faaliyetleri: 
F2F faaliyeti farklı lokasyonlarda birçok popüler mekânda gerçekleştirilmiştir. Toplamda dört facerla (Saha 
elemanı ile) iki ekip özel kostümleri ve araçlarla SOS’u temsil etmiş ve her gün yüzlerce kişiyle birebir iletişime 
geçmiştir. F2F Kampanyası hem fon geliştirme üzerine odaklanıp hem de daha iyi bir gelişim için toplumdan 
dönüt alabilecek bir platform oluşturmaktadır.  
 
SOS dışındaki Kurumlar: 
SOS Kuzey Kıbrıs’a gönüllü etkinlik organizasyonları için birçok başvuru yapılmıştır. Bu, ÜD’nin gönüllü 
ihtiyacını başarılı bir seviyede yürüttüğü anlamına gelmektedir. Bu nedenle, birçok etkinlik ve organizasyon 
SOS dışında yapılmakta ve bu, ağların oluşmasına katkı sağlamaktadır. SOS dışında dört gönüllü etkinlik 
yapılmıştır: biri İstanbul, Türkiye’de bulunan Kuzey Kıbrıs Konsolosluğu’nda ve diğeri Ticaret Odası’nın 
desteğiyle Kuzey Kıbrıs’ta yapılan bir konser ve bir tiyatro etkinliği ve iki akşam yemeği. Bunlara ek olarak 
okul öğrencileri tarafından kermesler kurulmuştur. Gönüllüler tarafından yapılan bu gibi etkinlikler görünürlüğe 
ve farkındalığa katkı sağlamasından ötürü kurum için oldukça önemlidir.   
SOS Kuzey Kıbrıs, görünürlük materyallerinin ve çevrimiçi ve çevrimdışı kanallardaki promosyon 
çalışmalarının kalitesini geliştirmek için profesyonel bir Hİ ve İletişim Ajansıyla ortaklık sözleşmesi yapmıştır. 
Şirket, düzenli olarak verdiği hizmetleri bağış niteliğinde sağlamaktadır.  
 
Eş çalışanların katkılarıyla geliştirilen bir ulusal savunuculuk stratejisi ve eylem planı bulunmaktadır. 
Stratejik faaliyetlerin daha iyi uygulanmasına ilişkin olarak becerilerin geliştirilmesi için eş çalışanlara (UD, 
ÇKPD, AGP Ekibi ve FG Ekibi) eğitimler verilmiştir. 2016 yılının temel odak noktaları ATB, AG ve SHD 
hukukunda diğer alternatif bakım tanımlarının onaylanmasının takibi, amaca yönelik bağışları teşvik etmek 
adına bağışçılar için vergi oranlarını düşürmeye ilişkin olarak yasa üzerinde çalışmak için ortaklıkları 
geliştirmek ve okullarda çocuk koruma politikalarının dağıtımı idi.   
 
Devlet dairelerindeki düzensizlikten dolayı, ekip, toplantılar ve çalışma gurupları için vakit harcasa da yukarıda 
bahsi geçen alanlarda ilerleme göstermekte zorluk yaşamaktadır. Çabalar 2017’de de devam edecektir.  
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ÜD, 2016 yılında toplumda çocuk haklarına ilişkin farkındalığı artırmak için bazı araçlar hazırlamış ve 
toplantılar düzenlemiştir. Çocuk koruma politikasını okullarda dağıtmak ve çocuk haklarını ilkokul müfredatına 
dâhil etmek için Eğitim Bakanı’yla toplantılar yapılmıştır. Çocuk haklarına ilkokul kitaplarında yer verilmiş fakat 
yeni kitaplar henüz okullarda dağıtılmaya başlamamıştır. Yetkililerden alınan bilgilere göre yeni kitaplar aktif 
olarak önümüzdeki yıl kullanılmaya başlayacaktır. Haziran 2016’da SOS ekibine devlet okullarına seçilen 
öğretmenlerin kapasitelerini geliştirmeleri için çocuk hakları eğitimi verilmiştir. Eğitim, Almandina Guma 
tarafından verilmiştir. Bu eğitimi alan ekip devlet okullarından seçilen öğretmenlere 2017 yılında kapasite 
geliştirme eğitimi verecektir. Bu projenin temel ortağı Eğitim Bakanlığı’dır. Dış sağlayıcılar ve SOS işbirliğiyle 
geliştirilen çocuk hakları ve sorumlulukları hakkındaki posterler öğrencilerin farkındalığını artırmak için 100 
ilkokulda dağıtılmıştır.  
Koruyucu aile alım sürecini geliştirerek ve kapasite geliştirme eğitimleri sağlayarak, koruyucu ailelerle yaşayan 
çocuk ve genç bireylerin sahip olduğu koşulları iyileştirmek için SHD ile bazı toplantılar yapılmıştır. Fakat ilgili 
gelişmeler SHD tarafından henüz gerçekleştirilmemiştir.  
2016 yılında çocuk hakları üzerindeki farkındalığı artırmak için birçok video, poster ve basın bildirisi 
paylaşılmış ve yayınlanmıştır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:  
 
Sosyal Medya ve Televizyon Kanallarında paylaşılan en popüler videolar:  

- Çocukların sağlık hakkı – Facebook’ta 1,044 kişiye ulaşmıştır 
- Aile güçlendirmenin önemi – Facebook’ta 6,354 kişiye ulaşmıştır 

 
Dört farklı lokasyonda sosyal medya ve billboardlarda kullanılan posterler ve içerikleri: 

- İhmal ve İstismardan Korunma Hakkı 
- Oyun Oynama Hakkı 
- Katılım Hakkı 
- Yaşama Hakkı 

 
20 Kasımın önemini belirtmek için bir basın bildirisi hazırlanmıştır. Bu bildiri aynı zamanda Facebook’ta 
paylaşılmış ve 1,539 kişiye ulaşmıştır. Bir öğretmenin işbirliğiyle, mesleki okulda okuyan bir genç bireyin en 
popüler televizyon programlarından birine çıkarak çocuk haklarının bulunduğu durum üzerine konuşması 
teşvik edilmiştir. Tüm düzenlemeler SOS tarafından yapılmıştır. Bu etkinlikle ilgili rapor hazırlanıp Facebook’ta 
paylaşılmış ve 1,723 kişiye ulaşmıştır.   
 
SOS Kuzey Kıbrıs için 2016 yılına ait bütçelenmiş devlet yardımının alınması için Sosyal Güvenlik ve Çalışma 
Bakanlığı’yla en az 3 toplantı yapılmıştır. ATB’deki çocuk ve genç bireylerin sayısına bakılmaksızın dilekçe 
2016 için bütçelenen toplam miktarın alınmasını isteyen yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmıştır 
(protokolde, devlet yardımları ATB’de bulunan her bir çocuk için asgari ücretin %75’i bağlı olarak dağıtılabilir). 
Fakat Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı, bütçe miktarını 2016 yılında SOS’a ödemeyi reddetmiş ve 
bunun yardımı %80 oranında artırabileceğini belirtmiştir. Bu durum Bakan tarafından henüz resmi olarak 
onaylanmamıştır.   
 
GALA Yemeği: 2016’da Ticaret Odası’yla yapılan işbirliğiyle bir önceki kurul başkanı Hacer Çerkez’in 20 yılı 
aşkın çabalarını ve SOS Annelerine yüzük hediye edilerek onurlandırmak için GALA Yemeği düzenlenmiştir. 
ÇKU Temsilcisi Caroline Taylor ve mevcut durumda bağımsız olan SOS çocuklarının anneleri de geceye 
katılmıştır. Misafirler gece boyu güzel ve duygusal anlar yaşamıştır. Yemeğin düzenlenme amaçlarından biri 
de kurumun 18.000 TL’lik (5.373 EUR)  net gelire sahip olmasını sağlayan fon geliştirmedir.  

