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Ülke Profili 

 

Kuzey Kıbrıs’ın Coğrafi Durumu 

 

Kıbrıs Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika’nın kavşak noktasındadır. Sicilya ve Sardunya’dan sonra Akdeniz’in 

üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs Türkiye, Suriye, Lübnan, Mısır, Yunanistan ve İsrail ile komşudur. Adanın 

yüzölçümü 9,252 km2 iken Kuzey Kıbrıs’ın yüzölçümü 3,515 km2 veya başka bir değişle, adanın yaklaşık 

olarak üçte biridir. Kıbrıs Boğazlar, Orta Doğu ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Süveyş Kanalı’nda merkezi bir 

konuma sahiptir.  

 

Kuzey Kıbrıs’taki Şehir ve İlçeler 

 

Girne sahil şeridinin güneyine kadar uzanan Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs’ın başkentidir. Kuzey Kıbrıs, Güney 

Kıbrıs’tan bir sınır veya bilinen diğer adı “Yeşil Hat” ile ayrılmıştır. Diğer büyük şehirler turistik gezi yerleri olan 

Mağusa, Girne, narenciyenin merkezi Güzelyurt, ve İskele’dir.  

 

Politik Durum 

 

Kıbrıs, 1974 yılında, mevcut durumda kuzeyin üçte birinde yaşayan Kıbrıslı Türkler ve güneyin üçte ikisinde 

yaşayan Kıbrıslı Rumlar arasında ikiye ayrılmıştır. Güney ve Kuzey’i Güzelyurt, Lefkoşa ve Mağusa üzerinden 

ayıran Yeşil Hat günümüzde Birleşmiş Milletler askerlerinin denetimi altındadır.  Kuzey Kıbrıs sadece Türkiye 

tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmaktadır. Avrupa Birliği’nin Genişleme dalgası, çözüm olasılığını 

beraberinde getirmiştir. Ada’nın AB’ye birleşik Kıbrıs olarak girme ümidi Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum 

toplumunun Mart 2003’te bir anlaşmaya varamamasından dolayı suya düşmüştür. Fakat seyahat kısıtlamaları 

yumuşatılmış ve 29 sene içerisinde bir ilk yaşanarak halkın sınır kapısından geçmesine olanak sağlanmıştır. 

Bu durum, çözüme ulaşıp adanın birleşmesi için yeniden bir ümit doğurmuştur. Kıbrıs Rum toplumu 2004 

yılının Mayıs ayında AB’ye katılmış fakat topluluk müktesebatı Kıbrıs Türk Toplumu’nda (KTt) askıya alınmıştır 

ve bu durum günümüzde de devam etmektedir.   

 

Kıbrıs ve Türk toplumlarının temsilcileri arasındaki görüşmeler 2017’ye kadar devam etmiştir. Kıbrıs 

Konferansı Nicos Anastasiades ve Mustafa Akıncı (Güney ve Kuzey toplumlarının liderleri), Yunanistan, 

Türkiye ve İngiltere Dışişleri Bakanı, ve gözlemci sıfatına sahip Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı’nın 

katılımıyla 28 Haziran 2017’de İşviçre’nin Crans Montana kentinde gerçekleşmiştir. Tüm çabalara rağmen, bu 

süreç içerisinde barış ve sürdürülebilir çözüm için ortak paydada buluşulamamıştır.   

 

Kuzey Kıbrıs’taki demokratik politik sistem birçok partinin iktidara gelmek için birbirleriyle yarış içerisinde 

olduğu bir sistemdir. Toplanma özgürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının hakları dâhil olmak üzere temel haklar 

genellikle desteklenmektedir.   

Kıbrıs, 2017 yılında ikisi de sağcı olan UBP ve DP koalisyonuyla yönetilmiştir. Ekim 2017’de erken seçim 

kararı alınmış ve seçim tarihi 7 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, SOS Çocuk Köyü adanın 

kuzeyinde çocuk ve genç bireylerin refahı için güzel ortaklıklar kurmak adına kurumsal stratejiyi anlatmak için 

ilgili kurumları yeniden ziyaret edecektir.  

 

Kuzey Kıbrıs’taki Ekonomik Durum 

Kuzey Kıbrıs’ta Türk Lirası’nın yerel para birimi olarak kullanıldığı serbest piyasa ekonomisi uygulanmaktadır. 

Gayrı Safi Yurt içi Hasıla’nın (GSYH) sektörel dağılımıyla, Kuzey Kıbrıs ekonomisinde “ada ekonomisi”ne ait 

özellikler görülmektedir. Tarım ve Sanayi sektörüyle sağlanan Hizmet Sektörü en gelişmiş sektördür. 2017’de 

yapılan İş Yapma Endeksi Sıralamasında Kuzey Kıbrıs ekonomisi 190 ekonomi içerisinde 134’üncü sırada yer 

almıştır. Kişi başına düşen gelirin aynı olduğu ülkelere kıyasla Kuzey Kıbrıs oldukça düşük bir performans 

sergilemiştir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın dokuzuncu Rekabet Edebilirlik Raporu’nda 2008 yılında 3.43 olup 

2016 yılında 3.70’e çıkan küresel rekabet edebilirlik indeksi sadece 0.27’lik bir artış göstermiş. Bu artış, 

zaman çerçevesi dikkate alındığında oldukça düşüktür. Devlet Planlama Örgütü, 2017 yılında enflasyon 

oranının %7.4 olduğunu açıklamıştır.  

 

 

Kuzey Kıbrıs’ın Sosyal Koşulları 
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Freedom House (Özgürlük Evi), Dünyada Özgürlükler Raporu’nda Kuzey Kıbrıs’ta demokratik ve politik 

özgürlüğün algılanan seviyesini 2000 yılından beri “özgür” olarak belirlemiştir. 2016 sıralaması politik haklar: 

2/7 puan, temel haklar 2/7 puan ve toplamda 79/100 puanla ”özgür” olarak belirtilmiştir (1: en fazla özgürlük, 

7: en az özgürlük). Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü 2015 Dünya Basın Özgürlüğü Raporu’nda Kuzey 

Kıbrıs 180 ülke arasında 76’ıncı sırayı almıştır.  

 

Derneksel ve Örgütsel Haklar:  

Sivil toplum örgütleri (STÖ) genellikle sınırsız bir şekilde çalışmaktadır. Çalışanlar bağımsız dernek 

kurabilmekte ve toplu olarak anlaşıp grev yapabilmektedir.   

 

Sosyal Hizmetler 

2015 Çocuk Hakları Durum Analizi’ne (ÇHDA) göre, ülke genelinde çocuk ve genç bireylerin durumunu 

etkileyen faktörler aşağıda özetlenen şekildedir:  

 Çocuk ve ebeveynlik becerilerine karşı genel tutum  

 Çocuk korumaya ilişkin eşgüdümlü strateji eksikliği  

 Çocuk suçlular için çocuk rehabilitasyon merkezi eksikliği  

 Madde bağımlılığı 

 Çocuk haklarını korumakla sorumlu mercilerin ve/veya halk arasında çocuk hakları konusunda 

farkındalığın düşük seviyede olması  

 Ekonomik durum 

 

Raporda, çocukların ebeveyn bakımını kaybetme riskine yol açan birçok ekonomik, sosyal ve geleneksel 

sebepten de bahsedilmektedir. Bu riski taşıyan çocuklar genellikle ‘kaydedilmemiş popülasyonun’ bir parçası 

ve/veya ülke çapında başvurulabilecek güvenilir verilerin olmamasından dolayı her risk gurubundaki çocuk 

sayısı belirlenememiştir.  Adanın kuzeyinde çocuk ihmali ve istismarını önlemeye yönelik ulusal strateji ve 

güvenilir istatiksel veriler bulunmamaktadır. 2017 yılında çocuklara ilişkin ulusal yasa kapsamında herhangi bir 

gelişme görülmemiştir.  

 

2011 yılında işsizlik oranı %9.5 iken, genç işsizlik oranı %25 civarında idi.  

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2017 yılında kadın statüsünün güçlendirilmesi ve yerel halk ve 

gençlerin istihdam edilebilirliği üzerine yoğunlaşmıştır. Ülkede kadın cinayetlerinin arttığı gözlemlenmiş ve bu 

nedenle kadına karşı şiddeti önlemek ve proaktif olarak müdahale etmek için ‘panik düğmesi’ adı altında mobil 

bir uygulama başlatılmıştır. Bunun yanı sıra, yasa yerel halk ve genç yetişkinlerin istihdam edilmesini teşvik 

etmek için düzenlenmiştir.  Düzenlemede, işveren çalışanına asgari ücretten daha fazla ödeme yaptığını 

kanıtlar ve bu kişi ilk defa istihdam ediliyorsa, 18-40 yaş arası yerel halk ve genç yetişkinlerin sosyal sigorta ve 

ihtiyat sandığı yatırımları 36-60 ay içerisinde devlet tarafından ödeneceği belirtilmektedir.  

 

Hastaneye terkedilen bebeklerin sayısı da artmaktadır. Bunun nedeninin, ülkedeki yabancı popülasyonun 

artmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ülkeye üniversite okumaya geldiğini iddia eden, fakat okumayıp 

fuhuş yapan veya yapmaya zorlanan birçok kişi bulunmaktadır. 2017 Freedom House Raporu’nda fuhuşun 

nominal olarak yasal olmadığı belirtilse de insan kaçakçılığı ve zorla alıkoyarak fuhuş Kuzey Kıbrıs’ta 

karşılaşılan ciddi problemlerdir. ABD’nin hazırladığı bir raporda da, KKTC’de insan kaçakçılığını önleme ile 

ilgili yasanın olmadığı ve insan kaçakçılığını önleme girişimleri için de fon sağlanmadığı vurgulanmıştır. 

Ayrıca, otoritelerin yabancı uyruklu kadınların zımnen fuhuşa zorlanmasına izin veren gece kulüplerinden gelir 

vergisi elde etmekte olduğu ve yabancı uyruklu insan kaçakçılığı mağdurlarını ülkeden sınır dışı etmekte 

olduğu da belirtilmiştir.  

 

SOS Çocuk Köyü, Kuzey Kıbrıs’ta daha fazla kişiye ulaşabilmek için çocuk ve genç bakımı, aile güçlendirme, 

genç statüsünü güçlendirme ve okul öncesi eğitim gibi konularda hem liderlik görevi görerek hem de 

savunucu olarak programa dayalı girişimlerini artırmaktadır. SOS Çocukköyü halkın gelişimine katkıda 

bulunmak adına sosyal problemlerin nabzını tutarak yeni programlar geliştirmektedir. SOS Çocukköyü, 2017 

yılında sunduğu programlarla en az 743 yararlanıcıya hizmet sağlamıştır. Detaylar için aşağıya bakınız lütfen. 

 

 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_House
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2017 yılında SOS Kuzey Kıbrıs’ta yapılan Faaliyetlerin Özeti  
 

Önemli Noktalar ve Temel Başarılar  

 

 Programa dair yapılan Çalışmalar: 

 

Avrupa Komisyonu (AK) işbirliğiyle Girne Gençlik Gelişim Merkezi Projesi:  

SOS Çocukköyü (ÇK) gençleri topluma kazandırma, damgalamayı önleme ve savunmasız gençlerin riskli 

davranışlarını önlemeyi amaçlayan girişimlerle dezavantajlı gurupların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı 

sağlamak için Girne’de Girne Gençlik Gelişim Merkezi adı altında bir gençlik merkezi kurmuştur.  

Bu eylemin genel hedefi dezavantajlı gurup içerisinde yer alan genç bireylerin refahını geliştirmek ve bu 

bireyleri toplum ve iş piyasasına kazandırmak için katkı sağlamaktır. Bu eylemin en belirgin hedefi, beceri 

gelişimi ve özel şirketlerle yapılacak sürdürülebilir işbirliğiyle risk altında olan genç bireylerin istihdam 

edilebilirliğini ve şahsi istihdamı geliştirmektir.  

 

Açılış töreni 27 Mayıs 2017 tarihinde Girne Gençlik Gelişim Merkezi binasında gerçekleşmiştir. Açılışa 

STK’lar, yerel yönetim görevlileri ve SOS ÇK ağında yer alan özel sektör paydaşlarının temsilcileri katılmıştır. 

