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Destek Beyanı

Mülteci Destek Derneği (MUDEM) 2014 yılından bu yana sığınmacıların, 
mültecilerin, göçmenlerin, insan ticareti mağdurlarının, uluslararası koruma 
talep edenlerin ve vatansız kişilerin sorunlarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında 
faaliyetler yürütmektedir.

Bu bildirim, MUDEM’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilkeleri doğrultusunda 2019 
yılında yürüttüğü faaliyetleri içermektedir. “Sürdürülebilir Kalkınma Hede�eri” 
ve “Küresel İlkeler Sözleşmesi” odağında gerçekleştirdiğimiz projelerimiz 
ile insani yardım alanında kalıcı bir etki yaratmayı amaçlıyoruz. Başta insan 
hakları olmak üzere, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde dahil olduğumuz her ilkeye 
dair sorumluluğumuzu yerine getirmek, küresel ve uzun vadeli bir başarı için 
zemin hazırlayacaktır. Hem sivil toplum kuruluşları hem de özel sektör ile 
tamamladığımız her proje kamuya karşı sorumlu, şe�af ve kendi geleceğimizi 
sürdürülebilir kılma amacıyla gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde ise bu 
ilkeler ışığında farkındalık arttırıcı ve güçlendirici çalışmalarımıza, birçok ulusal ve 
uluslararası kurumla devam edeceğiz. 

Ulaştığımız kilit gruplar ve çalışanlarımız ile herhangi bir niceliksel beklentimiz 
olmadan sözleşme ilkelerini kendi bünyemizde de etki alanı içerisine dahil etmek, 
bizim için büyük önem arz etmektedir. Özellikle insan hakları ve çalışma temel 
prensiplerini kapsayan ilkeleri kurumumuz içerisinde de uygulayarak insani 
değerleri güçlendirilmiş bir çalışma alanını kendi çalışanlarımız için sunmayı da 
en temel prensiplerimizden biri olarak görüyoruz. 

MUDEM olarak Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin insan hakları, çalışan hakları, 
çevrenin korunması ve yolsuzlukla mücadele konularındaki on ilkeyi 
desteklediğimizi beyan eder ve bu doğrultuda hazırladığımız “Sorumluluk 
Bildirimi”mizi sizlere sunmaktan mutluluk duyarız. 

Saygılarımla,

Safa KARATAŞ
Mülteci Destek Derneği

Genel Koordinatörü
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Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler 
Sözleşmesine İlişkin 
Sorumluluklarımız

Mülteci Destek Derneği (MUDEM), sığınmacıların, mültecilerin, 
göçmenlerin, insan ticareti mağdurlarının, uluslararası koruma 
talep edenlerin ve vatansız kişilerin sorunlarına yönelik yurt içinde 
ve yurt dışında faaliyetler yürütmek için 2014 yılında Ankara’da 
kuruldu. Tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir dernek olan MUDEM’in 
amaçları arasında; başta mültecilerin temel sorunları olmak 
üzere temel yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak, 
sosyal haklara erişimlerinde yasal danışmanlık vererek yardımcı 
olmak, mülteci ve sığınmacıların acil ihtiyaçlarına yönelik yardım 
dağıtımları gerçekleştirmek ve alanda çalışan diğer sivil toplum 
kuruluşları ve kamu kurumları arasında iletişimi güçlendirmek yer 
almaktadır.

Faaliyetlerimiz:

• Uluslararası koruma ve geçici koruma arayan kişilerin 
haklarını savunabilmeleri amacıyla, söz konusu kişilere rehberlik 
ve danışmanlık yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası makamlarla 
iletişim kurmalarına yardımcı olmak,

• Kurs, seminer, konferans ve panel gibi çalışmalar 
düzenlemek, bu yolla insan hareketlerine neden olan ve sorun 
yaratan olguların kökenine inmek, araştırmalara destek olmak, 
sonuçlarını paylaşmak ve önerilerde bulunmak,

• İnsan hareketleri neticesinde ortaya çıkan, kadın, çocuk, 
hasta, yaşlı ve engelliler başta olmak üzere, bu gibi hassas gruplara 
mensup kişilere yönelik desteklerde bulunmak, ilgili kamu kurum 
ve kuruluş yetkilileri ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdümlü çalışmalar 
yapmak,