 
 Fon Geliştirme Çalışmaları: 

 
Yüz Yüze (F2F) Kampanyası:   
2016’da F2F kampanyası iyi bir şekilde uygulanmıştır. SOS Kuzey Kıbrıs, bir Hİ şirketi olan DEMO Ajans’la 
çalışarak dışarıdan hizmet almıştır.  SPIF Anlaşmasında bahsedildiği üzere, her biri iki kişiden meydana gelen 
iki ekip oluşturulmuştur. SOS FG Ekibinin desteğiyle şirketin başarı oranının gün geçtikçe arttığı 
gözlemlenmiştir. SOS, F2F kampanyasını uygulamaya Aralık 2014’te yapılan çalışmayla başlamıştır. O 
tarihten itibaren daimi bağışçı sayısı ve dolayısıyla gelir ekibin üstün çabasıyla giderek artmıştır. F2F 
Kampanyası uygulanmadan önce daimi bağışçı sayısı 1687 iken bu sayı Aralık 2016’nın sonunda 6847’ye 
çıkmıştır. Bu da daimi bağışçı sayısında %246 ve FG gelirinde %378 oranında bir artış anlamına gelmektedir.   

Bu kampanyanın sonucunda (F2F kampanyası uygulanmadan önce mevcut daimi bağışçılardan gelen gelir 
haricinde) SOS her ay yaklaşık olarak 14,029 Avro (47,000 TL) almaktadır (Türk Lirası’nda görülen yüksek 
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devalüasyondan dolayı Avro ile gösterilen miktar kurumun gerçek başarısını yansıtmamaktadır 
http://www.kktcmerkezbankasi.org/tr/veriler/doviz_kurlari/kur_sorgulama/doviz_cinsi_bazinda).F2F 
faaliyetinde, kurum, yatırımın geri dönüş (YGD) oranını 1:2.2 olarak hedeflemiştir fakat elde edilen gerçek 
oran 1:1.4’tür (Temmuz 2015 ve Aralık 2016 arasındaki süreç itibarıyla)  

Kampanyaya kötü hava koşullarından dolayı (sıcak hava) ara verildiği için bahsi geçen gerçek oran Temmuz, 
Ağustos ve Eylül aylarını yansıtmamaktadır.   

Kampanyanın uygulanma süreci boyunca SOS FG Ekibi kampanyanın olumlu etkisi artırmak için farklı 
paydaşlarla birkaç görüşme yapmıştır.  
 
Fon Geliştirme Temalı Kampanyalar: 
SOS Kuzey Kıbrıs bireylerden tek seferlik bağış toplamak için genellikle temalı kampanyalar kullanmaktadır. 
Aynı temalar farklı yaklaşımlarla KOBİ’ler için de kullanılmaktadır. Ramazan Kampanyası SOS Kuzey Kıbrıs’ın 
her sene gerçekleştirdiği kampanyalar arasında en büyük temalı kampanyadır. Ramazan’da toplanan gelir her 
sene artmakta ve sporadik bağışların %35’ini kapsamaktadır. Yıl boyunca Kurban Bayramı, sömestr tatili, 
Yeni Yıl, Noel, Paskalya (Kıbrıs’ta yaşayan Hristiyan topluluklar için) ve Anneler Günü gibi birkaç dini veya 
dönem dönem yapılan kutlamalar vardır. Özellikle Yeni Yıl ve Bayramlarda, bireylere mail göndermenin yanı 
sıra, çevrimiçi ve çevrimdışı kanallarda tanıtım materyalleri kullanılmaktadır. Yapı olarak Ramazan 
kampanyasına kıyasla pek fazla farklılık göstermese de, diğer kampanyalardan elde edilen gelir Ramazan 
kampanyasından elde edilen gelirden daha azdır. Bunun nedeni toplumun bu dönemlerde fazla verici 
olmaması veya kampanya tasarımları olabilir. Kampanya zamanlamaları ve temalı kampanyalardan elde 
edilen geliri artırmak için çalışmalar sürekli olarak devam edecektir.  
 
Kurumsal Fon Geliştirme:  
SPIF Fonları çerçevesinde, Temmuz 2015’te bir şirketle daimi bağışçı olarak ortaklık kurulmuştur. O tarihten 
beri, SOS ile ortaklık kurmaları ve nakit bağışları artırmak için 214 şirketle görüşülmüştür. Bu şirketlerin 150’si 
ile 2016 yılında görüşülmüştür. Üçü nakit bağış anlaşması olmak üzere toplamda on yedi anlaşma yapılmıştır. 
SOS ve UO şirketler tarafından yapılan nakit bağışların nasıl artırabileceğine dair görüşmüş ve “iş kahvaltısı” 
adında bir etkinlik düzenlemiş, ve yaklaşımını banka, sigorta acentesi gibi sadece nakit bağış yapan şirketlere 
yöneltmiştir. Bu şekilde, ÜD yeni kurumsal bağışçılara ulaşmış ve 2017 yılının başında kuruma önemli 
miktarlarda fon sağlayan üç yeni anlaşma yapmıştır. ÜD, 2016 yılında aynı bağışla yapılan katkılarla birlikte 
aile bütçelerinden 40,000 Avro (134,000 TL) biriktirmiş ve 31,000 Avro değerinde (103,893 TL) nakit bağış 
almıştır. Şirketlerden alınan aynı bağış katkılarıyla ÜD’nin %13 oranında likidite tasarrufunda bulunduğu ve 
nakit bağışları %9 oranında artırdığı gözlemlenmiştir.   

ÜD, likiditede tasarruf etmek için ihtiyaçlara bağlı olarak aynı bağışları artırma üzerine yoğunlaşmaya, ve 
şirketler tarafından yapılan daimi nakit bağışların artması için çalışmalarına devam edecektir. Bu, harcamalar 
ve kurum gelirini dengelemek için oldukça önemli bir çalışmadır.  

 
Diaspora Fon Geliştirme:  
2015 yılının sonunda SOS Çocuk Köyü diaspora fon geliştirme üzerine yoğunlaşmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda, özellikle İngiltere, Türkiye, Kanada, ABD ve Avusturalya’da yaşayan Türk toplulukları aranmış 
ve ileriki adımların temelini oluşturmak için bazı Sivil Toplum Kuruluşları ile iletişime geçilmiştir.   
 
ÜD, 2016 yılında fon geliştirmek için Türkiye’de bulunan Kıbrıslı Türk Derneği’yle iletişime geçmiş ve dernek 
bu talebe olumlu bir tutumla yaklaşmıştır. Böylelikle, dernek ve Kuzey Kıbrıs Konsolosluğu’nun katkılarıyla 
İstanbul’da bir yemek düzenlenmiştir. Faaliyetten edinilen gelirin yanı sıra, SOS,  ÜD’nin yaptığı çalışmalar 
hakkında katılımcıların farkındalığını artırmıştır. Türkiye ve diğer ülkelerde daha fazla derneğe ulaşmak için 
çalışmalara 2017’de de devam edilecektir.   
 
Miraslardan Elde Edilen Gelirler  
SOS Kuzey Kıbrıs 2016 yılında toplumdan gelen miras bağışı konsepti ile ilgili bir hazırlık yapmıştır. SOS’a 
miras bağışı yapmak için başvuran birçok birey bulunmaktadır. Bazı başvuranlar nihai yasal başvuruyu 
yapmasa da ÜD avukatların sağladığı danışmanlıkla gerekli dokümanları hazırlamaya başlamıştır. SOS’un 
hukuk bürolarında desteklenmesi ve vaatlerin bir paket altında tutulması için bir broşür ve için broşür formuna 
getirilen bir başvuru formu hazırlanmıştır. ÜD, broşürleri popülasyonu yüksek olan üç büyük şehirde belirli 
hukuk bürolarına dağıtmayı planlamaktadır. Bunun yanı sıra, mirasla fon geliştirme kampanyasını 
başlatabilmek için 2018’de uluslararası fonlara da başvurmayı planlamaktadır.    
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Fon Geliştirme Sistem ve Süreçlerini İyileştirme  
ÜD, Salesforce lisansını bağış olarak almak için 2016 yılında Global Salesforce’a başvuruda bulunmuştur. 
Salesforce başvuruyu kabul etmiş ve ÜD’ye 10 kullanıcı kapasiteli ücretsiz lisans vermeyi kabul etmiştir. Fon 
Geliştirme departmanı Salesforce yazılımını kullanarak yeni bağışçı döngüsünü daha profesyonel bir şekilde 
uygulayabilecektir. ÜD, F2F kampanyasının sonucunda bağışçı sayısını hızlı bir şekilde artırmıştır fakat bu 
durum FG departmanının bağışçı ilişkileri ve mevcut veri tabanı arasında koordinasyonun sağlanmasını 
zorlaştırmıştır.   
Bağışçı, kampanya, bağış ve kanalların nitelikli bir şekilde analiz edilmesiyle, ÜD, faaliyet performanslarını 
daha profesyonel bir şekilde değerlendirebilecektir. Aynı zamanda, fon geliştirme ekibi salesforce kullanarak 
daha etkin olacaktır. FG Ekibi alınan dönüte bağlı olarak yeni yaklaşımların üzerine odaklanabilecek, bağışçı 
sadakati üzerinde daha verimli çalışabilecek ve bağışçılarla daha interaktif iletişim kurabilecektir. 
 