Açılış Konuşması SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, AB ÖZPG Başkanı 

Alessandro Biancardi, SOS Kinderdorf Temsilcisi Caroline Taylor ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü 

tarafından yapılmıştır.  Etkinlik yerel halkın etkisini oldukça çekmiş ve yerel basından oldukça katılım 

görmüştür. 2017 yılının Mayıs ve Aralık ayları arasında belirlenen hedef kitle içerisinden 77 genç birey (16-26 

yaş arası) ve yerel halktan 36 kişi olmak üzere toplam 113 kişi kayıt yaptırarak Merkezden faydalanmıştır.   

 

 

BMMYK (UNCHR) işbirliğiyle Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi  

 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve SOS Çocukköyü Kuzey Kıbrıs 2016’nın 

sonunda bir anlaşma imzalamış ve geri gönderilmeme ilkesinin sığınmacılara uygulandığını ve Kuzey Kıbrıs’ta 

yaşayan mültecilerin kendi kendine yeterliliklerini ve entegrasyonunu desteklemek amacıyla Ocak 2017’de 

yeni bir ortaklığa adım atmıştır. 2017 yılında proje 306 mülteci ve sığınmacıya hizmet sağlamıştır: Bu 

bireylerin 103’ü 18 yaş altı çocuklardır.   

 

Çocuk ve Genç Bireylerin Başarıları:  

2017 yılında çocuk ve genç bireyler birçok başarıya imza atmıştır. Elde edilen temel başarılardan biri, 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yüzme kulübünün düzenlediği yüzme yarışmasına katılan iki çocuğun 

dereceye girmesidir. Özel eğitim alan çocuklardan biri Uluslararası Özel Olimpiyatlar Futbol Turnuvası’na 

katılmış ve takımı turnuvada dereceye girmiştir. Diğer bir örnek ise hem okul takımı hem de basketbol 

kulübünde profesyonel olarak basketbol oynayan genç kızın takımı 2017 yılında şampiyon olmuş ve 

Türkiye’de finallerde oynamıştır. Yarı Bağımsız Yaşam Programı’ndaki genç kızlardan biri Yunan Dili ve 

Edebiyatı Bölümü’nde birincilik elde etmiştir. Sosyal Hizmetler Bölümü’nde okuyan Yarı Bağımsız Yaşam 

Programı’ndaki diğer bir genç kız ise sosyal gelişim için AB tarafından düzenlenen bir yarışmaya katılmıştır.  

Genç kız bu yarışmada özel ihtiyacı olan bireyler için “Akıllı Kütüphane” adı altında bir proje geliştirmiştir. 

Projesi ilk 10 içerisine girmiş ve ödül töreni için Ankara Sosyal Gelişim Derneği’ne davet edilmiştir. Genç kız, 

proje kapsamında Türkiye’de staj yapma ve projesini AB fonuyla hazırlama imkânı elde etmiştir. Burada, 

sosyal beceri ve faaliyetlerin ve takımın bir parçası olmanın çocuklar ve genç yetişkinlerin hayatında ne kadar 

önemli bir rol oynadığı görülmektedir.  

 

Kapasite Geliştirme: 

 

2017 yılında farklı alanlarda en az 13 eğitim (her eğitimde en az 12 katılımcı) ve ATB kapsamındaki 40 

çalışan için toplam 106 süpervizyon seansı düzenlenmiştir. Ortaklarla yapılanlar dâhil olmak üzere 

düzenlenen bazı eğitimler aşağıdaki gibidir:  

 

SOS Çocukköyü Kuzey Kıbrıs’tan 10 ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nden 14 kişinin katılımıyla Nisan 2017’de 

“Sosyal Hizmet ve Zorlukları” adı altında bir eğitim düzenlenmiştir. Eğitim programı Aile Güçlendirme Projesi 

tarafından düzenlenmiş ve “Sosyal Hizmetler; Felsefe, Değer ve Etik”, “Planlı Değişim Girişimi”, “Aile Yaşam 

Döngüsü”, “Koruyucu Aile”, “Sığınmacı ve Mülteci Aileler” gibi başlıklar altında planlanmıştır.  
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Bunların yanı sıra SOS ÇK, Lefkoşa Türk Belediyesi ve SHD katılımıyla “Yas ve Kayıp Terapisi”, “Tükenmişlik 

Sendromu Terapisi” ve “Çocuk Hakları ve Mevzuatı”na ilişkin eğitim düzenlemiştir.  

Birinci eğitimin amacı yas ve kayıp ile başa çıkmayı ve bunun üstesinden gelmeyi öğrenmektir. Eğitime SOS 

ÇK ve SHD’den toplam 24 kişi katılmıştır.  

İkinci eğitim şu başlıklar altında planlanmıştır: “Sosyal Hizmet Görevlilerinde Tükenmişlik Sendromunu 

Önleme”, “Kuzey Kıbrıs’ta Çocuk Hakları”, “Kuzey Kıbrıs’ta Çocuk Mevzuatı”. Buradaki amaç, çocuk ve genç 

bireylerin haklarına ilişkin mevzuatı anlamak ve sosyal hizmet görevlilerinin tükenmişlikle ilgili yaşadıkları 

sorunların üstesinden gelmektir. İkinci eğitime, SOS Çocukköyü ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nden 16 kişi 

katılmıştır.   

 

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 

 

SOS ÇK, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında kırsal alanlarda yer alan 5 ilkokulda Çocuk Hakları eğitimi 

düzenlemiştir: Aydınköy, Lefke, Kumyalı ve Dipkarpaz İlkokulu ve Lefkoşa’da yer alan Atatürk İlkokulu.  

Dördüncü sınıf öğrencileri seçilmiş ve eğitime tabi tutulmuştur. Detaylar aşağıdaki gibidir:  

 

 17 Kasım 2017 tarihinde Lefke’de 38 öğrenci 

 20 Kasım 2017 tarihinde Lefkoşa’da 49 öğrenci 

 23 Kasım 2017 tarihinde Aydınköy’de 18 öğrenci 

 27 Kasım 2017 tarihinde Kumyalı’da 20 öğrenci 

 27 Kasım 2017 tarihinde Dipkarpaz’da 32 öğrenci  

 

Toplam 157 öğrenci eğitim görmüştür. Öğrenciler ve sınıf öğretmenleri eğitim boyunca tartışmalarla yakından 

ilgilenmiş ve katılım göstermiştir. Öğrencilerin ailelerine eğitimden önce Çocuk Hakları’na ilişkin bir 

bilgilendirme yazısı gönderilmiştir.  

 

SOS Çocukköyü’nün çocuk koruma politikasına ilişkin farkındalığı artırmak ve okullarda çocuk koruma 

politikasının daha fazla yaymak adına işbirliği yapmak için KTÖS (Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası) ve 

KTOEÖS (Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası) ile toplantı yapılmıştır. KTÖS ile yapılan toplantı 

Eğitim Bakanı ve Eğitim Müsteşarının katılımıyla 21 Kasım 2017’de gerçekleşirken KTOEÖS ile yapılan 

toplantı KTOEÖS Başkanının katılımıyla 11 Aralık 2017’de gerçekleşmiştir. Kıbrıs’ın kuzeyinde çocuk ihmali 

ve istismarında artış görülmüştür. SOS Çocuk Köyü ekibi 2010 yılından beri Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerde 

bulunarak okullarda çocuk koruma politikasının yayılmasına ilişkin savunuculuk yapmaktadır. Bu nedenle, 

savunuculuk planındaki metodoloji değiştirilmiş ve bu amaca yönelik olarak KTÖS ve KTOEÖS ile işbirliği 

yapılarak savunuculukta birlikte hareket edilmiştir. Yürütülen toplantılar oldukça olumlu geçmiş ve 2018’de 

hedefe ulaşmak için yoğun çalışmalar devam edecektir. Bu çalışmanın başarılı bir şekilde sonlaması halinde 

çocukların, öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocuk haklarına ilişkin farkındalıklarını artırmak, korumayı 

sağlamak, şikâyet ve destek mekanizmasına sahip olmak için çocuk koruma politikası tüm ilkokul, ortaokul ve 

liselerde yerini alacaktır.  

Bunlara ek olarak, çocuk haklarına ilişkin farkındalığı artırmak için bağışçılara 5000 broşür dağıtılmış ve 1100 

adet mektup gönderilmiştir. Broşür içeriği yaşama hakkı, şiddet ve ihmalden korunma hakkı, cinsel istismar ve 

çocuk işçileri kapsamaktadır. Bu posterler sosyal medyada paylaşılmış ve Lefkoşa’da altı ana noktada 

bulunan billboardlar üzerinde yerini almıştır. Kamu Hizmeti Duyuruları da ulusal radyo ve TV kanallarında 

yayınlanmıştır. Ulusal Direktör, Program Direktörü ve Program Danışmanı Çocuk Haklarına ilişkin farkındalığı 

artırmak için radyo ve TV programlarına katılmıştır.  

 

 Fon Geliştirme ve İletişim 

 

İletişim: 

Kasım 2017’de, SOS Çocukköyü Kuzey Kıbrıs (bu raporda SOS ÇK olarak anılacaktır) profesyonel iletişim 

hizmetlerinin dıştan alınması için bir ihale süreci başlamıştır. SOS ÇK’de, mali kaynakların kısıtlı olmasından 

dolayı hem sponsorluk hem de iletişim koordinasyonu için sadece bir pozisyon bulunmaktadır. Yardımı 

artırmak ve program çalışmalarını vurgulayarak insanların duygularına dokunmak önemli olsa da, iletişim 

hizmetleri istenen seviyede değildir. Uluslararası SOS odak noktaları ile (Marion Kaiser ve Helga Haslinger) 

yapılan yakın işbirliği ve kurulan iletişimle profesyonel bir şirket seçilmiştir. Seçim prosedüründen sonra, 

materyal kalitesi içerik ve görsel açıdan SOS Marka İlkeleri göz önünde bulundurularak önemli derecede 

iyileştirilmiştir. SOS ÇK, farklı medya kanallarını kullanarak programa ilişkin çalışmaları ve fon geliştirme 
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kampanyalarını daha etkin ve etkili bir şekilde desteklemiştir. SOS ÇK’nın profesyonel iletişim hizmetlerini 

dışarıdan almaya başlamasıyla kampanyaya verilen yanıtlarda ve öncülerin sayısında artış gözlemlenmiştir. 

Rapora göre, Facebook erişim oranı %579 oranında, etkileşim seviyesi %366 oranında artmış ve video 

görüntüleme sayısı 23 bine ulaşmıştır. Kurumsal takım ve şirketin gösterdiği çabayla e-gazete yayımı senede 

iki yerine altı kez çıkarılmaya başlamıştır. Sonraki adımlar web sitesinin güncellenmesi, bütünleştirilmiş bir 

iletişim planının uygulanması ve fon geliştirme için online kampanyanın denenmesini içermektedir. İletişim ve 

marka planı, etkinliğin iyileştirilmesi adına harmonik koordinasyonun artması için uyumlaştırılacaktır.  

 

Profesyonel Veri tabanı Programı– Salesforce: 

SOS ÇK yardım sağlayan bireyleri kaydetmek ve süreci takip etmek için eski bir veri tabanı kullanmaktaydı. 

Fon ve bağışçı sayısını artırmak ve sadakat sağlamak adına girişimleri şekillendirmek için gereken istatistiksel 

verileri elde etmek oldukça zordu. Bu nedenle, SOS ÇK 2016 yılında eski veri tabanını daha etkin bir veri 

tabanıyla değiştirip lisansı bağış olarak almak için Global Salesforce’a başvuruda bulunmuştur. Başvuru 

Global Salesforce tarafından onaylanmış ve SOS ÇK Salesforce’un varsayılan uygulamasını gönüllü bir 

uzmanın danışmanlığıyla yerel ihtiyaçlara göre proaktif olarak uyarlamıştır. Salesforce (Global Salesforce’un 

iş ortağı Innspark tarafından sağlanmaktadır) fon geliştirme ekibinin bağışçı döngü faaliyetlerini zamanında ve 

daha profesyonel bir şekilde yapmasını sağlayacaktır. Örneğin verileri saklama, değiştirme ve yükseltme 

otomatik olarak Salesforce tarafından bildirilecektir. Otomatik yanıt sistemi uygulama tarafından yönetilecek 

ve tüm yeni kayıtlar birden çok kullanıcı tarafından yapılacaktır. Salesforce’un etkin bir şekilde kullanılmasıyla, 

fon geliştirme daimi bağışçı potansiyelini artıracaktır. Bağışçı döngüsünün dikkatli bir şekilde yönetilmesiyle, 

SOS ÇK, fon geliştirmeden toplanan gelirin sürdürülebilirliği için oldukça önemli olan daimi bağışçıların 

yıpranma oranını düşürebilecektir.   