• Yurt içi ve yurt dışında, dernek amaçları doğrultusunda, 
ilgili sorunlara yönelik çalışmalar yapmak, konunun daha iyi 
anlaşılabilmesi ve sorunlara yönelik çözüm üretilmesi amacıyla, 
iletişim araçlarını kullanarak kamuoyunu aydınlatmak ve 
kamuoyunun desteğini sağlamak, konunun bilinirliğini artırmak 
ve ileriye dönük yapılabilecek faaliyetlere kaynak oluşturmak, 
mevcut durumun iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar 
yapmak,

• Mültecilerin sosyal, ekonomik ve kültürel gereksinimlerin 
giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak, farkındalık yaratma ve 
uyum faaliyetleri gerçekleştirmek ve bu konuda çalışan kuruluşlarla 
iş birliğinde bulunmak.
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İnsan Haklarına 
İlişkin 
Sorumluluklar
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara 
saygı duymalı.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.



5 Aralık 2017 tarihinde başlayan, 5 Nisan 2020 
tarihinde bitmesi planlanan, Sakarya, Düzce, Ordu, 
Karabük, Kırıkkale ve Yalova illeri başta olmak 
üzere 35 ili kapsayan ve Avrupa Birliği Bölgesel 
Güven Fonu (MADAD) kapsamında Sığınmacılar ve 
Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ortaklığı 
ile gerçekleştirilen proje, Türkiye’de yaşayan Suriye 
ve Irak krizlerinden etkilenmiş sığınmacılara ve 
mültecilere yönelik entegrasyon, koruma ve kabul 
hizmetlerinin güçlendirilmesini hede�emektedir. 
Mülteci Destek Derneği (MUDEM) bu hedef doğrul-
tusunda, Türkiye’deki mülteci ve sığınmacılar 
için yararlandıkları koruma mekanizmalarının 
güçlendirilmesi, sürdürülebilir uyum faaliyetlerinin 
sunulması ve Türkiye’deki mülteci ve sığınmacıların 
hizmet aldıkları yerel otoriteler için kapasite 
güçlendirmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Proje kapsamında kurulan toplum merkezleri, 
Danışmanlık Hattı ve altı Mobil Danışmanlık 
Ekibi ile alanında uzman çalışanlar, sığınmacılara, 
Türkiye’deki mültecilik prosedürü, yasal hak ve 
yükümlülükler, temel sağlık hizmetleri, psiko-sosyal 
destek gibi danışmanlık hizmetleri sağlanmakta 
ve uyum faaliyetleri düzenlenmektedir. Mobil 
Danışmanlık Ekipleri 29 ilde yerinde hizmet 
faaliyetleri ile özel ihtiyaç sahibi mülteci ve 
sığınmacılara ulaşmaktadır. Bunun yanı sıra ofislerin 
bulunduğu illerde uyum sürecinin sürdürülebilir 
olması hede�enerek Mülteci Komiteleri 
kurulmasıyla, yararlanıcıların taleplerini direkt 
olarak yerel otoritelere iletebilecekleri bir sistem 
kurulmaya çalışılmıştır.

Yerel otoritelerin sağladıkları hizmetlerin 
güçlendirilmesi ve yönlendirme mekanizmalarının 
kurulması amacıyla proje illerinde yerel otoriteler 
ile düzenli görüşmeler ve konferanslar 
düzenlenmektedir. Yönlendirme mekanizmalarının 
güçlendirilmesi amacıyla MUDEM genelinde Milli 
Eğitim Bakanlığı ile; Ordu ilinde Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ordu Barosu ile; 
Sakarya ilinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 
protokoller imzalanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ile 
imzalanan protokol ile MUDEM genelinde faaliyet 
gösteren ofislerde Halk Eğitim Merkezleri’nden 
gelen öğretmenler eşliğinde yararlanıcılara Türkçe 
kursu hizmetleri sağlanmaya başlanmıştır.