 Kapasite Geliştirme 
 

Tanıtım Toplantıları/Çalışma Gurupları: Adanın Kuzey’inde en çok bilinen bir Sivil Toplum Kuruluşu olan 
SOS Çocuk Köyü, sosyal hizmet ve çocuk hakları alanındaki uzmanlığını paylaşmak adına seminer ve 
çalışma guruplarına davet edilmiştir. Bu bağlamda, ekip, ülkede sosyal hizmetleri geliştirmek için amaçlanan 
ve SHD tarafından düzenlenen seminere katılmıştır. ÇKPD, bu seminerde kurumun yaptığı çalışmaları 
göstermiştir. Bunun yanı sıra, ekip, deneyimlerini paylaşmak ve ulusal stratejinin gelişimine katkıda bulunmak 
için Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen çalışma guruplarına katılmıştır.  
  
Kuzey Kıbrıs’ta Koruyucu Aile Kavramını Geliştirme: SOS Kuzey Kıbrıs, adanın kuzeyindeki koruyucu aile 
sistemini geliştirmek için SOS tarafından geliştirilen projeyi uygulamakadına çok fazla çaba sarf etmiştir. 
Birçok yerde olduğu gibi sistem iyi düzenlenmezse, çocuklar için ihmal ve istismar riski taşımaktadır. Fakat 
SHD’de çalışan uzmanların motivasyon eksikliği ve hükümet değişikliğinden dolayı bu proje 2014 yılında 
fonların Türk Yardım Heyeti’nden alınmasına rağmen devam ettirilememiştir. Bu nedenle SOS Kuzey Kıbrıs 
SHD’yi sadece bu projeye öncelik tanımaları halinde desteklemeye karar vermiştir.   

 
Aile Güçlendirmeyi Genişletmek için Lobicilik: Bu, hem sosyal hem de mali olarak daha düşük maliyetli 
yapısıyla önleyici bir çalışma olmasından ve çocukların biyolojik aileleriyle kalma imkânını artırmasından 
dolayı AG projesini genişletmek için oldukça önemlidir. Mobil ekiplerle projeyi başlatmak ve daha fazla çocuk 
ve aileye ulaşmak için Lefkoşa dışındaki farklı belediyelerle birkaç toplantı düzenlenmiştir. Proje SOS 
tarafından geliştirilmiş ve uygulanmak için iki ortak tarafından onaylanmıştır (Alayköy (asıl başvuran) ve Lefke 
(ortak başvuran). Proje, revizyon için AB Program Destek Ofisine verilmiş olup halen onay beklemektedir.  
 

 Ortaklıklar 
 
AB ve BMMYK ile olan Ortaklık: SOS Kuzey Kıbrıs ihtiyaçlı olan çocuk ve gençlere daha çok hizmet 
verebilmek için 2016 yılında AB ve BMMYK ile yeni projelere imza atmıştır. AB ile yapılan projede 16-26 yaş 
arasında 150 genç bireyin beceri ve kapasite gelişimi eğitimleriyle birlikte istihdam edilebilirliği artırmak, staj 
programları ve işbaşı eğitim hedeflenmiştir. BMMYK ile yapılan proje ise sığınmacıların kendi ülkelerine 
dönmelerini engellemek ve mültecilerin adanın kuzeyinde bulunan topluma entegre edilmesini 
amaçlamaktadır. 80 kişinin güçlendirilmesi ve topluma entegre edilmesi hedeflenirken ekip de daha çok kişiyle 
çalışarak bu gibi bireylerin ülkelerine geri yollanmalarını engelleyecektir.  
 

 

Sosyal Hizmet Dairesiyle İşbirliği: ÜD, birçok sosyal çalışma alanında SHD ile yakın işbirliği içerisindedir. 
Bunların bazıları çocuk, genç birey ve ailelerin kabul/çıkışı, yüksek risk taşıyan durumların değerlendirmeleri, 
kapasite geliştirme eğitimleri ve benzeri hususları kapsamaktadır. ÜD, SHD çalışanlarını kapasite gelişimi 
eğitimlerine dâhil etmekte ve her ay olayları ve diğer ihtiyaçları takip etmek için pedagojik ekip toplantıları 
düzenlemektedir.  
 
Bahçe Düzeni: Girne Belediyesi, Gençlik Merkezi’ne haftada bir kez bahçıvan desteği sağlamaktadır.  
 
Hukuk Danışmanlığı Desteği: SOS bir gurup gönüllü avukattan hukuki destek almaktadır.  
 
Ulaşım: Ulaşım desteği Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanmakta ve Lefkoşa Belediyesi düzenli olarak AGP 
kapsamındaki çocuklara ev ve SOS AO arasında ulaşım sağlamaktadır. Ekstra ulaşım ihtiyacı duyulduğunda 
çeşitli üniversiteler de kurumu desteklemektedir.  
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Diğer STK’lerle İşbirliği: ATB kapsamındaki çocuk ve genç bireylere yaz tatili imkânı sağlamak için Kıbrıs 
Türk Otelciler Birliği’yle protokol imzalanmıştır. Çocuk ve genç bireyler bakıcılarıyla birlikte yerel otellerde 
zaman geçirerek yaz tatilinin tadını çıkarmaktadır. Doğal aile ortamının sağlanması için tüm çocuk ve genç 
bireyler farklı otellere farklı zaman dilimlerinde gitmiştir.  

 
SOS, sivil toplumları desteklemek için kurulan Sivil Alan ile 2016 yılında bir işbirliği yapılmıştır. Sivil Alan SOS 
ile yakın işbirliği içerisinde bulunarak çeşitli görünürlük faaliyetleri düzenlemiş ve bu faaliyetler kapsamında 
Fon Geliştirme Direktörü diğer STK’lere eğitim vermiştir.  
 
SOS, AGP kapsamındaki kadınlar için ücretsiz hukuk danışmanlığı alabilmek adına KAYAD ile işbirliği 
yapmıştır.   
 
 
 
 
 
 
2017 Yılında Gerçekleşecek Etkinliklerin Zaman Çizelgesi  
 
Ocak:               AGP’nin sürdürülebilirliği için planlama  

Kış Kampı planlama - AGP 
Madde bağımlılığını engellemek için eğitim – uzmanlara yönelik (ÇK) 
PDK’ler 
(Süregelen) Yüz Yüze (F2F) kampanyasının devamı  
2017 piyango biletlerinin dağıtımı  
(Süregelen) 2016’nın tek bağışçılarına yönelik olarak kampanyayı geliştirme  
SOS markası taşıyan ticari ürün satışının (bileklik) devamı 
 

Şubat:              PDK’ler 
Madde bağımlılığını engellemek için eğitim – uzmanlar ve SOS ailelerine yönelik (ÇK+GE) 
İç raporun ABPDO’ya verilmesi  
Sosyal hizmet görevlilerine yönelik bireysel süpervizyon 
AGP broşürlerinin dağıtımı 
Aynı bağışlar için KBG ortaklığını geliştirme ve yenileme  
Yeni ticari ürünler çıkarma (düğün davetiyeleri için 3 tasarım)  
Yeni bağış kutularının dağıtımı 
İlk e-gazetenin yayımlanması 
Teşekkür mektubu yollama ve bağışçının ilk senesini kutlama (süregelen)  
İş Kahvaltısı 1 
 