 

Lefkoşa Maratonu: 

Bu yıl Lefkoşa Türk Belediyesi, SOS ÇK yararına Lefkoşa Maratonu’nun yapılmasına onay verdi. Maraton, 

SOS Çocuk Köyü’ne bir minibüs alınması için gerçekleştirilmiştir. Bir aylık kolektif bir çalışmanın sonucunda, 

Maraton etkinliğinden 90.000 TRY elde edilmiş ve belediye başkanı toplanan bağış miktarını yönetim kurulu 

başkanına takdim etmiştir. Bu maraton, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlendiği en kalabalık maraton 

olmuştur. SOS Markasının kullanıldığı etkinliğe yaklaşık 4000 kişi katılmıştır. Bu nedenle, bu etkinliğin önemi 

sadece mali katkıyla kalmayıp kamunun dikkatini de SOS Çocuk Köyü’ne çekmiştir.   

 

Yüz Yüze Kampanyası: 

Yüz Yüze (F2F) kampanyası ajans tarafından yıl boyunca yürütülmüştür. SOS fon geliştirme ekibi izlenecek 

yol planını ve kampanya katılımcıları için izinleri koordine etmiştir. Takımımız ajansın proje yöneticisiyle 

oldukça koordineli bir şekilde çalışmıştır. Bu şekilde, özellikle yılın son çeyreğinde, kampanya güzel sonuçlar 

vermiştir. Seçilen lokasyonlar oldukça iyi olup iyi koordinasyon ve eklenen yeni lokasyonlara bağlı olarak 

katılımcılar yüksek performans sergilemiştir. Bunların yanı sıra yeni bir senaryo denenmiş ve faaliyet 

esnasında aktif olarak kullanılmıştır. Buna bağlı olarak, SOS ÇK minimum aylık bağış ortalamasını iki katına 

çıkarmış ve böylece daimi bağışçılar tarafından sağlanan aylık toplam gelir 2017 yılında önemli ölçüde 

artmıştır (önceki yıllara kıyasla %174).  

 

Yeni Kurumsal Fon Geliştirme Yaklaşımı: 

Kurumsal fon geliştirici birden fazla şirkete kısa bir süre zarfında ulaşmak için iş kahvaltıları düzenlemeye 

devam etmiştir. Yapılan ortak toplantılar şirketlerin birbirini olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Seçilen 

şirketler yılın farklı zamanlarında düzenlenen iki iş kahvaltısına davet edilmiştir. Bu etkinliğin sonucunda dört 

büyük ortaklık başlamış ve kurumsal gelir artırılmıştır. Kurumsal fon geliştirici, hedef alınan şirketler için bire 

bir yaklaşımını uygulamaya devam etmiştir. Bir uydu ve bir ilaç şirketiyle ortaklık kurulmuştur. Gösterilen tüm 

çabalarla kurumsal gelir önceki senelere kıyasla %217 oranında artmıştır.  

 

 

 Sürdürülebilir Yol:  

 

2017 yılında sponsorlardan elde edilen gelir 473,484.77 TRY iken PSA’lardan elde edilen gelir 561,885.97 

TRY olup toplam harcama 6,517,504.60 TRY idi.  Bu bilgilere göre, 2017 yılının sonunda kurumun kendi 

kendine yeterlik oranı %92 idi. 2016 yılına kıyasla yerel gelir %24’e kadar artmıştır. Bu, FG faaliyetleri 

(özellikle F2F kampanyası ve kurumsal bağışlar) ve asgari ücretteki artışa bağlıdır. Yönetim Kurulu devlet 

yardımında artış yapılması için en az iki kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı ziyaret etmiş fakat 
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çocuk başına düşen katkı oranı aynı kalmıştır (ATB kapsamında her çocuk için asgari ücretin %75’i).  

  

 

2018’de gerçekleşecek Büyük Etkinliklerin Zaman Çizelgesi  
 

 

Ocak:               Yüz Yüze Kampanyasının devamı (devam etmekte) 

 Teşekkür mektuplarının yollanması ve bağışçıların birinci senelerini kutlama (devam etmekte)  

2018 piyango biletlerinin dağıtımı  

2017 yılının tek seferlik bağışçıları için kampanya gelişimi (devam etmekte)  

Bağlılığı iptal eden 2017 Daimi Bağışçılar için (muhafaza etme/koruma/tutma) kampanya             

(devam etmekte) 

SOS markası taşıyan ticari ürün satışının devamı  

UYT Toplantısı 

Kurul Toplantısı 

   

Şubat:             Aynı bağışlar için KFG ortaklığının geliştirilmesi ve yenilenmesi  

Yeni bağış kutularının dağıtımı 

1’inci e-gazetenin yayımlanması  

1’inci İş Kahvaltısı 

UYT Toplantısı 

Kurul Toplantısı 

 

Mart:  Tek seferlik bağışçıların DB olması için değişim kampanyası  

  Mevcut KFG ortaklığının yenilenmesi  

  Planlanmış aynı bağışların alınması için şirketlere yönelik yeni ihtiyaç listesi  

  Bireyler için online sponsorluk kampanyası  

  Kurumsal bağışçılar (ortaklar) için teşekkür töreni  

UYT Toplantısı 

Kurul Toplantısı 

 

Nisan:      2014 bireysel ve kurumsal sponsorlukların 2018 için yenilenmesi 

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın SOS Çocuk Köyü’nde kutlanması  

  Piyango çekilişi  

  2’inci İş Kahvaltısı  

  2’inci e-gazetenin yayımlanması  

UYT Toplantısı 

Kurul Toplantısı 

      

Mayıs:        Ramazan Kampanyası hazırlıkları  

Anneler günü temalı fon geliştirme kampanyası  

KGF’nin hedef Gurup Şirket ziyaretleri  

UYT Toplantısı 

Kurul Toplantısı ve Ulusal Genel Kurul 

 

Haziran: Aile tatilleri için Oteller Birliği tarafından yapılan bağış  

 Messenger 1’in tasarım ve dağıtımı (online ve offline)  

Ramazan için doğrudan posta gönderimi ve İK Kampanyası  

3’üncü e-gazetenin yayımlanması 

1 Haziran Dünya Çocuk Hakları Günü kutlaması ve temalı kampanya  

Uluslararası Sponsorluk Mektuplarının yollanması  

UYT Toplantısı 

Kurul Toplantısı 

   

Temmuz:  Tek seferlik bağış için Büyük Kurumsal Bağışçılarla iletişim kurma  

Kurban Bayramı Kampanyası için hazırlık 

3’üncü İş Kahvaltısı 

Tek seferlik bağışçıların DB olması için değişim kampanyası  
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UYT Toplantısı 

Kurul Toplantısı 

 

Ağustos: 4’üncü e-gazetenin yayımlanması  

 Tek seferlik bağış için Büyük Kurumsal Bağışçılarla iletişim kurma  

  Kurban Bayramı Kampanyasının yürütülmesi 

Kurul Toplantısı 

 

Eylül: Okul ihtiyaçları için büyük şirketlere başvuru  

 Kurumsal ticari ürünler için şirketlerle iletişime geçme  

 4’üncü İş Kahvaltısı 

5 yıldızlı otel sponsorluğunda düzenlenen balo 

UYT Toplantısı 

Kurul Toplantısı 

 

Ekim: 5’inci e-gazetenin yayımlanması 

Çocuk Hakları Fon Geliştirme Temalı Kampanya hazırlıkları  

Bireysel bağışçılar için bağışçı sadakati etkinliği 

UYT Toplantısı 

Kurul Toplantısı 

 

Kasım: Messenger 2 tasarımı 

 Yeni Yıl Kampanyası hazırlıkları 

Uluslararası Sponsorluk Mektuplarının yollanması  

Kurumlara ticari ürün satışı  

20 Kasım Dünya Çocuk Günü aktiviteleri  

Bağış kutularının düzenlenmesi ve sayımı  

UYT Toplantısı 

Kurul Toplantısı 

 

Aralık:              Messenger 2’nin dağıtımı  

Yeni Yıl postalarının tasarım ve dağıtımı ve İK faaliyetlerinin başlaması  

 Bağış kutularının düzenlenmesi ve sayımı  

  Kurumsal ortakların 2019 teklifleri (teke tek görüşmeler)  

Kurul Toplantısı 
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BÖLÜM İKİ: İSTATİSTİKLER 
 
 

 Ulusal Stratejik Plan Revizyonu ve Gerçekleşenler  
 

 Yönetim Kurulu Üyeleri 
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Ulusal Stratejik Plan Revizyonu ve Gerçekleşenler 
 
SOS ÇK yıllık eylem planını düzenli olarak izlemiş ve yılı başarıyla tamamlamıştır. Genç bireyler ve eğitimciler 
arasındaki bağları geliştirme, ailelerin bağlılık seviyesini azaltmak için ailelere sağlanan hizmetlerin gözden 
geçirilmesi, Köy ve GE’deki çalışma sistemini güçlendirme, diğer kurumlarla ortaklıklar kurarak SOS 
çalışanlarının avantajlarını artırma, takım geliştirme için aktivite düzenleme, çocuklara bireysel yaklaşım ve 
kaliteli bağış yöntemlerini vurgulayarak çok kanallı promosyon kampanyaları geliştirme, kurum içi F2F 
hazırlıklarını tamamlama ve SOS ÇK’de yer alan BT erişimini iyileştirmeye ilişkin eylemler başarıyla 
tamamlanmıştır. Pofesyonel bağışçı yönetim sisteminin kullanımında önemli gelişim kaydedilmiş fakat uyum 
sürecinin tamamlanmamasından dolayı Salesforce kullanımı 2018 yılına ertelenmiştir. SOS ÇK’nin IF4C’den 
fon alamamasından dolayı evrensel fon geliştirme yatırım stratejisi uygulanamamış fakat F2F kampanyası 
yerel kaynaklarla uygulanıp 2017 yılında başarıyla tamamlanmıştır.    
 
2017 yılının önemli noktaları: 
 
Fon geliştirme: 
2017 yılında brüt gelir, yerel para biriminde hedeflenen brüt gelirin %103’ü olan 2,630,927 TRY idi.  FG’ye ait 
toplam harcama 738,193 idi. Net gelir, planlanan net gelirin %124’ü olan 1,908,246 TRY idi.   
  
2017 yılındaki brüt fon geliştirme geliri 2016 yılında elde edilen brüt fon geliştirme gelirine kıyasla %29 
civarında gelişim göstermiştir. Bu gelişme Daimi Bağışçı ve Kurumsal Fon Geliştirme gibi belirli gelir 
segmentlerinde görülmektedir. SOS Kuzey Kıbrıs iki seneden beri temel fon geliştirme yatırımlarını bu alanlar 
üzerine yapmakta ve şu anda bu yatırımlardan dönüş almaya başlamış bulunmaktadır.  
 
Diğer Daimi Bireysel Bağışçılar segmentinden elde edilen net gelir 2017 için planlanan hedeften daha 
yüksekti. Bu gurubun toplam net geliri toplam yıllık hedefin %133’ü idi (Yerel Para Birimi). Bunun nedeni 
“Maaş Katkı Aboneliği ve SMS Aboneliği”nden daha fazla gelir elde edilmesi ve F2F Kampanyasının 
planlanan yıllık gelirin %145’ini karşılamasıdır. Bu segmentten elde edilen yılık net gelir bu segment üzerine 
yapılan yatırımın, SOS Kuzey Kıbrıs’ın mali sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak daha geniş bir DB tabanı 
geliştirmesi için SOS ÇK’ye daha iyi fırsatlar sağlayacağını göstermektedir. Yıllık sonuç karşılaştırması bu 
alandaki gelişimi açıkça göstermektedir. 2016 yılında DB’lerden elde edilen yıllık net gelir 664. 124 TRY iken 
2017 yılında 1.155.075 TRY’ye ulaşmıştır. Bu, bir yıl fazladan yapılmış F2F faaliyetleriyle DB gelirinde %174 
oranında artış anlamına gelmektedir.  
  