Bunlara ek olarak proje kapsamında medya 
mensuplarının Türkiye’deki mülteci ve göç 
alanındaki kapasitelerini güçlendirmek amacıyla 
Ankara, Van ve İzmir’de toplamda 1298 gazeteciye 
ulaşılan “Medya ve Mülteciler Basın Buluşmaları” 
eğitimleri düzenlenmiştir. Birleşmiş Milletler’den 
uzmanların da sunumlarıyla katılımcılar; medya 
ve etik, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, doğru 
terminoloji, kadın ve çocuk mülteciler, sığınmacı ve 
mülteci hakları gibi konularda bilgilendirilmişlerdir.
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Mülteci Destek Derneği’nin İnsan 
Haklarına İlişkin Faaliyetleri:
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Türkiye’de Yaşayan Irak 
ve Suriye Krizinden 
Etkilenmiş Sığınmacılara 
Yönelik Güçlendirilmiş 
Destek Projesi
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MUDEM’in, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 
ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 
ortaklığında, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani 
Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO) finansal desteği 
çerçevesinde uyguladığı Kadın ve Kız Çocukları 
İçin Güvenli Alan Projesi, 2019 Ekim ayında sona 
ermiştir.

İstanbul Zeytinburnu, Bursa Osmangazi ve İzmir 
Bornova’da Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri 
kurulmuş olup, bu merkezlerde cinsel sağlık, 
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Kadın ve Kız Çocukları 
için Güvenli Alan Projesi

üreme sağlığı, bireysel danışmanlık ve grup 
eğitimleri verilmiştir. Merkezlerde ayrıca 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili farkındalık 
geliştirici faaliyetler, şiddete uğrayan kadınlar için 
psiko-sosyal destek, şiddeti önlemek için kadınları 
güçlendirmek için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Anneleriyle birlikte gelen mülteci çocukların 
katılabileceği etkinlikler organize edilmiş ve 
UNFPA tarafından sağlanan yardım kitleri 
dağıtılmıştır. Bu aktiviteler merkezlerimizde 
aktif olarak çalışmakta olan, psikologlarımız, 
sağlık eğitmenlerimiz, sosyal çalışmacılarımız 
ve sağlık aracılarımız tarafından yürütülmüştür. 
Merkezlerimiz, T.C. Sağlık Bakanlığı ile yapılan 
protokollerle kanunun sürdürülebilirliğini 
sağlamak amacı ile Bakanlığımıza devredilmiştir.

Koruma Destek Merkezleri, sığınmacı ve 
mültecilere ve yerel aktörlere ulaşarak koruma 
mekanizmalarını geliştirmektedir. Proje, sığınmacı 
ve mültecilerin hak ve yükümlülükleri konusunda 
farkındalığı arttırmak, koruma mekanizmalarına 
yönlendirmeler yapmak, yerel otoritelere 
koruma hizmetlerinde destek olmak için faaliyet 
göstermektedir.

Yalova ve Kırıkkale’de 
Yaşayan Suriyeli Olmayan 
Kişiler İçin Koruma 
Mekanizmalarının 
Geliştirilmesi Projesi

MUDEM, Yalova ve Kırıkkale’de yerleşik olan 
Suriyeli olmayan sığınmacı ve mülteciler için 
sosyal, hukuki ve psiko-sosyal danışmanlık 
sağlayan, sosyal uyum ve farkındalık etkinlikleri 
düzenleyen ve mültecilerin Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından sağlanan sağlık hizmetlerine erişimini 
kolaylaştıran Koruma Destek Merkezleri ile koruma 
mekanizmalarını geliştirmeyi hede�emektedir. 
Merkezler, yönlendirmeler yoluyla yerel otorite ve 
diğer paydaşların sağladığı hizmetleri arttırmayı da 
sağlamaktadır.
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Güçlü Kadınlar 
Güçlü Yarınlar

Birlikte Güçlüyüz 
Projesi

GIZ (Uluslararası Alman İş birliği Kurumu) �nansal 
desteği ile Nisan 2019 tarihinde tamamlanan 
MUDEM Birlikte Güçlüyüz Projesi, yerli ve mülteci 
genç nüfus arasında, birbirini anlamaya dayalı 
bir iletişimin kurulması amacıyla, kültürler arası 
sosyal uyum sürecine katkıda bulunmak için 
faaliyete geçirilmiştir. Bu amaçla, Türk ve Suriyeli 
gençlerin hedef gruplar için birlikte projeler 
geliştirmelerini ve bu süreçte birbirleri ile doğrudan 
temas etmelerinin önünü açmayı hede�emiştir. 
Proje, bunun yanı sıra gönüllülüğün, gençler 
arasında yaygınlaştırılması ve gençlerin etkinlik 
yönetimi açısından organizasyonel kapasitelerinin 
güçlendirilmesini amaçlanmıştır.