   
Mart:  PDK’ler 
  ÇKP Planlama 
  Beceri ve ilişkileri geliştirmek için eğitim - GE 
  Madde bağımlılığını engellemek için eğitim – GE’deki uzmanlara yönelik  
  Kadın hakları eğitimi– AGP 
  AG ebeveynlerine yönelik Güçlü Ebeveynler Güçlü Çocuklar eğitimi  
  AG ebeveynlerine yönelik mesleki eğitim 
  SHD ile birlikte kapasite geliştirme eğitimi - AGP 

DB’deki tek bağışçılar için dönüşüm kampanyası  
  MİY konseptiyle eğlence ve rekreasyon sektörü ve KBG  
  İş Kahvaltısı 2 
  Planlanan aynı bağışlar için şirketlere yönelik yeni ihtiyaç listesi  
 



 13 
 
                                                                                                                                                                           

             
                                                                                                                                                                                      

Nisan:      Çocuk ve genç bireyler için yeni BGP  
  Kurum takibi 
  GE’deki öz değerlendirme ve BDP’lerin tamamlanması  
  GE’de seminer başlatma  
  Sağlıklı cinsel gelişim eğitimi  
  Beceri ve ilişkileri geliştirmek için eğitim – GE  
  Madde bağımlılığını engellemek için eğitim – GE’deki uzmanlara yönelik  

2014 bireysel ve kurumsal sponsorlukların 2017 yılı için yenilenmesi  
 SOS Çocuk Köyü’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Organizasyonu  

  Piyango biletlerinin çekilmesi 
  SOS markası taşıyan ticari ürünler (bileklik) için yeni bir düzen  
  Klasik Müzik Konseri  
  İkinci e-gazetenin yayımlanması  
  Birey ve şirketler içi yerel sponsorluk kampanyaları  
       
Mayıs:        Ramazan Kampanyasına hazırlık   

Anneler Günü temalı fon geliştirme kampanyası  
İş Kahvaltısı 3 
Güçlü Ebeveynler- Güçlü Çocuklar eğitiminin tamamlanması  
Okullarda Çocuk Hakları farkındalığı eğitimi  
Aileler için ev ekonomisi kursları  
Bağımsız genç bireyler için ayak izi faaliyeti  

                         Beceri ve ilişkileri geliştirmek için eğitim - GE 
  Madde bağımlılığını engellemek için eğitim – GE’deki uzmanlara yönelik  
 
Haziran: Aile tatillerinin birliği için Oteller Birliği’nin bağışı  

DB’deki tek bağışçılar için dönüşüm kampanyası  
 Messenger 1’in tasarım & dağıtımı (çevrimiçi ve çevrimdışı)  

Ramazan direkt e-posta ve Hİ Kampanyası  
Üçüncü e-gazetenin yayımlanması  
1 Haziran Dünya Çocuk Günü Kutlaması ve temalı kampanya  
Tek seferlik bağış için Büyük Kurumsal Bağışçılarla görüşme  
Uluslararası Sponsorluk Mektupları gönderme  

  Girdilerin ATB veri tabanına işlenerek tamamlanması  
  BGP Değerlendirmesi 
  Eğitimde başarı sağlayan çocuklar için başarı ödülleri  
                          Beceri ve ilişkileri geliştirmek için eğitim – GE  
                          Madde bağımlılığını engellemek için eğitim – GE’deki uzmanlara yönelik 
  AO için yeni kayıtlar 

ATB’nin sürdürülebilirliği için eylem planının uygulanması 
 
 
Temmuz:  Kurumsal bağışçılar (ortaklar) ve temel bireysel bağışçılar için takdir  

Tek seferlik bağış için Büyük Kurumsal Bağışçılarla görüşme  
Çocuklar için yaz faaliyetleri 
Potansiyel çocuklar için yeniden entegrasyon süreci  
Beceri ve ilişkileri geliştirmek için eğitim – GE  
AO’da Sertifika Seremonisi ve Sergi  
 
 

 
Ağustos: Kurban Bayram temalı kampanyanın hazırlanması  
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 Dördüncü e-gazetenin yayımlanması  
Tek seferlik bağış için Büyük Kurumsal Bağışçılarla görüşme  
 Beceri ve ilişkileri geliştirmek için eğitim – GE  

  ATB’deki çocuklar için Siber ve İnternet Kullanımı Eğitimi  
  Yaz faaliyetleri  
  Ergenlik Dönemine yönelik eğitim  
 
Eylül: Okul ihtiyaçları için büyük şirketlere başvurular 
 Kurumsal ticari ürünler için şirketlerle görüşme 
 İş Kahvaltısı 4 

DB’deki tek bağışçılar için dönüşüm kampanyası  
Beceri ve ilişkileri geliştirmek için eğitim – GE  
Çocuk hakları eğitimi 
BGP Değerlendirmeleri 
Gençlik Günü 
AO’da yeni eğitim döneminin başlaması  
AGP’deki aileler için Güçlü Ebeveynler Güçlü Çocuklar eğitimi  

 
 
Ekim:              Beşinci e-gazetenin yayımlanması  

İş Kahvaltısı 5 
5 yıldızlı otel sponsorluğunda top etkinliği  
Beceri ve ilişkileri geliştirmek için eğitim – GE  
Çocuk hakları eğitimi 
Piknik  
SHD ile Kapasite Geliştirme eğitimi - AGP 
 
 

Kasım: Messenger 2’nin tasarlanması 
 Yeni Yıl kampanyası hazırlıkları 

Uluslararası Sponsorluk Mektupları gönderme   
Ürünleri satma, kurumlara satış  
Beceri ve ilişkileri geliştirmek için eğitim – GE  
AGP’de Ev Temelli Eğitim  
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü faaliyetleri  
Okullarda Çocuk Hakları eğitimi 

                         Güçlü Ebeveynler Güçlü Çocuklar eğitiminin tamamlanması 
 
Aralık:              Messenger 2’nin dağıtımı  

Yeni Yıl postasının tasarım ve dağıtımı ve Hİ faaliyetlerinin başlaması  
  Bağış kutularının organizasyon ve sayımı  

DB’deki tek bağışçılar için dönüşüm kampanyası  
Beceri ve ilişkileri geliştirmek için eğitim – GE  

                          BGP Değerlendirmeleri 
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BÖLÜM 2: İSTATİSTİKLER  
 
 Ulusal Stratejik Plan ve Gerçek Figürlerin incelenmesi 

 
 

Bir Çocuk:  
 
SOS Kuzey Kıbrıs’ın bir adet Çocuk Köyü Programı bulunmaktadır. Bu, iki tesisi olan ATB (Lefkoşa’daki 
Çocuk Köyü ve Girne’deki Gençlik Evi), AGP Programı, Anaokulu, Gençlik ve Gelişim Merkezi ve Mülteci 
Entegrasyon Programı’nı kapsamaktadır. ÜD, farklı faydalanıcı guruplarına hizmet sağlamaktadır. Aralık 
2016’da ATB kapsamındaki çocukların sayısı 102, AGP kapsamındakilerin 136 ve AO’dakilerin sayısı 52 idi 
(hedef kitle içerisinden 28 kişi). Yani, program tarafından desteklenen toplam faydalanıcı sayısı 262 idi. 2017 
yılında en az 150 genç birey ve 80 mülteci Gençlik ve Gelişim Merkezi ve Mülteci Entegrasyon Projesi 
kapsamında desteklenecektir. Böylelikle, 2017 yılında faydalanıcı sayısı 500 civarında olacaktır.   
 
Kurumda tam/yarı zamanlı savunuculuk pozisyonu olmamasından dolayı savunuculuk seviyesi 2’den 3’e 
düşmüştür. Bunun arkasındaki en büyük neden fon eksikliği ve bu alanda kuruma bağlı çalışacak bilirkişinin 
olmayışıdır. Bu nedenle, ÜD, bu pozisyona ilişkin görev ve sorumlulukları çalışanlar arasında dağıtmış olup 
eylem planını uygulamak ve sürdürmek için toplumdan gönüllü desteği almaktadır.   
 
Programın işletme maliyetine olan devlet yardımının yüzdesi, tahmini olan %47’lik oranın üstünde olup %55 
oranındadır. Bunun nedeni, 2016 yılında devlet yardımının (%5) ve asgari ücretin artmasıdır. ÜD, 2016 
yılında, %15 oranında tasarruf yapmıştır. Bu oranın toplam gelir ve harcamaları dengelemesi planlanmaktadır.  
 