Kurumsal bağışlar ve kurumsal ortaklıklar sürekli gelişim göstermektedir; hedeflerin %90’ı karşılanmıştır (bu 
oran 2016 yılında %53 idi). Kurumsal yaklaşımda olumlu gelişimler yaşanmaktadır ve SOS ÇK kurumsal 
ortaklıklardan nakdi bağış almaya başlamıştır. Özel sektör tarafından yapılan nakdi bağışları artırmak için 
2017 yılında yeni yaklaşımlar geliştirilmiştir. 2017 yılında, daha fazla işadamının toplantılara katılması ve SOS 
Çocuk Köyü hakkında daha fazla bilgi edinmesi için iş kahvaltısı konsepti çerçevesinde yeni projeler geliştirilip 
şirketlere sunulmuştur. 2017 yılında toplam kurumsal fon geliştirme geliri 287.928 TRY iken bu miktar 2016 
yılında 132.449 TRY idi. Bu, SOS ÇK için ümit vadeden bir sonuçtur. Bir yıllık süreçte, SOS ÇK, Kurumsal FG 
gelirini yaklaşık olarak %217 oranında artırmıştır.  
 
Bireyler tarafından yapılan sporadik bağışlardan elde edilen net gelir hedefin %83’ü idi (Yerel Para Birimi). Bu 
eksikliğin nedeni hedeflenen gelirin %80’ine (YPB) denk gelen Genel Bağışlardır. Yardım şeklinde yapılan 
bireysel bağışlara bakıldığında genel bağışlar, bağış kutuları ve Ramazan Kampanyası’ndan elde edilen 
gelirin planlanan gelirden daha düşük olduğu görülmektedir. Diğer yandan, diğer kampanyadan elde edilen 
gelir yıllık plandan daha yüksekti; deneme faaliyeti ve Diğer Kampanyalar altında Okul Kampanyasına 
alternatif olan Kurban Bayramı Kampanyası. Diğer bir deneme faaliyeti ise Çocuk Hakları Kampanyası idi. 
SOS Kuzey Kıbrıs, Ramazan ayında yardım şeklinde yapılan bireysel bağışçıların sayısı artırabilmek ve bir 
sene içerisinde en az iki büyük kampanya düzenlemek için farklı temaya sahip kampanyaları deneme 
aşamasındadır. Bu, SOS ÇK’nin F2F faaliyetlerinin yanı sıra Daimi Bağışçı sayısını artırma potansiyeli 
olabilecek daha büyük bir bağışçı tabanına sahip olmasını sağlayacaktır.  
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İnsan Kaynakları: 
İnsan kaynaklarına ait eylem planı, yıllık plan şablonu ve sistemdeki değişikliklerden dolayı ayrı bir şekilde 
hazırlanmıştır. Eylem planı düzenli olarak izlenmiş ve hedeflere ulaşılmıştır.  
Çalışanların %99’u Performans Değerlendirme Görüşmeleri’nden sonra oluşturulan gelişim planını 
tamamlamıştır. Çocuk Köyü, GE ve GİGEM’de iç denetim yapılmış ve ilgili program birimlerinin İK 
standartlarına ilişkin temel gereksinimleri izlediği gözlemlenmiştir. Çalışan motivasyonunu artırmak için 
çalışanlar ayda bir kez öğleden sonra saat 5 yerine 3’te çıkıp hep birlikte sosyalleşmiştir. Bu, takım oluşturmak 
için oldukça önemlidir. Tüm çalışanlarla kurum dışında yapmayı tercih ettikleri aktivitelere ilişkin bir anket 
yapılmıştır ve bu sonuçlar doğrultusunda 2018 yılında bir organizasyon düzenlenecektir. Oryantasyon 
programı revize edilip SOS ekibiyle paylaşılmıştır. Mevcut personel yönetmeliği 2011 yılında hazırlanmış ve 
bu nedenle kurum ve çalışanların günümüzdeki ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Çalışanlardan alınan 
dönütlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinden sonra personel yönetmeliği revize edilip güncellenmiş ve 
dönüt için avukata gönderilmiştir.  
 
Görülen diğer bir gelişim ise, temel bakım veren eş çalışanların %32’den %12.5’e düşen işten ayrılma 
oranıdır.    
 
SOS ÇK, 2017 yılında GİGEM projesi ve Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi için 7 pozisyon açmıştır. 
Seçim ve istihdam süreci tüm pozisyonlarda başarıyla tamamlanmıştır. UD’deki çalışan sayısı 69’a çıkmıştır.  
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Yönetim Kurulu Üyeleri 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ulusal Dernek Adı 

 

SOS Çocuk Köyü Derneği 

KKTC   

 

Hazırlandığı Tarih 

 

01 March 2018 

No.   Yönetim Kurulu Üyesinin Adı        Pozisyon    

 

1   Av. Buğra Akter   Başkan 

 

2   Sn. Caroline Taylor 

 

Uluslararası SOS ÇK Temsilcisi 

 

3   Sn. Damir Coric 

 

Uluslararası SOS ÇK 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   

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı temsilcisi  

 

9   Hasan Arman   Faal Üye 

  

Yönetim Kurulu Başkanı – İletişim Bilgileri:  

Av. Buğra Akter  

Adres: 10/5 Namık Kemal Cad. Girne / Mersin 10 Turkey / Kuzey Kıbrıs 

E-mail: bugra@akterlaw.com / akterlaw@icloud.com  

Cep no: 0090 533 840 99 44  

İş no: 0392 815 10 97 

  

mailto:bugra@akterlaw.com
mailto:akterlaw@icloud.com
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 15 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Aile Temelli Bakım (ATB) Programı – Çocuk Köyü, Gençlik Evi, Yarı Bağımsız Yaşam 
ve Tam Bağımsız Yaşam  
 

 

 

 

 

OCAK 

 

ŞUBAT 

 

MART 

 

NİSAN 

 

MAYIS 

 

HAZ. 

 

TEM. 

 

AĞUSTOS 

 

EYLÜL 

 

EKİM 

 

KASIM 

 

ARA. 

ÇK 53 53 53 53 53 53 53 53 53 56 56 56 

GE 22 22 22 22 22 22 21 20 20 19 19 19 

YBY 22 22 22 22 22 22 23 24 24 25 25 25 

TOPLAM 97 97 97 97 97 97 97 97 97 100 100 100 

 

2017 yılının sonunda ATB kapsamındaki çocuk ve genç bireylerin sayısı 100 idi.  

 

Pedagojik Takımın Aktif Girişimleri: 

 
Pedagog, 2017 yılında 138 vakayla çalışmıştır. Temel girişimler, olumlu gelişim becerileri ve motivasyonel 
faaliyet desteğiyle okul/staj sürecindeki zorluklar, sigara içme eğilimi gibi kötü alışkanları iyi alışkanlıklara 
dönüştürme, olumsuz davranışların olumlu davranışlara dönüşmesini destekleme, aile evleri/ÇK’deki roller ve 
yaşa göre sağlıklı cinsel gelişimi kapsamaktadır.  
 
Bunların yanı sıra, SOS Kuzey Kıbrıs 4 farklı üniversiteyle de yakın işbirliği içerisindedir. Bu işbirliği sayesinde 
çocuklar pedagog tarafından düzenlenen sosyal ve akademik faaliyetleri gönüllü olarak desteklemiştir. 
Örneğin, Matematik ve İngilizce dersleri çocuk ve genç bireylere çalışma ve destekleyici kurs olarak 
verilmiştir. Çalışarak beceri geliştirme ve sorumluluk edinme üzerine de çalışmalar yürütülmüştür. Örneğin, 
yaz boyunca 15 genç birey kendilerine uygun işlere yerleştirilip desteklenmiş ve süreç sürekli olarak yapılan 
izlemlerle değerlendirilmiştir. Edinilen akademik başarı sayesinde, Yakın Doğu Koleji 7 yaşındaki bir çocuğa 
ilkokul öğrenimi boyunca tam burs imkânı sağlamıştır.  
 
Sosyal hizmet görevlisi 159 vakaya destek sağlamıştır (çocuk ve genç bireylerle 373 kez olumlu gelişim 
çalışmaları kaydedilmiştir). Temel çalışma alanları biyolojik ailelerle işbirliğini güçlendirme, olumlu davranış 
geliştirme faaliyetleri, aile, çocuk ve genç bireylerin kapasitelerini geliştirme, ev, çocuk köyü ve gençlik evinde 
kural belirleme, çocuk ve genç bireylerin farklı ortamlara adaptasyon süreci ve yeniden entegre olmayı 
içermektedir.  Genç bireylerin ÇK’den Gençlik Evi’ne (GE) geçiş süreci ve Misafir Aile süreci desteklenmiş ve 
biyolojik aileler ziyaret edilmiştir. Misafir aile kavramı kapsamında sosyal hizmet görevlisi 17 ebeveynle 
görüşüp onları bilgilendirmiştir. Bu ebeveynlerden 4’ü seçilip sürece dâhil edilmiştir. 2017 yılında misafir 
ailelerin sayısı 8’den 11’e çıkmıştır. 2017 yılı boyunca çocukların yeniden entegre olma aşamasında biyolojik 
ailesiyle bunu yapabilen sadece 1 çocuk bulunmaktaydı. Fakat ailenin Ocak 2017’de Türkiye’ye taşınma 
kararı almasıyla bu süreç planlandığı gibi tamamlanamamıştır. Üçüncü çeyrekte, GE’ye geçmek üzere 8 genç 
birey belirlenmiştir. Pedagog ve sosyal hizmet görevlisi genç bireyleri değerlendirme süreci hakkında 
bilgilendirmiştir. Sürece dâhil olan genç bireylerin anneleri de bilgilendirilmiş, görev ve sorumluluklar yerine 
getirilmiş ve süreç başlatılmıştır. Genç bireylerin geçişinin Haziran 2018’den sonra gerçekleşmesi 
beklenmektedir.   
 
Psikolog, çocuk ve genç bireylerle 170 seans yapmıştır. Problemli olan temel alanlar öfke kontrolü, ergenlik 
problemleri, problem çözme, sigara kullanımı, mahremiyet, oto kontrol yöntemleri, önyargı, depresyon ve 
benzeri alanlardır.  
 
ATB kapsamındaki 29 çocuk ve genç bireye dış hizmet sağlayıcılar tarafından psikolojik ve psikiyatrik destek 
sağlanmıştır. Bu çocukların 14’ü 8 farklı uzmandan özel eğitim desteği de almıştır.  

 

SOS Gençlik Evi ve Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), Gençlik Evi’ndeki genç bireylere aktif bir şekilde 

destek sağlamak için uyum içerisinde çalışmıştır. Bu şekilde, GE’deki 9 genç birey GİGEM’in aktif üyesi 
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olmuştur. 4 genç bireye mesleki rehberlik sağlanmıştır. 1 genç bireye iş bulunmuş, 3 genç birey sosyal 

faaliyetlere katılmış ve 2 genç birey de kamp programına dâhil olmuştur.  

Eğitmenler yaşama becerilerini geliştirme, sosyal entegrasyon, akademik başarı, istihdam ve benzeri 

konularda GE ve YBY’deki genç bireylere düzenli olarak rehberlik sağlamıştır (yılda en az 1.155 kez).   

 

Çalışanlara yönelik Kapasite Gelişimi: 
ATB Ekibi 2017 yılında süpervizyon almış ve birkaç eğitime katılmıştır. Süpervizyonun kaliteli girişim 
sağlamak ve tükenmişliği önlemek adına çalışanların olumlu gelişiminde önemli bir rol oynamasından dolayı 
tüm SOS Anne ve Teyzeleri gurup süpervizyonu ve içlerinden 10 tanesi bireysel süpervizyon almıştır. Tüm 
eğitmenler de gurup süpervizyonu almıştır. ÇK psikoloğu, gelişim psikolojisi üzerine uzmanlığı olan 
profesörden bireysel süpervizyon almıştır. Program direktörü liderlik üzerine bireysel süpervizyon almıştır. 
2017 yılında SOS temel eş çalışanları için düzenlenen bazı eğitimler aşağıdaki gibidir:  
 

- Psikolog, Bilgelik Enstitüsü tarafından yürütülen “Bilişsel Davranışçı Terapi” seminerine ve “Cognitive 
Help Desk (Bilişsel Yardım)” seminerine katılmıştır.   