Proje, farklı yetenek ve becerilere sahip Türk ve 
Suriyeli genç gönüllülere ulaşmayı ve yaratıcı 
�kirlerini projelere dönüştürebilmeleri için 
cesaretlendirmeyi amaçlamıştır. Kültürler arası 
öğrenme, çatışma yönetimi, grup çalışması, 
proje tekli� ile bütçesinin nasıl hazırlanacağı ve 
projelerin nasıl yürütüleceğine dair üç gün süren 
çalıştayların ardından gönüllüler; kültür, sanat 
ve spor gibi alanlarda aktivitelerini tasarlamakta, 
kendilerine verilen bütçe ile herhangi bir �nansal 
kaygı duymadan özgürce projelerini gerçekleştirme 
imkânına sahip olmuşlardır. Proje kapsamında, 
aktiviteleri hazırlamak ve yürütmek için Türk ve 
Suriyeli gençler arasından seçilmiş gönüllere ve 
bu projelere doğrudan katılım sağlayacak, yaşları 
14-30 aralığında olan binlerce Türk ve Suriyeli çocuk 
ve genç yararlanıcıya ulaşılmıştır.

GAP Inc. P.A.C.E programı tarafından �nanse edilen 
Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar projesi, MUDEM 
merkezlerindeki kadın çalışanlara yönelik kapasite 
destekleme faaliyetleri yürütmektedir. Bu kapasite 
geliştirme faaliyetlerinden yararlanan çalışanlar ise 
mülteci kadınlara yönelik iletişim, problem çözme, 
karar alma, zaman-stres yönetimi, sanitasyon, 
hijyen ve �nansal okur yazarlık gibi konularda 
bilgilendirici faaliyetler yürütmektedir. Sığınmacılar 
ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile 
birlikte yürütülen proje kapsamında şimdiye kadar 
17 ilde, 38 eğitmen eğitimi ve çok sayıda danışan 
eğitimi yapılmıştır. 
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Umutcan Sürdürülebilir Yaşam Merkezi, engelli ve 
hassas gruplarda yer alan sığınmacı ve göçmenlerin 
sorunları ve ihtiyaçları ile ilgili danışmanlık hizmeti 
sunmak üzere Avrupa Birliği Sivil Koruma ve 
İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO) ve Relief 
International’ın desteğiyle faaliyetlerine devam 
etmektedir.
Çalışmaları arasında:

• İzmir’de yaşayan engelli sığınmacılara 
psikolojik destek, sosyal danışmanlık ve sağlık 
danışmanlığı hizmetleri sunmak,
• Hassasiyeti yüksek ve merkezleri ziyaret 
edemeyecek durumdaki engelli sığınmacıları tespit 
ederek danışmanlık hizmetlerine erişimlerini 
sağlamak,
• 2019 yılı itibariyle hizmetlerine başlayan 
Manisa ekibi vasıtasıyla ilgili ildeki engelli 
sığınmacılara yönelik psikolojik destek ve sosyal 
danışmanlık faaliyetleri yürütmek,
• Sağlık hizmetleri ve eğitim ihtiyacı olan 
engelli sığınmacıları tespit ederek bu ihtiyaçları 
karşılayabilmek için gerekli adımları atmak,
• Engelli kişilerin ihtiyaçlarına yönelik (kayıt, 
hastane, okul vb.) gerekli yönlendirmeleri yapmak 
ve gerektiğinde bu durumlarda tercüman desteği 
sağlamak,
• Engellilikte farkındalığı arttırmak amacıyla 
aktiviteler düzenlemek ve engelliliğe ilişkin olarak 
temel tavsiyeler ve eğitimler sunmak yer almaktadır.
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Umutcan 
Sürdürülebilir 
Yaşam Merkezi