 
Eylemler göz önünde bulundurulduğu zaman, birçok faaliyetin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden dolayı 
sonuçların iyi olduğu söylenebilir. Uygulamadan durdurulan tek faaliyet B1 önlemine ilişkin olan faaliyettir; 
SHD ile işbirliği içeresinde tamamlanması gereken Koruyucu Aile Sisteminin gelişimi. SHD’nin öncelik vermesi 
halinde bu proje yeniden hayata geçirilecektir.  
 
 
 
Bir Arkadaş: 
 
Genel Durum: 
Kuzey Kıbrıs Bir Arkadaş’ın genel amaçlarındaki stratejik hedefi, 2018 yılının sonunda öz yeterliliğe sahip 
olmak için çeşitli gelir kaynaklarını artırmaktır. Bu bağlamda, SOS Kuzey Kıbrıs’ın sürdürülebilir gelişimini 
sağlamak için hedef Fon Geliştirmenin (FG) brüt gelirini (aynı bağışlar dâhil olmak üzere) ve daimi bağışçıların 
sayısını artırmaktır.  
 
Temel Başarılar: 
 

- 2016 yılı için fon geliştirme brüt gelir planı 613,843 Avro idi. Gerçek gelir ise 498.910 Avro idi. FG 
ekibi hedef kitleye ulaşmak için yerel para birimi üzerinde %90 oranında başarı elde etmiş fakat bu 
miktar TL’nin yüksek devalüasyona uğramasından dolayı Avro miktarına yansıtılmamıştır.   
 

- Ulusal Veriler/Değerlerde ayni bağış hedefi 235,739 Avro idi. Kamu ve özel tarafından yapılan aynı 
bağışların gerçek miktarı 227,193 Avro idi (%96 başarı). Yerel para biriminde daha iyi sonuçlar elde 
edildi.   

 
- 2016 yılının sonunda daimi bağışçıların sayısı 6,847 idi. F2F kampanyasının uygulanmasıyla birlikte 

yıllık C1 tahminin 5,085 DB olmasından dolayı hedef başarıyla tamamlanmıştır.  
 
 

2016 yılında faaliyetler çoğu başarıyla gerçekleşmiştir, bu nedenle sonuçlar olumludur.   
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Bir Hareket:  
 
2016 yılında bir hareket eylem planı başarıyla tamamlanmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir.  
 
Temel Başarılar: 
 
- Çalışanların %90’ı hedef doğrultusunda eğitim ve gelişimi planlamıştır. İK odak kişisi, çalışanların eğitim 

ihtiyaçlarının takibi ve herkesin eğitimi plan gereğince alabilmesi için bir doküman hazırlamıştır.   
- 2016 yılında, motivasyon seviyesini değerlendirmek ve ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlemeler yapmak için 

çalışan memnuniyeti anketi uygulanmıştır.  
- İK faaliyetlerini izlemek ve uluslararası ve ulusal standartları yerine getirmek için iç kontrol sistemi 

geliştirilmiştir.  
- Tazminat seminerleri düzenlenmiş ve yeni ücret bantları UYT işbirliğiyle belirlenmiştir. Meslek birlikleri 

revize edilmiştir. Temel bakım verenlerin uzun süre hizmet vermesini sağlamak için temel bakım eş 
çalışanlarının memnuniyetini sağlamak adına SOS anne ve teyzelerinin maaşlarını iyileştirmek için özel 
düzenlemeler yapılmıştır.  

- Çalışanları bir araya getirmek ve takım ruhunu güçlendirmek için çeşitli aktiviteler düzenlenmiştir.  
- Çift konsepti sonlandırılmış ve duyurulmuştur. Fakat henüz başvuru yapan kimse bulunmamaktadır. 
 
2017’ye Ertelenen Faaliyetler: 
 
- Emeklilik politikasının revizyonu  
- Kalifiyeli temel bakım veren kişileri bulma imkânını artırmak için hükümet ve diğer STK’lerle işbirliği 
- Geliştirilen iç kontrol sisteminin uygulanması 
 
Zorluk ve Öneriler:  
 
Temel bakım eş çalışanlarında görülen yüksek işten ayrılma oranı kurumda kronik bir problem haline 
gelmiştir. 2016 yılında işten ayrılma oranı (%31) çoğunlukla Gençlik Evi’nde gözlemlenirken SOS anne ve 
teyzelerinin istikrarlı olduğu görülmüştür. Bunun esas nedeni GE’deki eğitmenlerin uzun süre çalışıp Gençlik 
Evi’nde yaşanan krizlerden dolayı geçirdikleri tükenmişlik sendromudur. Bunun yanı sıra, vardiya usulüyle 
çalışıldığından ötürü çalışma saatleri düzenli değildir ve bu gibi bir durum toplumdaki birçok kalifiye kişi 
tarafından tercih edilmemektedir. Bu bağlamda, Gençlik Evi Danışmanı, ÇKPD, İK odak kişisi ve UD, GE’de 
kalifiyeli yeni bir ekip oluşturmak için çalışmakta ve genç bireyleri desteklemektedir. Pedagojik ekip her hafta 
eğitmen ve genç bireylere düzenli destek sağlamaktadır. GE’deki hizmetlerin kalitesini artırmak için bir 
seminer düzenlenecektir. Yönetim kurulu durum hakkında bilgilendirilmiştir, böylelikle değerlendirme semineri 
sırasında verilen dönütler değerlendirilecektir.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 
 
 
Ulusal Dernek Adı 

 
SOS Çocukköyü Derneği 
KKTC 

 
Hazırlanma Tarihi 

 
14 Mart 2017 

 
     

 
 Yönetim Kurulu seçmeleri 3 senede bir yapılmaktadır. Son seçmeler 2016 yılında düzenlenen 

Ulusal Genel Kurul’da yapılmış ve yeni üyeler seçilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.   Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı       Pozisyon   

1   Av. Buğra Akter   Başkan 

2   Caroline Taylor SOS KDI Temsilcisi 

3   Damir Coric SOS KDI Temsilcisi 

4   Av. Dervişe Çerkez   Başkan Yardımcısı  

5   Fevzi Özersay   Sekreter 

6   Amber Ciddi Arabacı   Muhasebe ve Finans  

7   Ersin Doğaç   Eğitim Bakanlığı temsilcisi 

8   Aydan Başkurt   
Sosyal Güvenlik ve Çalışma 
Bakanlığı temsilcisi  

9   Hasan Arman   Üye 
 
Yönetim Kurulu Başkanı – İletişim Bilgileri: 
Av. Buğra Akter  
Adres: 10/5 Namık Kemal Cad. Girne / Mersin 10 Türkiye / Kuzey Kıbrıs 
E-mail: bugra@akterlaw.com / akterlaw@icloud.com  
Cep: 0090 533 840 99 44  
Ev: 0392 815 10 97 
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BÖLÜM 3: 
 

FASİLİTE RAPORLARI – KUZEY KIBRIS 
 

 SOS ÇOCUKKÖYÜ PROGRAMI  
 

 YARARLANICILARIMIZIN SAYISI 
 

 SOS AİLE TEMELLİ BAKIM (ÇK - Lefkoşa, GE - GİRNE) 
 

 SOS AİLE GÜÇLENDİRME PROGRAMI Lefkoşa 
 

 SOS KREŞ VE ANAOKULU Lefkoşa 
 

 BAKIM, YENİLEME VE İNŞAAT 
 
 

SOS ÇOCUKKÖYÜ PROGRAMI 
 
2016 yılında yararlananların sayısı  
 
ATB 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

ÇK 63 59 59 58 58 55 55 55 54 54 54 54 

GE 18 18 18 18 18 21 21 21 22 22 22 22 

YBY 30 29 29 28 28 28 28 28 28 28 26 26 

Toplam 111 106 106 104 104 104 104 104 104 104 102 102 

 
AGP 
 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Çocuklar 129 129 147 150 150 144 143 140 139 135 136 136 

Aileler 51 51 60 62 62 61 61 59 58 57 57 57 

 
SOS Kreş ve Anaokulu (Kindergarten) 
 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Sayı 49 46 47 47 47 47 47 0 49 52 52 52 

 
*Hedef gruptan ortalama 28 çocuk 
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Aile Temelli Bakım (ATB) Programı – Çocuk Köyü, Gençlik Evi, Yarım Bağımsız Yaşam ve 
Bağımsız Yaşam  
 
2016 yılının sonunda ATB kapsamındaki çocuk ve genç sayısı 102 idi.  
 