 
- Bilgi tazeleme eğitimi kapsamında, Uluslararası SOS Çocuk Köyleri’nde Program Gelişim 

Danışmanı/Savunucusu Radostina Paneva Kuzey Kıbrıs’a gelerek SOS ÇK pedagojik takımına çocuk 
koruma politikası, uygulama ve görüşme teknikleri üzerine eğitim vermiştir.   

 

- SOS Anne ve Teyzeleri stresten arınmak ve motivasyonu artırmak için sanat terapisi seanslarına 
katılmıştır.  

 

- SOS ÇK’den 12 (ATB ekibi dâhil olmak üzere) ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nden 12 kişinin katılımıyla 
“Yas ve Kayıp Terapisi” adlı bir eğitim düzenlenmiştir. Eğitim, Profesör Aslı Bugay Sökmez tarafından 
verilmiştir (Orta Doğu Teknik Üniversitesi). Eğitimin ikinci bacağı, SOS Çocuk Köyü (ATB ekibi dâhil 
olmak üzere) ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nden 16 kişinin katılımıyla “Tükenmişlik Sendromu Terapisi, 
Çocuk Hakları ve Mevzuatı” üzerine yoğunlaşmıştır. Eğitim programı Türkiye’den gelen uzmanlar, 
Doçent Aslı Bugay Sökmez (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ve Kuzey Kıbrıs’ta uzmanlık yapan 
Avukat Laden Asilzade tarafından verilmiştir.  

 
- Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, madde bağımlılığını önleme ve iletişim ve 

işbirliğinin önemi üzerine toplumun kapasitesini geliştirmek için 10 adımdan oluşan bir eğitim 
düzenlemiştir. SOS Anne ve Teyzeleri, eğitmenler, AGP sosyal hizmet çalışanları ve pedagojik ekip 
bu eğitimi farklı seviyelerde almıştır. Eğitmenlerin yaptığı değerlendirmeden sonra tüm katılımcılara 
sertifika verilmiştir.   

 
-  SOS Anne ve Teyzelerine Yakın Doğu Üniversitesi’nde çalışan bir uzman tarafından 6 adımdan 

oluşan ‘Problemli davranışlara müdahale ve olumlu davranış geliştirme’ eğitimi verilmiştir. Eğitimin 4 
adımı Aralık 2017’de tamamlanmıştır.  

 

- SOS Çocuk Köyü Kuzey Kıbrıs’tan 10 ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nden (SHD) 14 kişinin katılımıyla 

Nisan 2017’de “Sosyal Hizmet ve Zorlukları” adlı bir eğitim düzenlenmiştir. Eğitimde, “Sosyal 

Hizmetler; Felsefe, Değer ve Etik”, “Planlı Değişim Girişimi”, “Aile Yaşam Döngüsü”, “Koruyucu Aile”, 

“Sığınmacı ve Mülteci Aileler” gibi konulara yer verilmiştir.  
 

 

Çocuk ve Genç Bireylere yönelik Sosyal ve Kapasite Geliştirici Aktiviteler:  
2017 yılında çocuk ve genç bireyler için 43 farklı proje, aktivite ve eğitim düzenlenmiştir. Bu gibi aktiviteler 
hem eğlenceli olup hem de kültürel ve sosyal becerileri geliştirerek farklı ortamlarda nasıl davranılması 
gerektiğini öğrettiği için çocuk ve genç bireylerin olumlu gelişimi açısından oldukça önemlidir. Bunların yanı 
sıra, çocuk ve genç bireyler yaşamlarına ve dünyaya farklı bakış açılarından bakmayı öğrenmektedir. Öne 
çıkan bazı aktiviteler aşağıdaki gibidir:  
Çevresel – Geri dönüşümün önemi üzerine farkındalığı artırmak ve çevreyi korumak için Green Peace 
tarafından halka açık bir etkinlik düzenlenmiştir. Bu bağlamda, köydeki çocuklar farklı aktivitelere katılmıştır. 
Etkinlikte SOS dans gurubu da performans sergilemiştir. Pedagojik ekip çocukların yaşadıkları çevreye karşı 
bağlılık hissini artırmak için bir adım atmıştır. Bu bağlamda, çocuklar SOS Anne ve Teyzeleriyle evlerinde hobi 
bahçeleri oluşturmuş ve çiçek ve sebze yetiştirmeye başlamıştır.  

Hayvan Refahı – Çocuklar gönüllülerle birlikte sokak hayvanları için mama ve su kapları yapıp sokaklarda 

farklı noktalara konması için Lefkoşa Belediyesi’ne vermiştir. Köy ve Gençlik Evi’ndeki çocuk ve genç bireyler 
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sokak köpekleri için barınak yapmış ve bu köpeklere bakmaktadırlar. Çocuk ve genç bireyler Alagadi’ye 

giderek yavru Caretta’laran kumdan denize ulaşmalarını gözlemlemiştir.  

Kişisel Gelişim – Köy’deki çocukların motivasyonunu ve bağlılık hissini artırmak için pedagojik ekip yatak 

odalarının düzenlenmesi için harekete geçmiştir. Çocuklara biyolojik aileleri,  SOS aileleri ve arkadaşlarıyla 

olan fotoğrafları verilmiş ve bunları odalarına koymaları istenmiştir. Bu etkinlikten sonra çocukların odalarını 

birbirlerine göstermekten keyif aldığı, odalarını temiz ve tertipli tutmak için daha çok özen gösterdiği ve daha 

fazla mahremiyete sahip oldukları gözlemlenmiştir. Üniversitedeki gönüllüler problemli davranış sergileyen 

çocuklara zorbalık, öfke yönetimi ve empati üzerine eğitim vermiştir.  

 

Yukarıda bahsedilen aktivitelerin yanı sıra çocuklar dans kulübü, koro, yüzme kulübü, müzik kulübü ve spor 

faaliyetlerine de katılmıştır. Köy’deki sosyal faaliyet merkezi gönüllülerin desteğiyle 2015’ten beri daha sık ve 

daha etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Yüksek risk taşıyan çocukların daha az problemli davranış sergilediği 

ve zararın azalmakta olduğu gözlemlenmiştir. Çocuklar merkezde seramik yapmakta ve zaman zaman 

etkinliklere gidip bu seramikleri cep harçlıklarını çıkarmak için satmaktadır. GİGEM’in açılış töreninde 

seramikler misafirlere hediye olarak dağıtılmıştır.   

 
Gençlik Evi’ndeki (GE) geliştirici faaliyetlerin genç bireylerin kaliteli zaman geçirmelerine yardımcı olacağına 
ve böylelikle riskli davranışların azalacağına kanaat getirilmiştir. Bu bağlamda, basketbol ve voleybol sahaları 
yenilenmiş ve eğitmenler iç ve dış mekânlarda daha çok aktivite düzenlemeye başlamıştır. Bunların bazıları 
futbol maçına birlikte gitme, kültürel ve çevre gezileri düzenleme, kamplar ve festivaller gibi aktiviteleri 
içermektedir.  
 
SOS İzcilik Kulübü yıl boyunca 11 farklı etkinlik düzenlemiş ve bunların 4’ü Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. 
Çocuklar ve GE ve YBY’den katılan gönüllülerle birlikte toplam 40 kişi bu etkinliklere aktif olarak katılmıştır.  
 
Tam Bağımsız Yaşamdakilerle bir araya Gelme: Kasım 2017’de hayatına bağımsız yaşam programıyla devam 
eden genç bireyleri bir araya getirmek için bir “akşam yemeği” düzenlenmiştir. Etkinliğe 42 bağımsız genç 
birey aileleri ve arkadaşlarıyla katılmıştır. Genç bireyler eski eğitmenleri ve SOS çalışanlarıyla vakit geçirme 
imkânı bulmuştur. Genç bireyler etkinliğe ilişkin olarak olumlu dönüt vermiş ve günlük hayatlarında birbirlerini 
görecek zamanlarının olmadığını belirtmiştir. Bunun, birbirlerini görmeleri ve ortak anılarını hatırlamalarını 
sağlayan iyi bir organizasyon olduğunu düşünmektedirler.   
 

Çocuk ve Genç Bireylerin Bireysel Gelişim Planları: 

Köyde, 53 çocuk için bireysel gelişim planı geliştirilmiştir. Çocuklardan %57’si bu planları etkin bir şekilde 

izlerken %43’ü hedefe ulaşmakta zorluk çekmiştir. Gençlik Evi’nde 15 genç birey için bireysel gelişim planı 

geliştirilmiştir. Genç bireylerin %49’u hedeflerine ulaşırken %51’i ilerleme göstermekte zorluk çekmiştir. 

Ergenlerin gelişimlerine ilişkin faaliyete geçmesi her zaman zor olmuştur. Fakat 2018 yılında, pedagojik ekip 

(ÇK ve GE’de) hedeflerine ulaşmakta zorluk çeken çocuk ve genç bireylerle daha yakından çalışacaktır. 

 

Çocuk ve Genç Bireylerin Başarıları:  

2017 yılında çocuk ve genç bireyler birçok önemli başarıya imza atmıştır. Bunlardan ilki, Uluslararası Kıbrıs 

Üniversitesi’nin yüzme kulübüne giden iki çocuğun yüzme yarışmasında dereceye girmesidir.  

Özel eğitim alan çocuklardan biri Uluslararası Özel Olimpiyatlar Futbol Turnuvası’na katılmış ve takımı 

turnuvada dereceye girmiştir. Diğer bir örnek ise hem okul takımı hem de basketbol kulübünde profesyonel 

olarak basketbol oynayan genç kızın takımı 2017 yılında şampiyon olmuş ve Türkiye’de finallerde oynamıştır. 

Yarı Bağımsız Yaşam Programı’ndaki genç kızlardan biri Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde birincilik elde 

etmiştir. Sosyal Hizmetler Bölümü’nde okuyan Yarı Bağımsız Yaşam Programı’ndaki diğer bir genç kız ise 

sosyal gelişim için AB tarafından düzenlenen bir yarışmaya katılmıştır.  Genç kız bu yarışmada özel ihtiyacı 

olan bireyler için “Akıllı Kütüphane” adı altında bir proje geliştirmiştir. Projesi ilk 10 içerisine girmiş ve ödül 

töreni için Ankara Sosyal Gelişim Derneği’ne davet edilmiştir. Genç kız, proje kapsamında Türkiye’de staj 

yapma ve projesini AB fonuyla hazırlama imkânı elde etmiştir. Burada, sosyal beceri ve faaliyetlerin ve 

takımın bir parçası olmanın çocuklar ve genç yetişkinlerin hayatında ne kadar önemli bir rol oynadığı 

görülmektedir. 

 

Biyolojik Ailelerle Gelişmiş İşbirliği:  

Sosyal hizmet görevlisi ailelerin durumunu izlemek ve değerlendirmek ve bunlara bağlı olarak önerilerde 

bulunmak için düzenli olarak görüşmeler düzenlemekte ve telefon görüşmeleri yapmaktadır. 2017 yılında SOS 

bakıcıları, biyolojik ebeveynler ve eş çalışanların arasında yapılan iyi bir işbirliği sayesinde biyolojik ailelerle 
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1040 görüşme gerçekleşmiştir. Biyolojik ebeveynler çocuklarıyla olan iletişimlerini ve aralarındaki işbirliğini 

geliştirmek için SOS bakıcıları tarafından doğum günü, bayram ziyaretleri, barbekü ve deniz etkinlikleri gibi 

özel günlere davet edilmiştir.  