Türkiye'de Mülteci Kadın 
ve Genç Kızların Sosyal 
ve Ekonomik İstikrar ve 
Direncinin Güçlendirilmesi

GAP Inc. P.A.C.E programı tarafından �nanse edilen 
Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar projesi, MUDEM 
merkezlerindeki kadın çalışanlara yönelik kapasite 
destekleme faaliyetleri yürütmektedir. Bu kapasite 
geliştirme faaliyetlerinden yararlanan çalışanlar ise 
mülteci kadınlara yönelik iletişim, problem çözme, 
karar alma, zaman-stres yönetimi, sanitasyon, 
hijyen ve �nansal okur yazarlık gibi konularda 
bilgilendirici faaliyetler yürütmektedir. Sığınmacılar 
ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile 
birlikte yürütülen proje kapsamında şimdiye kadar 
17 ilde, 38 eğitmen eğitimi ve çok sayıda danışan 
eğitimi yapılmıştır. 

Umutcan Sürdürülebilir Yaşam Merkezi �ziksel 
engelli mültecilere yönelik gerçekleştirdiği 
çalışmalar çerçevesinde; manuel tekerlekli 
sandalye, baston, yürüteç, postural ve pediatrik 
tekerlekli sandalye, tripod baston, bebek arabası, 
gibi çok çeşitli yardımcı cihaz ve ekipmanları ihtiyaç 
sahibi yararlanıcılara sağlamaktadır. Ayrıca engelli 
uzmanlarımızın tespitleri durumunda, anlaşmalı 
tedarikçilerimiz vasıtasıyla yararlanıcılarımızın 
protez ve ortez ihtiyacı karşılanmaktadır.

İzmir Konak’ta kurulan İzmir Kadın Dayanışma 
Merkezi, İzmir’de yaşayan kadın ve kız çocuklarının 
güçlendirilmesini, sosyal ve ekonomik 
istikrarlarının sağlanmasını amaçlamaktadır. 
UN Women ortaklığı ve Japonya Hükümetinin 
�nansal desteğiyle ilerleyen proje, kadınların 
ve kız çocuklarının hayat boyu öğrenme 
fırsatları ile ekonomik hayata ve sürdürülebilir 
geçim kaynaklarına erişimini arttırmayı, aynı 
zamanda kadına yönelik şiddet ile ilgili olarak 
koruma mekanizmalarına ve psikososyal destek 
hizmetlerine yönlendirilmesi alanında çalışmalar 
yapmaktadır.

Proje, kadın ve kız çocuklarını hede�eyen ve 
bilgisayar okuryazarlığı, programlama, kodlama 
ve �nansal okuryazarlık gibi özel mesleki eğitim ve 
dil kurslarını bünyesinde bulundurarak, kadınların 
ve kız çocuklarının güçlenmesini amaçlamaktadır. 
Mülteci ve ev sahibi topluluktaki kadınlar ve kız 
çocuklar için ortak gönüllü faaliyetler, çatışma 
çözümü, diyalog toplantıları ve çalıştaylar gibi 
sosyal içerme faaliyetleri uygulanmaktadır. 
Aynı zamanda toplumsal cinsiyet farkındalığını 
arttırmaya yönelik etkinlikler ve eğitimler ile 
toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddeti 
azaltmayı amaçlamaktadır.  

Yine aynı proje kapsamında İstanbul’da görev 
yapan mobil ekiplerimiz, en hassas durumdaki 
kadın mültecilerin tespiti ve haklara ve hizmetlere 
ulaşımlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar 
yürütmektedirler.
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İstanbul'da 
Yaşayan Mülteciler 
İçin Koordineli ve 
Entegre Koruma 
Yardımı

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları 
Birimi (ECHO) tarafından �nanse edilen ve 
Welthungerhilfe ile uygulama ortaklığı içerisinde 
yürütülmekte olan “İstanbul’da Yaşayan Mülteciler 
İçin Koordineli ve Entegre Koruma Yardımı” projesi 
kapsamında, Beyoğlu’nda yer alan MUDEM İstanbul 
Entegre Koruma Merkezi(İstanbul IPC) çeşitli 
koruma hizmetleri vermektedir.