 Temel Başarılar: 
 
Pedagojik ekibin aktif girişimleri: 2016 yılında pedagog 112 vaka üzerinde çalışmıştır. Temel 
girişimler genç bireylerin Gençlik Evi’ne (GE)  transferi, cinsel gelişim, okul ve staj süreci, bağımlılık ve 
hırsızlık, devamsızlık, sataşma ve sigara içme eğilimi gibi kötü alışkanların iyi alışkanlıklara 
dönüştürülmesini kapsamaktadır. Sosyal ve akademik faaliyetlerin gönüllü olarak desteklenmesi için 
paydaş üniversitelerle aktif koordinasyon pedagog tarafından yürütülmüştür. Pedagog desteğiyle 12 
genç birey uygun işlere yerleştirilmiştir.   
Sosyal hizmet görevlisi 149 vakaya yardımcı olmuştur (çocuk ve genç bireylerle yapılan gelişim 
girişimleri 346 kat daha olumlu olmuştur). Temel çalışma alanları ise biyolojik ailelerle işbirliğini 
geliştirme, aile, çocuk ve genç bireylerin kapasitelerini geliştirme ve olumlu gelişimlerini destekleme, 
çocuk köyü ve gençlik evinde kural koyma, ve çocuk ve genç bireylerin yeniden entegre edilmesi ve 
farklı ortamlara adaptasyon sürecini kapsamaktadır. 2016 yılında 3 çocuk biyolojik ailelerine yeniden 
entegre edilme sürecinde idi ve çocuklardan 2’si başarıyla entegre olmuştur. Misafir aile konsepti 
kapsamında sosyal hizmet görevlisi 32 ebeveynle görüşmüş ve aralarından 3 kişiyi seçmiştir. Sosyal 
hizmet görevlisi çocukların biyolojik ailelerini 34 kez ve SOS evlerini 56 kez ziyaret etmiş ve 
eğitmenlerin biyolojik aile ziyaretlerine 6 kez katılmıştır.  
Biyolojik aile ve çocuklar yılda 1,151 kez bir araya gelmektedir (günlük ziyaretler ve gece kalmaları 
dâhil).  
 
Psikolog, çocuk ve genç bireylerle 201 kere görüşmüştür. Çocukların 23’ü seanslara düzenli olarak 
katılmıştır. Temel problem alanları öfke yönetimi, ergenlik problemleri, sorun çözme, şiddet, sigara 
içme, mahremiyet, oto kontrol yöntemleri, ön yargı, depresyon ve benzeri hususlardır.  
 
ATB kapsamındaki 25 çocuk ve genç bireye dış hizmet sağlayıcılarından psikolojik ve psikiyatrik 
destek sağlanmıştır.  
 
74 çocuk ve genç bireye gönüllüler tarafından akademik destek sağlanmış ve 14 çocuk özel 
merkezlerden özel eğitim desteği almıştır.  
 
Kuzey Kıbrıs’ta birçok çocuk ve genç bireyin biyolojik aileleri vardır ve düzenli olarak iletişim 
içerisindedirler. Ebeveynlerde ebeveyn yetersizliği olmasından dolayı çocuk/genç bireyler SHD 
tarafından koruma altına alınmıştır. Bu durum, çocuk ve genç bireylerle çalışırken, pedagojik ekip ve 
diğer iç ve dış uzmanların yaptıkları çalışmalara rağmen kendilerini SOS Çocuk Köyü’ne ait 
hissetmedikleri için ciddi zorluklar doğurmaktadır.  
2016 yılında çocukların SOS ebeveynleriyle birlikte ve onlardan ayrı olarak köy içerisinde ve dışında 
daha çok kaliteli zaman geçirdiği gözlemlenmiştir. Bu önemli gelişme çocukların daha az problemli 
davranış sergilemesini sağlamaktadır. Gençlik Evi’nde genç bireylerin fazla sorumluluk almak 
istemediği ve özsaygı eksikliği olduğu gözlemlenmiştir. GE danışmanı ve eğitmenler genç bireyleri 
olumlu yönde etkilemek için kurallar koymak ve daha iyi bir ortam yaratmak adına pedagojik ekip ve 
program direktörüyle yakın işbirliği içerisinde çalışmıştır. Genç bireylerle çalışılan durumlarda biyolojik 
aileler ve SOS anne/teyzeleri de mümkün oldukça bu sürece dâhil edilmiştir.   
 
2016 yılında pedagojik ekip işlerinde daha iyi performans sergileyebilmek için süpervizyon almıştır. 
Pedagog çocuk gelişim uzmanından bireysel süpervizyon alırken psikolog gelişim psikolojisi 
profesöründen ve sosyal hizmet görevlisi ise sosyal hizmet uzmanından süpervizyon almıştır. 
 
Anne, Teyze ve Eğitmenlerle İşbirliği: Pedagojik ekip ve eğitmenlerin çalışma şekli hedef kitleye 
daha çok hitap etmek adına anne, teyze, eğitmen ve pedagojik ekip arasındaki işbirliğini geliştirmek 
için revize edilmiştir. YF’deki anne/teyzeler ve ÇK’deki eğitmenler daha çok ziyaret edilmiştir. 
Böylelikle, çocuk ve genç bireylerle bakım veren kişilerin arasındaki bağ geliştirilmiştir. Pedagojik ekip, 
anne ve teyzeleri köyde çocuklarla, ve eğitmenleri GE’de genç bireylerle daha kaliteli zaman 
geçirmeleri için teşvik etmiştir.  Bu bağlamda birkaç faaliyet düzenlenmiştir.  
 



20 
 

Çocuk ve Genç Bireylerin Kaliteli Zaman Geçirmesi için Geliştirilen Faaliyetler:   
 
İç Faaliyetler: Köyde gönüllüler tarafından birçok faaliyet düzenlenmiştir. Eğitim bir profesyonel 
tarafından verildiği için seramik kursu ödeneklidir. İzcilik, dans, müzik, spor faaliyetleri ve sosyal 
faaliyetler köy içerisinde düzenlenmektedir. Çocuklar arkadaşlarıyla oynamaktan ve SOS 
ebeveynleriyle kaliteli zaman geçirmekten zevk almaktadır.   
Gençlik Evi’ndeki faaliyetlerin geliştirilmesinin genç bireylerin kaliteli zaman geçirmelerine yardımcı 
olacağına ve böylelikle riskli davranışların azaltılacağına kanaat getirilmiştir. AB ile yapılan işbirliğiyle 
hayata geçirilen Gençlik ve Gelişim Merkezi, gençlerin koordinasyonda aktif bir şekilde rol alacak 
olmasından ve düzenlenecek faaliyetlere katılma imkânı bulacağından onlar için faydalı olacaktır.  
 
Dış Faaliyetler: Çocuk ve genç bireyler sinema, tiyatro, sergi, kitap imza günleri, futbol maçı ve drama 
faaliyetleri gibi sosyal ve kültürel etkinliklere katılmıştır. Çocuk ve genç bireyler gelişimleri için oldukça 
önemli olan bu faaliyetlerde kültürel ve sosyal becerileri geliştirerek farklı ortamlarda nasıl 
davranmaları gerektiğini ve kendi yaşamlarına ve dünyaya farklı bir bakış açısıyla bakmayı 
öğrenmektedir.   
Çocuk ve genç bireyler bu faaliyetlerin yanında, köy dışında yapılan faaliyetlere de düzenli olarak 
katılmıştır. Bunlar yüzme, futbol, jimnastik, voleybol, hentbol, dans, koro, müzik, folklor ve fitness gibi 
faaliyetleri kapsamaktadır.   
Çocuk ve genç bireyler diğer STK ve kurumların düzenlediği faaliyetlere de katılmıştır. Bu şekilde 
sosyal sorumluluklarını da geliştireceklerdir. Örneğin, 2016 yılında diğer kişilerin yaptığı çalışmalara 
katkı sağlamak adına çevre ve hayvan sever faaliyetlerine katılmış, geriatri merkezleri ziyaret etmiş ve 
daha fazla empati yapmayı öğrenmişlerdir.  
 