 

 

Gençlik Evi’ndeki Sistemik Değişim:  

Gençlik Evi’ndeki çalışma yapısı mevcut ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmiştir. Toplam 8 eğitmen 

bulunmaktaydı. Eğitmen sayısının yeniden yapılandırılmasıyla, bu sayı 6’ya düşürülmüştür. İç istihdam 

sürecinin tamamlanmasıyla 2 eğitmen pedagog ve sosyal hizmet görevlisi pozisyonuna atanmıştır.   

SOS ÇK’de GE’ye kalifiyeli eğitmen atamak her zaman zor olmuştur. Bu nedenle, bu iki yeni pozisyonla 

amaçlanan şey eğitmenlere düzenli rehberlik sağlamak, biyolojik aile ziyaretlerini daha etkin bir şekilde 

koordine etmek ve genç bireylerin sosyal çevreleriyle iletişim ve işbirliğini en iyi şekilde geliştirmektir. 

Pedagogun girişimleriyle de aktiviteler kaliteli zaman geçirmek için geliştirilecektir. Sistem uyum süreci 

2017’nin sonunda tamamlanmıştır ve 2018’in başında yeni sistem denenecektir. Aktif katılımı sağlamak için 

süreç boyunca genç bireylerden dönüt sağlamaları ve endişelerini paylaşmaları istenmiştir.   

 

Önemli Ziyaretçiler: 

Nisan ayında, Kıbrıs Amerikan Elçiliği’nin iki çalışanı kurum hakkında bilgi edinmek için Ulusal Direktör ve 

Program Direktörü’nü ziyaret etmiştir. Mayıs ayında, Büyükelçi Kathleen Ann Doherty Köyü ziyaret etmiş ve 

çocuklarla oyun oynamıştır. Eylül ayında Kıbrıs Amerikan Elçiliği’nin yeni müdür yardımcısı Amelia Vander 

Laan Köyü ziyaret etmiş ve köyün işleyişi hakkında bilgi edinmiştir. Ekim ayında, Türkiye’nin Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kuzey Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile birlikte Köyü 

ziyaret etmiştir.  

 

 

Aile Güçlendirme Programı (AGP)   
 

 

 

 

 

OCAK 

 

ŞUBAT 

 

MART 

 

NİSAN 

 

MAYIS 

 

HAZ. 

 

TEMMUZ 

 

AĞUSTOS 

 

EYLÜL 

 

EKİM 

 

KASIM 

 

ARA. 

Çocuklar 134 136 125 125 131 128 126 122 125 128 121 121 

Aile 56 56 52 52 53 52 50 49 50 50 47 47 

 

2017 yılının sonunda aile ve çocuk sayısı 47 idi fakat yıl boyunca proje ekibi yaklaşık olarak 62 aile ve 253 

çocuğa destek sağlamıştır. Projeye 6 aile ve 19 çocuk kabul edilmiş ve yeni doğan 3 bebek dâhil edilmiştir. 

Programdan toplam 16 aile ve 37 çocuk ayrılmış ve ailelerin kendi kendine yeterlik oranı %25 olarak 

belirlenmiştir. Kendi kendine yeterlik oranının az olma nedenleri bireylerin doğdukları ülkeye geri dönmesi 

(aileler çoğunlukla göçmendir) ve sözleşme ve aile gelişim planında bahsi geçen sorumluluklara 

uyumamasıdır. Kendi kendine yeterli olmadan projeden çıkan ailelerin bilgileri, çocukların durumunun takip 

edilmesi için SHD’ye verilmiştir. AGP ekibi projeyi açıklamak ve güçlendirme ihtiyacı olan aileler hakkında bilgi 

edinmek için okul ve yerel mercileri ziyaret etmiştir. Bu şekilde proje sadece SHD’nin aile değerlendirmesine 

bağlı kalmamakta ve daha fazla kitleye ulaşmak ve işbirliğini artırmak için diğer ortaklara da dayanmaktadır.  

Bu gibi projelerde yararlanıcıların toparlanma göstermesi oldukça yaygındır. Bu nedenle, son üç yıl göz 

önünde bulundurulduğunda, uyumlu çalışmalar sonucunda çocukların daha düşük bir risk gurubuna geçtiği 

anlamına gelen risk seviyesindeki %46’lık düşüş oldukça önemlidir.   

 

Çocukların Eğitim Hakkı: Projede, 121 çocuğun 114’ü okula yazılmıştır. Fakat 2 çocuk engelli olmasından 

dolayı okula kaydolamamış ve 1 çocuk doğduğu ülkeye dönmüştür. Diğer 3 çocuk yeni doğmuştur. 10 çocuğa 

özel eğitim desteği sağlanmakta ve 34 çocuk okuldan sonra akademik destek kursuna gitmektedir.  

 

Materyal Desteği: 2017 yılında ailelere 370 besin ögesi ve 251 kıyafet ve ev eşyası desteğinde bulunulmuştur.  

 

Tıbbi Destek: Raporlama süreci boyunca 34 çocuk ve 29 aileye medikal destek sağlanmıştır.  

 

İstihdam Desteği: 47 ailede 71 birey bulunmaktadır ve bu bireylerin 61’ine proje dâhilinde iş bulunmuştur. 7 

birey ciddi sağlık sorunları yüzünden çalışamamakta ve 3 birey çocuk bakıcılığı yapmaktadır. CreditWest 



 19 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                      

Bankası İnsan Kaynakları Bölümü ile yapılan işbirliğiyle, proje takımı 14 Mart 2017 tarihinde SOS Çocuk Köyü 

Aktivite Merkezi’nde AGP Ebeveynleri için “CV yazımı ve görüşme süreci” üzerine bir eğitim düzenlemiştir.  
CV yazarken göz önünde bulundurulabilecek güzel taslaklar da katılımcılarla paylaşılmıştır. AGP ekibi bu 
şirketlerle de hedef kitlenin istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmak için ortaklık kurmuştur:   
Kombos Otomotiv Ltd, Intergaz Ltd, Aksoy Çocuk Dünyası, Şirin Çocuk Ltd, Green Wise Ltd, Budget Rent a 
Car, Metropol Süpermarket, Oero Trading Ltd, Dinler Möble ve CWC Temizlik Şirketi.   

 

Ebeveynler için Eğitim: 

Ev Temelli Eğitim- 13 Mart 2017 tarihinde bir eğitim düzenlemiştir. Proje ekibi eğitim için 10 potansiyel aile 

belirlemiştir. Sosyal Hizmet Bölümü’nde okuyan 20 öğrenci seçilmiştir. Ailelerin ihtiyaçlarına göre on konu 

belirlenmiştir. Bu konular problem çözme, kardeşler arası kıskançlık, çocuklar için kural ve sınır belirleme, aile 

içi iletişim, oyun ve önemi, engellerle iletişim, tuvalet eğitimi, ebeveyn tutumu ve çocuk haklarını 

kapsamaktadır. Sosyal hizmet görevlilerinin desteğiyle öğrenciler ailelerle yakın bir şekilde çalışmış ve eğitim 

başarıyla tamamlanmıştır.   

 

Kadın Hakları Eğitimi – KAYAD (Kadından Yaşama Destek Derneği) ve LTB Kadın Sığınma Evi ile yapılan 

işbirliğiyle, proje ekibi 13 Nisan 2017 tarihinde 18.00-19.00 arasında Kaymaklı’da konumlanan KAYAD’da bir 

eğitim gerçekleşmiştir. Seminer sadece AGP ve Sığınma Evi’ndeki kadınlar için düzenlenmiştir. Eğitime 

toplam 15 kadın katılmıştır. Eğitim KAYAD Koordinatörü Avukat Mine Atlı tarafından verilmiştir. Katılımcılar 

eğitime ilişkin olumlu dönüt vermiştir.  

 

Sağlıklı Beslenme Eğitimi – Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin işbirliğiyle proje ekibi 10 Ekim 2017 tarihinde 

Lefkoşa Diyabet Derneği’nde 18.00-19.30 arasında bir eğitim gerçekleştirmiştir. Seminer sadece AGP aileleri 

için düzenlenmiştir. Eğitime toplam 20 aile üyesi katılmıştır. Eğitimi Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı 

vermiştir.   

 

Cinsel Farkındalığı Artırma – Proje ekibi AGP’deki kadınlar için 26 Ekim 2017 tarihinde SORÖV’de (Sosyal 

Riskleri Önleme Vakfı) bir eğitim düzenlemiştir. Eğitime toplam 19 kadın katılmıştır. Eğitim bir jinekolog 

tarafından verilmiştir. Eğitim programında kadın sağlığı, cinsel korunma yöntemleri ve cinsel hastalıklar 

üzerine farkındalık artırma işlenmiştir.   

 

Çocuk Haklarına Yönelik Farkındalık Artırma: 

AG Çocuklarına yönelik Çocuk Hakları eğitimi 26 Ekim 2017’de tamamlanmıştır. Eğitim SORÖV’de 

gerçekleştirilmiş ve eğitime 25 AG çocuğu katılmıştır. Bu eğitimin amacı çocuk hakları ve sorumluluklar 

üzerine farkındalığı artırmaktır. Eğitim AGP sosyal hizmet görevlileri tarafından verilmiştir.    

 

Proje kapsamında, çocuk haklarının desteklenmesi için farkındalık yaratmak ve toplumu harekete geçirmek 

adına diğer genç bireylere Çocuk Hakları Eğitimi verilmesi planlanmıştır. Gençlikten sorumlu yerel merci 

Temmuz-Eylül 2017 arasında üç tane gençlik kampı düzenlemiştir. Bu kamplarda 500 çocuktan (12-15 yaş) 

27 gençlik lideri sorumlu olmuştur. AG projesindeki çocuklar da bu kamplara katılmıştır. AG Proje Ekibi 

Kantara Kamp Alanında aşağıda belirtilen çocuk sayısı ve tarihlerde eğitim vermiştir:   

 7 Temmuz 2017 tarihinde 105 çocuk 

 11 Ağustos 2017 tarihinde 82 çocuk 

 8 Eylül 2017 tarihinde 66 çocuk 

 

Eğitimler boyunca toplam 27 gençlik lideri ve 253 çocuk eğitim görmüştür.  
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SOS Kreş ve Anaokulu 
 

 

 

 

OCAK 

 

ŞUBAT 

 

MART 

 

NİSAN 

 

MAYIS 

 

HAZ. 

 

TEMMUZ 

 

AĞUSTOS 

 

EYLÜL 

 

EKİM 

 

KASIM 

 

ARA. 

Çocuklar 53 52 54 54 54 58 60 0 52 53 54 54 

 

 

Kreş ve Anaokulu’ndaki çocukların %54’ü SOS ÇK’nin hedef kitlesi içerisindendir.  

 

Kreş ve Anaokulu’ndaki eğitim sistemi Montessori ve Fröbel yaklaşımlarına dayanmaktadır. SOS Kreş ve AO 

sunduğu hizmetlerle kuruma değer katmaktadır. 2017 yılında fiziksel yapı ve içeriğin nasıl geliştirilebileceğine 

dair kurul üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirilmiştir.  Toplantının sonucunda ayrı bir yemek odası oluşturulmuş, 

iki sınıfın yerleri parkeyle döşenmiş, duvarlar boyanmış ve yönetim kurulu üyelerinin desteğiyle Montessori 

bahçesi oluşturulmuştur. Bunların yanı sıra, okulun reklamları güçlendirilmiştir.  

 

Yıl boyunca çeşitli geziler düzenlenmiştir. Örneğin, Postane ve İtfaiye ziyaret edilmiştir. Çocuklar Uluslararası 

Kıbrıs Üniversitesi’nde düzenlenen yüzme kurslarına bir ay boyunca katılmıştır. Okul öncesi yaştaki çocukların 

aktif katılımıyla 20 Kasım’da çocuk haklarının artırılmasına ilişkin bir etkinlik düzenlenmiştir.   

 

Çocuklar, ebeveynlerin aktif katılımıyla düzenlenen “Geleneksel Kıbrıs Günü” etkinliğinde geleneksel yemek, 

kıyafet ve Kıbrıs’a özgü eşyaları daha yakından görüp tanıma fırsatı elde etmiştir.  

 

SOS Kreş ve Anaokulu, SOS ekibinin sarf ettiği çabalarla çocuk sayısının artması sayesinde finansal 

kaynaklarını geliştirmeyi başarmıştır.   