Proje hede�eri doğrultusunda yürütülen 
faaliyetler, vaka yönetimi ve bireysel koruma 
desteği ve farkındalık arttırıcı faaliyetler olarak 
gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler hassasiyet 
sahibi yararlanıcıların sahip oldukları hak ve 
hizmetler hakkında bilgi edinmelerini ve özel 
ihtiyaçları doğrultusunda ihtiyaç duydukları 
hizmetlere (sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, vb.) 
erişimlerinin desteklenmesini kapsamaktadır. 
Başta Şişli, Beyoğlu ve Esenler ilçelerinde 
yaşayan, Suriyeli ve Suriyeli olmayan bütün 
sığınmacıları hedef alan projede, yararlanıcıların 
mevcut hizmetlere erişiminin kolaylaşması 
amacıyla danışmanlık, yönlendirme ve destek 

hizmetlerinin yanı sıra sosyal danışmanlık, hukuki 
danışmanlık ve psiko-sosyal destek hizmetleri 
verilmektedir. Psiko-sosyal destek ve hukuki 
danışmanlık hizmetleri ile yararlanıcıların iyi 
halinin sağlanması/sürdürülmesi ve ilgili konularda 
bilgi düzeyinin arttırılması hede�enmektedir. Bu 
çerçevede verilen hizmetler, bireysel temelli ya da 
grup aktiviteleri olarak verilmektedir. 

Proje hedef kitlesine hizmet verme görevi olan 
yerel aktörlerin (kurum/kuruluş çalışanları, 
öğretmenler, vb.) kapasite gelişimine yönelik 
faaliyetlerin düzenlenmesi de proje hede�eri 
arasında yer almaktadır. Bu bağlamda İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü, muhtarlıklar ve devlet 
okulları gibi kurumlarla iletişim kurarak iş birliği 
oluşturan İstanbul IPC, proje süresince edindiği 
veriler doğrultusunda mülteci ve sığınmacı 
nüfusunun yüksek olduğu semtleri tespit 
edip, bu semtlerdeki kurum ve kuruluşlarda 
görev yapan yerel aktörlere yönelik farkındalık 
arttırıcı faaliyetler düzenlemektedir. Farkındalık 
arttırıcı faaliyetler kapsamında örgün eğitimde 
aktif olarak görev alan öğretmenlere mülteci 
çocuklarla çalışma konusunda farkındalık arttırıcı 
eğitimlerin düzenlenmesi, yararlanıcıların Türk 
Medeni Kanunu uyarınca tanınmış temel hak 
ve özgürlükler konusunda bilgilendirilmesi ve 
hukuki okuryazarlıklarının geliştirilmesine yönelik 
faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Umutcan Sürdürülebilir Yaşam Merkezi, engelli ve 
hassas gruplarda yer alan sığınmacı ve göçmenlerin 
sorunları ve ihtiyaçları ile ilgili danışmanlık hizmeti 
sunmak üzere Avrupa Birliği Sivil Koruma ve 
İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO) ve Relief 
International’ın desteğiyle faaliyetlerine devam 
etmektedir.
Çalışmaları arasında:

• İzmir’de yaşayan engelli sığınmacılara 
psikolojik destek, sosyal danışmanlık ve sağlık 
danışmanlığı hizmetleri sunmak,
• Hassasiyeti yüksek ve merkezleri ziyaret 
edemeyecek durumdaki engelli sığınmacıları tespit 
ederek danışmanlık hizmetlerine erişimlerini 
sağlamak,
• 2019 yılı itibariyle hizmetlerine başlayan 
Manisa ekibi vasıtasıyla ilgili ildeki engelli 
sığınmacılara yönelik psikolojik destek ve sosyal 
danışmanlık faaliyetleri yürütmek,
• Sağlık hizmetleri ve eğitim ihtiyacı olan 
engelli sığınmacıları tespit ederek bu ihtiyaçları 
karşılayabilmek için gerekli adımları atmak,
• Engelli kişilerin ihtiyaçlarına yönelik (kayıt, 
hastane, okul vb.) gerekli yönlendirmeleri yapmak 
ve gerektiğinde bu durumlarda tercüman desteği 
sağlamak,
• Engellilikte farkındalığı arttırmak amacıyla 
aktiviteler düzenlemek ve engelliliğe ilişkin olarak 
temel tavsiyeler ve eğitimler sunmak yer almaktadır.