 
 
Bağımsızlarla bir araya Gelme: Haziran ayında bağımsız yaşama geçen gençleri yarı bağımsız 
yaşamda bulunan gençlerle bir araya getirmek için bir piknik düzenlenmiştir. Bu faaliyete yaklaşık 
olarak 65 kişi katılmıştır. Genç bireyler faaliyet hakkında olumlu dönüt vermiş ve günlük yaşamlarında 
birbirlerini görmek için vakit bulamadıklarını dile getirmiştir. Bu nedenle, bu faaliyetin birbirlerini 
görmek ve anılarını yâd etmek için güzel bir fırsat yarattığını belirtmişlerdir.   
 
Yaz Tatilleri: ATB kapsamındaki çocuk ve genç bireylere yaz tatili imkânı sağlamak için Kuzey Kıbrıs 
Oteller Birliği’yle bir protokol imzalanmıştır. Çocuk ve genç bireyler, bakım veren kişilerle birlikte yerel 
otellerde yaz tatilinin keyfini çıkarmıştır. Doğal aile ortamını teşvik etmek için tüm çocuk ve genç 
bireyler farklı zamanlarda farklı otellere gitmiştir.  
 
Çocuk Dostu BGP’ler: 2016 yılında ATB kapsamında yenilenen BGP formları kullanılmış (ATB veri 
tabanına uygun bir şekilde), her çocuk için öz değerlendirme yapılmış ve çocukların olumlu gelişimine 
ilişkin hedefler belirlenmiştir. 6 yaş altındaki bazı çocuklar için gelişim testleri kullanılmıştır.  
 
2016 yılında bazı eğitmenler istifa etmiş ve bu durum genç bireylerin BGP sürecini olumsuz yönde 
etkilemiştir. Fakat genç bireylerin durumu GE danışmanının desteğiyle diğer eğitmenler tarafından 
yakından takip edilmiştir. BGP, GE ve YBY dâhil olmak üzere 48 genç birey arasından 17 genç 
bireyle yapılmıştır.  
 
ATB Veri Tabanının Entegrasyonu: 2016 yılında ATB Danışmanı ATB veri tabanı eğitimine katılmış 
ve pedagojik ekip, eğitmen ve diğer ilişkin eş çalışanların veri tabanını aktif bir şekilde kullanabilmeleri 
için onları eğitmiştir.  

 
 

Aile Güçlendirme Projesi (AGP)  
 
2016 yılında aile sayısı 58 ve çocuk sayısı 140 idi.  

 
Proje Koordinatörü için Eğitim  
SOS Çocuk Köyü Uluslararası (SOS ÇKU) 7 ve 11 Kasım 2016 tarihleri arasında Berlin’de Aile Güçlendirme 
ağ toplantısı düzenlemiştir. Bu ağ toplantısının amacı Üye Derneklerin kapasite gelişimini belirli alanlarda 
program seviyesinde artırmaktır. Toplantıda görüşülen başlıklar en iyi uygulamalar, stratejik ortaklıklar ve 
kamu kaynaklarıdır.  Programda aile güçlendirme projelerinden birine de değinilmiştir. Çalışanların dünyanın 
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farklı yerlerinden gelen meslektaşlarıyla paylaşımda bulunmaları ve aile güçlendirme hakkında bilgi edinmeleri 
onlar için mükemmel bir fırsattır. Bu ağ toplantısının sonucunda, proje koordinatörü bu alanda bilgisini 
geliştirmiş, tüm dünyadaki Aile Geliştirme Danışmanlarıyla tanışmış ve projedeki deneyimlerini paylaşmıştır.  
 
Proje koordinatörü Lefkoşa’da 16 Kasım 2016’da SOS ÇKU tarafından düzenlenen “Proje Uygulama ve 
Bağışçı Sözleşme Yönetimi”ne de katılmıştır. Bu eğitimin amacı proje yönetimine dair bilgileri geliştirmek, 
kurumdaki kişilerin görev ve sorumluluklarının iyi bir şekilde belirlenmesini sağlamak ve iyi takip ve iyi 
değerlendirmeyle başarılı bir uygulama yapmaktır.  
 
Proje Sosyal Hizmet Görevlileri için Süpervizyon:  
Proje sosyal hizmet görevlilerine 48 bireysel ve 2 gurup süpervizyonu sağlanmıştır.  
 
AG Ebeveynleri için Kapasite Geliştirme:  
 
Eğitim 
Toplamda 21 birey HASDER eğitimine, 24 birey terzilik eğitimine ve 11 birey ütücü kursuna yönlendirilmiştir. 
Toplamda 56 birey mesleki eğitime yönlendirilmiş ve 21’i başarılı bir şekilde mezun olmuştur. 12’si ise aktif 
olarak farklı şirketlerde çalışmaktadır.  

 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesiyle yapılan işbirliğiyle 12 aile 1 Kasım 2016’da başlayıp 30 Aralık 2016’da sona 
eren Ev Temelli Eğitim üzerine eğitim görmüştür.  
 
AGP ailelerine yönelik Güçlü Ebeveynler – Güçlü Çocuklar Eğitimi 15 Nisan – 3 Haziran 2016 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. 4 AGP Ailesi programa düzenli olarak katılmış ve programı tamamlamıştır.  
 
SOS Anaokulu ve Kreş işbirliğiyle yapılan projede AGP Ebeveynleri ve SOS Anaokulu & Kreş ebeveynleri için 
bir seminer düzenlemiştir. Eğitim “Çocukların Gelişim Özellikleri” üzerine yapılmıştır. Seminere toplamda 73 
ebeveyn katılmış ve seminer AGP Sosyal Hizmet Görevlisi ve SOS Psikoloğu tarafından yürütülmüştür.   
 
İstihdam 
 
Sosyal hizmet görevlileri 2016 yılında 17 bireye 39 kez istihdama ilişkin yol göstermiştir.  
 
Projenin başında 93 bireyden 35’inin işsiz olduğu belirlenmiştir. Sosyal hizmet görevlileri ailelerin geliştirdikleri 
planları takip ve değerlendirmede büyük bir rol oynamaktadır. İstihdam gelişimi göz önünde bulundurulduğu 
zaman, sosyal hizmet görevlileri aileleri boş pozisyonlara yönlendirmekte, iş görüşmelerine nasıl gitmeleri 
hakkında onlara yardımcı olmakta ve HASDER, ütü kursu gibi potansiyel beceri geliştirme eğitimlerine erişim 
sağlamaktadır.  
 
Ailelerin istihdam edilebilirliğini artırmak için özel sektörle birkaç görüşme yapılmıştır. 5 farklı şirket AGP 
aileleri için kota belirleme kararı almıştır. Bu düzenlemeden sonra dört aile düzenli olarak çalışmaya başlamış 
ve düzenli bir gelire sahip olmuştur.  
 
2016 yılında, 12 birey proje ekibinin desteğiyle farklı şirketlerde iş bulmuştur.   
 
Aile Gelişim Planları 
2016 yılı boyunca proje sosyal hizmet görevlileri ailelerin AGP’lerini düzenli olarak takip edip değerlendirmiştir 
(yılda dört kez). Ailelerin AGP’lerine bağlı olarak 17 ailenin planları başarıyla izlerken 8 ailenin 
sorumluluklarının yarısını yerine getirdiği gözlemlenmiştir.   

 
Kabul sürecinin başında, proje kapsamında her aile tarafların görev ve sorumluluklarını netleştiren bir 
sözleşme imzalamaktadır. Sosyal hizmet görevlisi durumları görüşmek için ailelerle düzenli olarak takip 
görüşmeleri sürdürmektedir. Değişim veya gelişime karşı yüksek direnç gösteren aileleri olumlu olarak 
etkileyebilmek ve hedefe ulaşmak için yeni metodolojiler veya çalışma stilleri kullanılmaktadır.  
 