 

SOS Gençlik ve Gelişim Merkezi 
 
Eylemin genel amacı dezavantajlı genç bireylerin refahına katkıda bulunmak ve topluma ve emek piyasasına 
kazandırmak ve dâhil etmektir. Bu eylemin en belirgin amacı risk altında olan genç bireylerin becerilerini 
geliştirerek ve özel şirketlerle sürdürülebilir işbirliği yaparak istihdam edilebilirliği ve şahsi istihdamı 
geliştirmektir.  
 
SOS ÇK, genç bireylerin topluma kazandırılması ve savunmasız genç gurupların suçlu davranışlarını ve 
damgalamayı önlemeyi amaçlayan girişimlerle dezavantajlı gurupların ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı 
olmak adına 27 Mayıs 2017 tarihinde Girne’de Girne Gençlik Gelişim Merkezi’ni kurmuştur.   
 
Aktiviteler yaşam boyu öğrenme ve cinsiyet, yaş ve/veya etnik köken gözetilmeksizin emek piyasasına erişime 
yöneliktir. Aktiviteler sosyal içermeyi destekleme ve ayrımcılık yapılmaması, ve emek piyasasından sosyal 
olarak dışlanan bireylerveya sosyal olarak dışlanma riski taşıyan bireyler üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu, 
sosyal olarak dezavantajlı bireylerin toplumdaki gelişime aktif katılımları için eğitime erişimi desteklemek ve 
uygulamak ve kapasitelerini güçlendirmek anlamına gelmektedir. Bu eylem temel paydaşların genel 
sosyoekonomik refahını, duyarlılığını ve yükümlülüğünü geliştirmek için planlanmıştır ve özellikle Girne’de 
özel, kamu ve sivil toplum sektörleri arasında faal ve sembolik bir sosyoekonomik iletişim oluşturacaktır.   
 
Proje, girişimcilik eğitimleri ve yeni kurulan işlerin desteklenmesine ilişkin model gelişimiyle genç bireyler 
arasında girişimciliğin artırılması için tasarlanmıştır. Proje, girişimcilik potansiyeli olmayan belirli guruplara 
ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu, girişimcilik ruhunu ve fikirleri teşvik etmek için hedef kitle dışında (Genç 
İşadamları Derneği) birlikte yapılacaktır. 
 
Proje ekibi, yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak için işbirlikçi paydaş ilişkilerini geliştirme üzerine 

yoğunlaşmıştır.  Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Girne Yerel Topluluklarıyla toplantılar 

düzenlenmiştir. Yerel STK’lerle güçlü bağlar kurmak yerel halka ulaşmak için önemli bir değer olarak 

görülmektedir. Böylelikle, Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Girne İnisiyatifi ve SeeD işbirliğiyle yapılan 

ortak seminerler ve etkinlikler yıl boyunca devam etmiştir.  

Projenin ilk yılında proje yöneticisi, proje danışmanı, istihdam ve kapasite geliştirme danışmanı ve beceri ve 

kapasite gelişim uzmanından oluşan bir Proje Ekibi oluşturulmuştur. Proje Ekibi genç istihdamı ve kapasite 
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gelişimine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için 6 Mayıs ve 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bükreş, 

Romanya’ya gitmiştir.   

Proje Ekibi yukarıda bahsi geçen hedeflere ulaşmak için işbirlikçi paydaş ilişkilerini geliştirme üzerine 

yoğunlaşmıştır.  Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Girne Yerel Topluluklarıyla toplantılar 

düzenlenmiştir. Yerel STK’lerle güçlü bağlar kurmak yerel halka ulaşmak için önemli bir değer olarak 

görülmektedir. Böylelikle, Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Girne İnisiyatifi ve SeeD işbirliğiyle yapılan 

ortak seminerler ve etkinlikler yıl boyunca devam etmiştir. 

Proje Yöneticisi ve İstihdam ve İş Gelişim Danışmanının işbirliğiyle Girişimcilik Eğitimleri verilmiştir. Proje Ekibi 

yerel bir STK olan CyprusInno’dan teknik destek almıştır. CyprusInno içeriği sağlarken eğitimciler de katılımcı 

adaylarını işe yönelik fikirlerle harekete geçirmiştir.  

Önemli Faaliyetler: 
 
Katılımcılar için Kurum içi Kapasite Gelişimi  
Risk altında olan genç bireyler için kariyer gelişim ve danışmanlık hizmeti aktive edilmiştir. Bireysel Danışman 
ve Beceri ve Kapasite Gelişim Uzmanı gereken materyalleri geliştirmek ve katılımcı sürecini yakından takip 
etmek için çalışmaktadır.  
 
Risk altındaki Genç Bireylere Yönelik Kariyer Gelişimi ve Danışmanlığı   
Risk altında olan genç bireyler için kariyer gelişim ve danışmanlık hizmeti aktive edilmiştir. Bireysel Danışman 
ve Beceri ve Kapasite Geliştirme Uzmanı gereken materyalleri geliştirmek ve katılımcı sürecini yakından takip 
etmek için çalışmaktadır. 2017 yılının sonunda bu hizmetlerden 85 katılımcı faydalanmıştır. Bireysel 
Danışman, hedeflerin ve hedeflere ulaşma yollarının belirlenmesi için gelişim planı hazırlamıştır.  Beceri ve 
Kapasite Geliştirme Uzmanı ve İstihdam ve İş Geliştirme Danışmanı katılımcıların kariyer hedeflerini 
belirlemelerine yardımcı olmak adına gereken dokümanları geliştirmek için birlikte çalışmıştır. Hedef kitlenin 
dikkatini çekmek için basın ve sosyal medyada tanıtım kampanyası başlatılmıştır. Kampanyanın yanı sıra, 
proje ekibi hedef kitle profiline uyabilecek bireyleri belirlemek için Girne’nin merkezinde ve kırsal alanlarında 
bulunan yerel temsilcilerle görüşmüştür.    
 
Kişisel Gelişim Faaliyetleri  
Sosyal faaliyet kursları başlatılmıştır ve GİGEM katılımcılarına sağlanmaktadır. Raporlama süresi boyunca 
Temel Müzik Eğitimi ve Sanat Eğitimi gibi kurslar ve diğer sosyal faaliyet kursları GİGEM’e daha fazla 
katılımın olmasını sağlamıştır. Muhtemel ortaklar, Dans Stüdyoları ve Spor Tesisleriyle de görüşmeler devam 
etmektedir. Yoga ve Pilates eğitmenleri gibi kurum dışı eğitmenler de GİGEM ve GE katılımcılarına ücretsiz 
ders vermeyi kabul etmiştir.  
 
Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) Eğitimleri 
Gelişmiş BİT Eğitimi açıldığından beri GİGEM katılımcıları arasında rağbet görmektedir. Gelişmiş Bilişim ve 
İletişim Teknolojileri hizmeti GİGEM katılımcılarının eğitim görmesi için düzenlenmiştir. Eğitimin birinci 
döngüsü 7 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır. Gelişmiş BİT Eğitimleri Haziran 2017’den beri verilmektedir.  
 
Dil Kursları 
İngilizce dil eğitimi için 3 öğretmen alınıp dersler verilmektedir. Ders içeriği, terminolojinin her derste farklı 
olmasından dolayı katılımcıların ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir. Raporlama süresinde derslere 58 kişi 
kaydolup katılım göstermiştir.  
 
Mesleki Eğitim ve İstihdam Desteği 
Mesleki eğitimler başlamıştır ve Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın sertifikalı eğitmenleri tarafından seçilen 
mesleklerde verilmeye devam edecektir. Pazar ihtiyaçlarına göre belirlenen birbirinden farklı 7 öncelikli 
meslek için protokol imzalanmıştır. Bireysel Danışman her katılımcının ihtiyacını belirlemek için bireysel 
görüşmeler gerçekleşmiştir. Katılımcı değerlendirmeleri İstihdam ve İş Geliştirme Danışmanı tarafından 
yapılmıştır. Değerlendirme bireysel görüşmeler, gözlemler ve SWOT analizini içermektedir. 2017 yılının 
sonunda mesleki eğitime kayıt yaptıran genç birey sayısı 15’tir.  
 
İş Kurma Eğitimi: 
Girişimcilik eğitimi CyprusInno ile yapılacak işbirliğiyle verilecektir. Eğitimler iş plan gelişimi ve iş yönetimi 
konularını kapsamaktadır. Eğitimler ayda bir kez gerçekleşecek ve 8 seanstan oluşacaktır. Seansların 
sonunda katılımcılardan kendi iş planlarını oluşturmaları beklenmektedir. Eğitim programı kendi işini kurmak 
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isteyen GİGEM katılımcılarına yönelik olarak planlanmıştır. Eğitim için ayrı bir tema ve logo oluşturulmuştur. 
Eğitim programı genel olarak şunları kapsamaktadır: girişimciliğe giriş, fikir yaratma ve gerçekleştirme yolları, 
Kanvas İş Modeli’ni öğrenme ve ihtiyaçlara göre iş projesi tasarımı. Eğitim programının içeriği eğitimcilerle 
birlikte kararlaştırılmıştır. Eğitimciler girişimciler ve girişimcilik uzmanlarından oluşmaktadır.    
 
Topluma Açık Etkinlikler:  
GİGEM’de halka açık farklı etkinlikler düzenlenmiştir. Fikir etkinliği proje ekibi tarafından yerel halkın bir araya 

gelip Merkez hakkındaki düşüncelerini paylaşmaları için organize edilmiştir. Bu etkinliğe toplumdan 8 kişi 

katılmıştır. Yerel problemleri tartışmak ve çözüm önerileri sunmak için ‘Girne İnisiyatifi’ adlı STK ile yapılan 

işbirliğiyle başka bir etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinliğe toplumdan 10 kişi katılmıştır.  

 
7 ay içerisinde projenin elde ettiği başarılar aşağıdaki gibi özetlenmiştir:  

- 85 katılımcı kariyer gelişimi ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmıştır  

- 58 katılımcı İngilizce dersi almıştır 

- 20 kişi sosyal faaliyetlere katılmıştır  

- Toplumdan 18 kişi halka açık değişim etkinliklerine katılmıştır 

- 17 kişi kapasite geliştirme aktivite ve eğitimlerine katılmıştır   

- 15 kişi mesleki eğitime katılmıştır  

- 7 kişi gelişmiş IBT dersi almıştır  

- 6 kişi girişimcilik eğitiminin birinci döngüsüne katılmıştır    

 

SOS Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi   

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği - BMMYK (UNCHR) ve SOS Çocukköyü Kuzey Kıbrıs 

2016’nın sonunda bir anlaşma imzalamış ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan sığınmacılara geri göndermeme 

ilkesinin uygulanması ile mültecilerin kendi kendilerine yetme ve entegrasyonunu destekleme amacıyla Ocak 

2017’de yeni bir ortaklık başlatmıştır. Projeyi yürütmek için bir proje koordinatörü, bir yasal danışman ve bir 

sosyal hizmet görevlisi atanmıştır.   

 
2017 yılının sonunda ilgi alanındaki kişilerin sayısı elti altı idi (sadece kırk beşine ulaşılabildi) ve Kuzey 
Kıbrıs’ta kayıtlı olan mülteci sayısı ön dörttü (sadece dokuz tanesine ulaşılabildi).  Projenin ilgi alanındaki 
kişiler listesinde Filistin’den bir, Irak’tan bir ve Suriye’den elli dört kişi bulunmaktadır. Mülteci listesinde 
Suriye’den beş kişi, Filistin’den beş kişi, Orta Afrika Cumhuriyeti’nden bir kişi, Irak’tan iki kişi bulunmakta ve iki 
kişinin memleketi belirtilmemiştir.  Adanın kuzeyinde yaşayan yararlanıcıların sayısını gözlemlemek için 
kullanılan ‘Dosya Kaydı’ düzenlenmiş ve doğru kayıt tutabilmek ve etkin denetim yapabilmek için revize 
edilmiştir. 2017 istatistiklerine göre refakatsiz çocukların sayısı oldukça yüksektir; yirmi üç.  
 