Umutcan Sürdürülebilir Yaşam Merkezi �ziksel 
engelli mültecilere yönelik gerçekleştirdiği 
çalışmalar çerçevesinde; manuel tekerlekli 
sandalye, baston, yürüteç, postural ve pediatrik 
tekerlekli sandalye, tripod baston, bebek arabası, 
gibi çok çeşitli yardımcı cihaz ve ekipmanları ihtiyaç 
sahibi yararlanıcılara sağlamaktadır. Ayrıca engelli 
uzmanlarımızın tespitleri durumunda, anlaşmalı 
tedarikçilerimiz vasıtasıyla yararlanıcılarımızın 
protez ve ortez ihtiyacı karşılanmaktadır.
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Çalışma 
Standartlarına 
İlişkin 
Sorumluluklar
İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü 
desteklemeli.

İlke 4: Her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son vermeli.

İlke 5: Çocuk işçi çalıştırılmasına son vermeli.

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son vermeli.
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Tekstil ve Giyim 
Sektöründe Suriyeli 

İşçiler Projesi

MUDEM Tekstil ve Giyim Sektöründe Suriyeli 
İşçiler Projesi, mültecilerin iş ve yaşam koşullarını 
iyileştirmek ve geliştirmek, özellikle tekstil ve 
hazır giyim sektöründe olanlara sosyal, yasal ve 
iktisadi konularda danışmanlık hizmeti vermek 
için faaliyete geçmiştir.

MUDEM’in projesi bölgede mültecilere bu alanda 
destek veren tek merkez olması nedeniyle de 
oldukça önemli bir role sahiptir. Başvuru sahibi 
mülteci işçiler MUDEM tarafından izlenerek, 
etkin bir düzeltici planın yürütülmesi ve 
sonuçlandırılması sağlanmaktadır. MUDEM’in 
İstanbul’daki ilgili o�si, sığınmacı ve mülteci 
çalışanları iş yerlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını 
tespit etmekte ve çalışanların temel yasal haklarına 
ulaşabilir durumda olmalarını sağlamaktadır. Bu 
işçilerin geçici koruma statüsü ve çalışma izni 
kazanmaları için yol göstermek ve yardımcı olmak, 
sığınmacıların çalışma koşullarını iyileştirmek 
ve kendilerini özgürce ifade etme yetisine sahip 
olmalarını sağlamak, iyileştirme planlarının 
vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır.

Türkiye’de hazır giyim sektöründe çalışan 
Suriyelilerin, işverenlerin ve ilgili tüm paydaşların, 
işyeri suistimalleri ve hak ihlalleri konusunda 
bilinçlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda 
oluşturulan web sitesi aracılığıyla, iş yerlerinde hak 
ihlaline uğrayan Suriyeli işçilerin sorunlarına çözüm 
bulunmaya çalışılmaktadır. Alanında uzman avukat 
ve dosya çalışanları, tercümanların desteği ile 
işçilere yüz yüze ve çevrimiçi destek verilmektedir. 
Çalışmaları arasında;
• T.C. vatandaşı olmayan kişilere Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 
çalışma izninin çıkartılması,
• Kişilerin herhangi bir dil, ırk, cinsiyet, 
engellilik, siyasal düşünce, felse� inanç, din ve 
mezhep ve benzeri sebeplere dayalı olmaksızın adil 
ücret ile çalışması alanında danışmanlık verilmesi 
ve önleyici faaliyetlerde bulunulması,
• İş yerinde herhangi bir kötü muamele 

yaşanması halinde kişilere gerekli danışmanlığın 
verilmesi, ilgili mecralara yönlendirilmesi,
• İş sağlığı ve güvenliği alanında işçilerin 
haklarının korunması,
• Sigortalı çalışma ve benzeri ilave hakların 
işçilere tanınmaması durumunda gerekli 
aksiyonların alınması,
• Haksız iş ilişkisinin sona erdirilmesi 
konusunda gerekli danışmanlık ve yönlendirmelerin 
yapılması yer almaktadır. 