 
Çocuk Hakları 
37/150 çocuk iki sene içerisinde daha düşük bir risk gurubuna geçmiştir. Bu, çocukların %25’ine tekabül 
etmektedir. Bu dönemde okul yaşı gelen ve tüm okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar (toplamda 132) okullara 
kaydedilmiştir.  
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Proje, AG aileleri ve çocukların ihtiyaçlarına göre gerekli hizmetleri sağlamıştır. 57 aile ve 136 çocuk bir sene 
içerisinde 624 adet aynı bağıştan faydalanmıştır.   
Aile ve çocuklar 31 kez bebek eşyası, 8 kez ev eşyası ve 88 kez kıyafet ve ayakkabı almıştır. Maddi desteğin 
yanında, proje, AG ailelerin çocuklarının eğitim desteğine ilişkin olarak tüm hedeflerine başarıyla ulaşmıştır. 
AG kapsamındaki 7 çocuk özel eğitim hizmetlerinden faydalanmış (hedef 3 çocuk idi), 18 çocuk etüde 
kaydolmuş (hedef 7 idi), 14 çocuk gündüz bakım hizmetine kaydedilmiş (hedef 11 idi), ve 18 ay ve 4 yaş 
arasındaki 29 çocuk SOS Çocuk Köyü Anaokulu Ve Kreş’ine kaydedilmiştir.  
 
 
Ortaklarla Toplantılar  
Proje yönetim ekibi üyeleri SOS Çocuk Köyü ekibi; proje koordinatörü, program direktörü, program gelişim 
direktörü ve ulusal direktör, HASDER ekibi; koordinatör ve SHD ekibi; Lefkoşa direktörü ve proje yardımcı 
koordinatörüdür. 2016 yılında proje yönetim ekibi bir araya gelememiş ve bu nedenle her paydaşla ayrı ayrı 
toplantılar yapılmıştır.  
HASDER ile iki bilgilendirici toplantı yapılmıştır.  
SHD Direkötrü ve sosyal hizmet görevlileriyle üç bilgilendirici toplantı yapılmıştır. Bu toplantılarda ailelerin 
durumu ele alınmış ve teker teker görüşülmüştür.  
Proje koordinatörü, projenin uygulanmasıyla ilgili olarak SOS ekibini (program direktörü, program delişim 
direktörü ve ulusal direktör) her hafta bilgilendirmiştir.  
 

 Zorluklar/Öneriler 
 
Proje sosyal hizmet görevlileri genellikle adanın kuzeyinde sınırlı ağlara sahip olan göçmen ailelerle 
çalışmaktadır. Yüksek risk altında olan ailelerin sayısı çoğunluktadır ve bu durum sosyal hizmet görevlilerinin 
çalışmalarına zorluk yaratmaktadır. Projede, aileler için belirlenen süre bağımsızlığı önlemek adına 
maksimum 5 sene olarak belirlenmiştir. Sosyal hizmet görevlilerinin tükenmişlik sendromuna yakalanmasını 
önlemek ve başarı öykülerini artırmak adına proje risk guruplarını dengelemek için orta ve düşük risk taşıyan 
aileler üzerine de yoğunlaşmaktadır.  
 
 
SOS Anaokulu Lefkoşa 
 
AO hizmetlerinde iyi gelişimler görülmektedir. Eğitsel faaliyetler türleri ebeveyn ve öğretmenlerden alınan 
dönütler göz önünde bulundurularak genişletilmiştir. Örneğin; derslere İngilizce kursu, dans kursu, çocuk 
yogası ve müzikte Orff yaklaşımı dâhil edilmiştir. AO faaliyetlerinin gelişiminde Montessori ve Fröbel 
yaklaşımları her zaman temel alınmıştır.  
 
İyi gelişmelerin yanında, SOS Anaokulu, uyumlaştırma süreci boyunca toplumun takındığı olumsuz algıdan 
dolayı halen finansal sürdürülebilirlik sorunu yaşamaktadır.  
2015 yılının sonunda yönetim en deneyimli 4 öğretmenin maaşını AO faaliyetlerini devam ettirebilmek için 
düşürme kararı almıştır. Bu karar öğretmenlere bildirildiğinde öğretmenler Ocak 2016’da istifa etmeye karar 
vermiştir. Mevcut durumda AO mali kriz yaşamasa da buna yakın bir aşamadadır. Bu nedenle, kurum, 
AO’daki çocuk sayısını artırabilmek için dış paydaşlarla olan iletişim ve işbirliğini geliştirmiştir.  Bu bağlamda 
ciddi bir tanıtım kampanyası yürütülmektedir.   

 
SOS Kuzey Kıbrıs, AO faaliyetlerini toplum ve dezavantajlı çocuklar arasında bir köprü görevi görmesinden 
dolayı faydalı bulmaktadır. Bunun yanında, kurum finansal krizi başarılı bir şekilde atlatabilir ve AO’daki çocuk 
sayısını artırabilirse, bu durum sürdürülebilirlik için gelirin oluşturulmasına yardımcı olacaktır.  
 

 
Bakım, Renovasyon ve Konstrüksiyon   
 
2016 yılında çocuk ve genç bireyler kendilerini yaşadıkları yere ait hissetmeleri ve çevreyi daha fazla 
korumaları için bakım ve çevre düzeni süreçlerine daha fazla katılım göstermiştir. Bu yöntemin kurumda gayet 
iyi bir şekilde yürütüldüğü gözlemleniştir. Bazı iç ve dış teknik hizmetler aşağıdaki gibidir:  
 
İç Hizmetler:   

- Düzenli bahçe temizleme ve bakımı  
- Aktif olarak kullanılmayan 13. Evin sinema ve eğitim odası olarak düzenlenmesi  
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- ÇK’ye yeni su hattının çekilmesi  
- AO’daki tadilatın kısmen tamamlanması  

 
Dış Hizmetler: 

- Müteahhitler Birliği’nin işbirliğiyle beş evin tadil edilmesi  
- Tıkanmış yağmursuyu boşaltma borularının temizlenmesi  

 
Bakım çalışmaları oldukça önemlidir. Düzenli olarak yapılmadığı takdirde ileride daha çok soruna yol 
açacaktır. Fonların sınırlı olması ÜD’nin ihtiyaçları karşılamasını zorlaştırmaktadır. Bina ve tesislere düzgün 
bir şekilde bakılması için gönüllü ve sponsor arama çalışmaları devam etmektedir.  

 

2016'dan çekilen fotoğraflar! 
 

 
Duygusal ve eğlenceli GALA Yemeği'nden bir an! CVI Temsilcisi Caroline Taylor, SOS 
Annelik yüzüğünü alan SOS Anne'sini kutluyor! 
 

 
SOS ekibi, toplumdaki ailelere çocuk gelişimi konusunda eğitim verdi! 
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SOS Çocuk Köyü’ndeki çocuklar, İngiliz Dil Kurumu'nun desteğiyle, İngilizce öğreniyorlar! 

                                
       
SOS ürün serisinin örnekleri! 
 

                      
 
SOS, "Çocuk Hakları Çocuk Oyuncağı Değildir" sloganıyla 20 Kasım haftasında - Evrensel 
Çocuk Günü'nde farklı etkinlikler ve kampanyalar gerçekleştirdi! 
                                                     

                                           
 

 
Girne Amatör Tiyatro Topluluğu (İngiliz topluluğu) yıl içinde iki tiyatro gösterisi 
gerçekleştirdi; “Ice Palace Hotel” ve “The Older They Get”. SOS Çocuk Köyü’ne, 6000 TL 
bağışta bulundu! Teşekkür ederiz!  
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İnsanlar "Classics to Musicals" konser etkinliğine büyük ilgi gösterdi! 
 

 
Aileler gururluydu, SOS öğretmenleri mutluydu! Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan 
bir resim - Küçüklerin performanslarıyla kutlandı! 
 

      
Üniversite öğrencilerinin, çeşitli müzik aletleri ve kitaplarını çocuklara tanıtmak için, 
düzenledikleri "Müzik ve Kitap" etkinliği! Çocuklar öğrenirken eğlendiler!!! 
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SOS, "Bu Bayram minik bir kalbe dokunun" sloganıyla Ramazan kampanyası gerçekleştirdi. 
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