İyileştirilen Bölge Erişimi ve Azalan Sınır Dışı Edilme Riski:  
Proje ekibi, proje faaliyetlerinin uygulanması için önemli mercilere bazı ziyaretler (en az on iki) düzenlemiştir. 
Projeyi ve ekibi tanıtmak için BMMYK (UNCHR) Kıbrıs Temsilcisiyle birlikte Dışişleri Bakanlığı ziyaret 
edilmiştir.  Projeyi tanıtmak ve iyi bir işbirliği yapmak için Muhaceret Dairesi Başkanı, Muhaceret Dairesi 
Başkan Yardımcısı, Merkezi Cezaevi Başkanı, Mağusa Muhaceret Dairesi, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Ercan 
Havalimanı Muhaceret Başkanı, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Çalışanları, Mağusa Polis Merkezi,  Lefkoşa Ağır 
Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıç, Sağlık Bakanı ve Temel Sağlık Bakım Hizmet Direktörü ziyaret edilmiştir. 
 
Tutukluların Denetimi 
Limanlar 
Girne Limanı iki haftada bir ziyaret edilmiş ve BMMYK (UNCHR) buna bağlı olarak bilgilendirilmiştir. Rapor 
süresince Girne’de yapılan düzenli denetim ziyaretlerinde tutukluklara rastlanmamıştır. Girne limanına iki 
haftada bir yapılan ziyaretler boyunca uluslararası koruma ihtiyacı duyan kimse olmasa da akraba veya 
medya üzerinden yardım alan tutuklular bulunmaktadır.  
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Mahkeme ve Cezaevleri 
“2017 Denetimi”nde detaylı bir şekilde anlatıldığı üzere, toplam 2 farklı dava ve otuz kişi için mahkemede 
kanunu temsiliyet hizmeti verilmiştir. Bu temsiliyetler Askeri Mahkeme, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi ve 
İskele Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşmiş ve tutuklular KKTC’ye onaylanmayan limanlardan giriş ve/veya 
Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İşgal suçundan tutuklanmıştır. Tüm sanıklar cezalarını tamamladıktan 
sonra sınır dışı edilerek Türkiye’ye gönderilmiş ve refakatiz çocuklar için çok az girişimde bulunulmuştur. Sınır 
dışı edilenler geri gönderme riskini önlemek için gözlemlenmiştir. Tüm mahkemelerdeki yargıçların iyi niyetli 
ve işbirliği yapmaya istekli olduğu gözlemlenmiştir. Önceden bilgi almak için merkezi cezaevi birkaç kez 
ziyaret edilmiş, merkezi cezaevi başkanı proje hakkında bilgilendirişmiş ve tüm ziyaretlerde oldukça yardımda 
bulunmuştur.   
 
Yasal Danışmanlık 
Raporlama süreci boyunca otuz sekiz kişiye (otuz sekiz vaka) iş yerinde istismar, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 
geçmeye ilişkin yardım, kira sözleşmeleri ve tutuklanan kişiler haklarına ilişkin yasal danışmanlık sağlanmıştır.   
 
2017 yılında projenin hukuk danışmanı 215 olayda toplam 306 kişiye hukuki destek sağlamıştır.  
 

Entegrasyon Potansiyelinin Farkına Varıldı:  
2017 yılında proje ekibi hedef kitlenin entegrasyonu ve kendi kendine yeterliliğine sistemik olarak katkıda 
bulunmak için yararlanıcıların belirlenmesi, ihtiyaçların tanımlanması ve planların geliştirilmesi üzerine 
odaklanmıştır. Bu amaç kapsamında yapılan bazı işler aşağıdaki gibidir:  
 
Vaka Yönetim Araçları 
Proje ekibi hedef kitlenin ihtiyaçlarını daha iyi belirleyebilmek ve denetimi daha etkin hale getirmek için vaka 
yönetim araçlarını belirlemiştir. Bu bağlamda, telefon görüşmelerinin kaydını tutmak için bir eylem tutanağı, 
yararlanıcılarla yapılan görüşmeleri kayıt altına almak için bir dosya notları, mektupların gönderildiğini 
kanıtlamak için bir Mülteci ve Endişe Duyulan Kişi Belge Alım Tutanağı hedef kitleye ilişkin ilk 
değerlendirmeyi yapmak adına aktif olarak kullanılmıştır.  
Tüm formlar revize edilmiş ve tecrübeye bağlı olarak ekip tarafından güncellenmiştir. İhtiyaç değerlendirme 
formu ve lk değerlendirme formu SOS’un vaka yönetim araçları referans alınarak geliştirilmiştir.  
 
İhtiyaç Analizi ve Gelişim Planı   
Kuzey’de yaşayan mülteci ve endişe duyulan kişilerin ihtiyaç değerlendirmesi ve gelişim planları, temel 
haklara erişim sağlamaları ve kendi kendine yeterlik ve topluma kazandırılmaları açısından önemlidir.  Detaylı 
bir şekilde yapılan ihtiyaç değerlendirmesi ve gelişim planına göre, 2018 yılında sistemik bir şekilde çocuklara 
dil, eğitim ve sosyal destek ve tüm yararlanıcılara istihdam, dil eğitimi ve materyal desteği, ebeveyn kapasite 
gelişimi ve mesleki eğitim sağlanacaktır.   
 
Sağlık Hizmetleri ve Tıbbı Destek Erişimi  
Hedef kitle, BMMYK’dan (UNCHR) gelen koruma mektubuyla devlet hastanelerine kaydolabilmiş ve gereken 
sağlık kontrollerini ücretsiz olarak yaptırmıştır.  
Ulaşımın olmaması, çocukların veya yeni doğanların hastalanması gibi acil durumlarda sosyal hizmet görevlisi 
ailelerin sağlık hizmetine en kısa sürede erişebilmesi için ulaşım sağlamıştır.  
Bazı ebeveynlerin ebeveyn farkındalığına sahip olmaması, yerel toplu taşıma araçlarında seyahat zorluğu 
çekmesi ve/veya ekonomik problem yaşamasından dolayı sosyal hizmet görevlisi proje uygulaması boyunca 
en az on beş çocuğun sağlık sürecine dâhil olmuştur. 18 Kasım 2017 tarihinde Kıbrıs’a on bir çocuk ve sekiz 
yetişkin (dört kadın, dört erkek) taşıyan bir bot gelmiştir. Sığınmacılar değerlendirme prosedürü sonlandırılana 
kadar Girne Limanı’nın gözaltı merkezinde kalmıştır. Yedi kişi bu süreç zarfında grip ve astım gibi farklı sağlık 
sorunlarından dolayı hastaneye kaldırılmıştır. Projedeki sosyal hizmet görevlisi bu kişilerin durumunu 
hastanede gözlemlemiş ve ilgili merciinin bütçe yetersizliği yaşamasından dolayı bu kişilerin masrafları proje 
bütçesi tarafından karşılanmıştır.   
 
Çocuklara Sağlanan Eğitim Desteği 
Proje yararlanıcıları içerisinde, özel eğitim merkezine giden bir engelli çocuk bulunmaktadır. Projenin sosyal 
hizmet görevlisi okul ve ev ortamında gözlemlerde bulunmuş ve gözlemleri sonucunda çocuğun devlet 
okulunda eğitim görebileceği seviyede olduğuna kanaat getirilerelaileye çocuğun düzenli olarak bir okula 
kaydolmasını önermiştir. Sosyal hizmet görevlisi, özel eğitim merkezi başkanından danışmanlık aldıktan sonra 
ebeveynleri sürece dâhil ederek çocuğu bir ilkokula yazdırmıştır. Sosyal hizmet görevlisi süreç boyunca 
çocuğun sınıfa adapte olabilmesi için yardımcı bir öğretmene ihtiyaç olduğuna dair bilgilendirilmiştir. Proje 
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entegrasyon bütçesi BMMYK (UNCHR) Kıbrıs temsilcisinin onayıyla bu amaç için kullanılmıştır.  Birkaç 
ebeveynin ekonomik kapasitesinin düşük olmasından dolayı projenin sosyal hizmet görevlisi okul 
üniformalarını şirketten ücretsiz olarak almış ve iki çocuğa bağışlamıştır. Okul çantası, kalem, tükenmez 
kalem, silgi ve mum boya gibi kırtasiye malzemeleri on altı çocuğa bağışlanmıştır.  
 
Materyal Desteği 
2017 yılında proje takımı proje yararlanıcılarının ve ihtiyaç sahibi olan sığınmacıların et ve diğer besinler, okul 
eşyası ve diğer ev ihtiyaçlarını karşılamıştır. Hamilelere doğumdan önce ve sonra bebek paketi verilmiştir. 
  
 
Dil Kursları 
Adanın kuzeyinde ikinci dil olarak Türkçe dersi ve bu bağlamda sertifika veren kurum bulmak oldukça zordur. 
Proje ekibi bu amaç için sadece “Yunus Emre” adlı bir enstitü bulabilmiştir. Proje ekibi Eylül 2017’de Yunus 
Emre Enstitüsü’nün koordinatörüyle görüşmüş ve sadece kitapların ücretini almak üzere yararlanıcılara 
ücretsiz ders sağlanması kabul edilmiştir. Fakat binadaki renovasyon çalışması ve katılımcı sayısı hakkında 
verilen bilgi yetersizliğinden dolayı dersler 2018’e ertelenmiştir.  
 
Mesleki Eğitim Desteği 
Ekim 2017’de Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında LTB 
yararlanıcılarına mesleki eğitim sağlanması için bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında proje 
yararlanıcıları için belirlenen kota şöyledir: hizmet çalışanları (seviye 3), pastacılık (seviye 3), aşçı asistanı 
(seviye 3), kasaplık (seviye 3), barista (seviye 3) ve oymacılık (seviye 2).  
 
İş Danışmanlığı 
Projenin sosyal hizmet görevlisi işsiz olan proje yararlanıcılarına müdahalede bulunup üçüne iş bulmuştur. Bu 
bireyler sigorta ve çalışma izinlerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığını görmek için denetlenmiştir.  Mağusa 
Çalışma Bakanlığı’nda çalışma izinleriyle ilgili bir sorun olmuş ve sosyal hizmet görevlisi Çalışma Bakanı’nı 
arayarak sorunu çözmüştür. Sonuç olarak Mağusa’da işe başlayan iki kişinin çalışma izni çıkmıştır. 
Mültecilerden biri sosyal hizmet görevlisinin önerisiyle uzmanlık alanını yansıtabileceği bir iş bulmuştur.  
Proje ekibi, İşçi Sendikası’nın ev sahipliğiyle 25 Kasım’da ‘Kuzey Kıbrıs’taki işçi hakları’ üzerine hedef kitlenin 
farkındalığını artırmak için bir eğitim düzenlemiştir. Eğitime on yedi kişi katılmıştır. Hedef kitlenin çalışma 
koşulları ve işçi haklarına karşı daha fazla farkındalık göstermesi beklenmektedir ve herhangi bir ihlal halinde 
şikâyetler dosyalanmalıdır. Bu, bireylerin kendilerini toplumun bir parçası olarak hissetmelerini sağlayacaktır. 
Proje ekibi bireylerin işçi haklarına erişimini sağlamak için çalışma koşullarını takip edecektir.   
 
Ebeveynlere yönelik Kapasite Gelişimi  
Ebeveynlerin çocuk hakları farkındalığına sahip olması oldukça önemlidir. Proje ekibi Ekim 2017’de okul 
çağında çocukları olan ebeveynlerle sosyal toplanma etkinliği düzenlemiş ve Kuzey Kıbrıs’ta çocukların eğitim 
hakkı üzerine bilgilendirmiştir. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Emel Tel konuşma yapmış ve 
hedef kitlenin deneyim ve endişelerini dinlemiştir. Bu toplantı interaktif ve bilgilendirici bir şekilde geçmiştir. 
Okul çağında çocuğu olan ebeveynlerin toplantıya katıldığı ve ayrılırken olumlu dönüt sağladığı 
gözlemlenmiştir.  
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2017’den geriye kalan Fotoğraflar! 

 

 
Mutluluk! 
 

 

 
 
 
 
SOS Annesi olma yolunda! 
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Çocuk Hakları gökyüzünde! 

 
 
Maratondan geriye kalanlar! 
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Eğitimler!  
 

 
 
GİGEM Açılış Töreni! 
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Öğretmenler Günü! 

 
 
 
Fon geliştirme kampanyası - F2F! 

 