İşçi Destek Merkezi “www.iscidestekmerkezi.org” 
web sitesi üzerinden Arapça, Farsça, Türkçe ve 
İngilizce olmak üzere dört dilde, hazır giyim 
sektöründe çalışan mültecilere, sığınmacılara 
ve göçmenlere sosyal ve hukuki danışmanlık 
vermektedir. Odak grup çalışmaları, paneller 
ve çalıştaylar ile hak ihlallerinin yaşanmaması 
amacıyla önleyici faaliyetlerde bulunmaktadır. 



2020GLOBAL COMPACT
SORUMLULUK BİLDİRİMİ RAPORU

21 22

Çevresel 
Sorumluluklar
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarını önle-
yici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları  
desteklemeli.

İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak 
her türlü faaliyete ve oluşuma destek 
vermeli.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişme-
sini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

MUDEM bünyesinde yürütülen ve tamamlanan 
projeler, eylem ve eylem yararlanıcıları ile 
doğrudan ilgili olmadığı için çevresel konuları 
içermemektedir. Buna rağmen, saha o�slerimizde 
çevre bilincini güçlendirmek adına farkındalık 
faaliyetleri düzenlenmektedir. Bu amaçla o�s 
bahçelerinde çiçek ve bitki dikimi, çöp toplama, geri 
dönüşüm kutu yapımı, plastik poşet kullanımının 
azaltılması adına kumaş çanta yapımı gibi çevre 
bilincinin arttırılmasına yönelik etkinlikler 
düzenlenmiş ve konu ile ilgili farkındalık arttırıcı 
sunumlar yapılmıştır. Ayrıca Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen 
“11 Kasım’da 11 Milyon Fidan Dikme Etkinliği” 
kapsamında gerçekleştirilen �dan dikimine,  çevre 
bilincinin arttırılması ve projeye destek verilmesi 
amacıyla MUDEM çalışanları ve yararlanıcıları 
katılmıştır.  

Bunlara ek olarak 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 
ilgili maddesine göre, Ambalaj Atıkları Yönetim 
Planı Formatı doğrultusunda Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından 2006 yılında hayata geçirilen 
Ambalaj Atıkları Geri Kazanımı Projesi kapsamında 
merkez o�s de dahil olmak üzere MUDEM saha 
o�slerine geri dönüşüm kutuları yerleştirilmiş ve 
personel bu konuda bilinçlendirilmiştir. Özellikle 
iş yerlerinde kullanılan kağıt, karton, cam, metal, 
plastik gibi ambalaj atıkları, proje kapsamında 
Çankaya Belediyesi tarafından toplanarak 
cinslerine göre ayrılıp, geri dönüştürülmek ve yeni 
ürünler elde etmek üzere sanayi kuruluşlarına 
sevk edilmektedir. MUDEM o�slerinde toplanan 
bu atıklar, ha�alık olarak Çankaya Belediyesi’ne 
teslim edilmektedir. Kağıt öğütücüsünden çıkan 
artık kağıtlar ise bir sanat merkezi ile paylaşılarak, 
gerçekleştirilen sanat etkinliklerinde kullanılması 
sağlanmaktadır.
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Yolsuzlukla 
Mücadeleye 
İlişkin 
Sorumluluklar
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil  
her türlü yolsuzlukla mücadele etmeli.

MUDEM idari ve mali bütün işlemlerin uygulanması 
ve raporlanması süreçlerinde dürüstlük, doğruluk, 
şe�a�ık ve hesap verebilirlik ilkesini en temel 
prensipleri olarak benimsemiştir. Bu ilkelerin 
benimsenmesi ve devamlı olarak göz önünde 
bulundurulması, alınan tüm kararların tarafsız ve 
hiçbir kişisel çıkara hizmet etmediğinden emin 
olmak adına uygulanmaktadır. 

Dernek bünyesindeki tüm �nansal ve satın almaya 
yönelik işlemler, Birleşmiş Milletler standartlarında 
hazırlanmış satın alma ve �nans yönergelerine 
uygun olarak yapılmaktadır. Bunlara ek olarak 
Mülteci Destek Derneği olarak her sene kendi 
�nansal kaynaklarımızla dernek genelinde yıllık 
bağımsız denetim gerçekleştirilmektedir. 


