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Small Projects İstanbul (Zeytin Ağacı Derneği), 2015 yılından bu yana İstanbul'daki 

mülteci topluluğu ile yakın bir şekilde çalışmaktadır. Sürekli büyüyen topluluk, şu 

anda  800'den fazla üyeye sahiptir. İletişimin akışı; üyelerin bilgi almak, sorularını 

paylaşmak ve birbirleriyle tartışmak için kullandıkları aktif bir çevrimiçi platform ile 

sağlanmaktadır. , Topluluğa Erişim ekibi tarafından koordine edilen  “Hafta Sonu 

Tartışmaları” çevrimiçi paylaşım grubu için topluluğun ihtiyaç ve önerileri 

doğrultusunda konular belirlenmekte; topluluk üyelerinin aktif katılımı ve 

paylaşımları desteklenmektedir. 

 

Small Projects İstanbul ile topluluğu arasındaki güçlü iletişim ve işbirliği, Black Sea 

Trust Foundation desteği ile,  “Covid-19 sürecinde Katılımcı Yöntemlerle  Mülteci 

Topluluğunun Bütünlüğünün ve Refahının Güçlendirilmesi Projesi” olarak  Geçici 

Koruma altındaki Suriyeli ve diğer mülteci topluluklarına yönelik çalışmalar aktif 

vatandaşlık odağında devam etmiştir. Proje çalışmaları ile çalışma grubuna uygun 

hizmetlerin ve hakların (hukuk, sağlık, eğitim, istihdam, sosyal/sosyal yardım 

hizmetleri, halk sağlığı gibi) erişimi ve sonuçları; COVID-19’un getirdiği sorunlar, 

aksaklıklar perspektifinden ele alınması amaçlamaktadır. Proje Haziran 2021 ile 

Haziran 2022 tarihleri arasında yürütülecektir. 

 

Proje Kapsamındaki Çalışmalar: 

-Topluluk Bilgilendirme Etkinlikleri 

-İyilik Halini Korumaya Yönelik Etkinlikler 

-Topluluk Meclisi Buluşmaları 

-Çocuk Meclisi Buluşmaları 
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-Bireysel Koruma Çalışmaları 

 

Proje kapsamında temmuz ayında başlayan topluluk bilgilendirme ve iyilik halini korumaya 

yönelik etkinliklerin devamında topluluk üyelerine, Small Projects İstanbul Topluluk Meclisi fikri 

tanıtılmış, sonrasında Topluluk Meclisi çalışmaları için başvuru formu açılmıştır. Çalışmalara 

katılmaya gönüllü olan Topluluk Meclisi üyeleri ile görüşmeler yapılarak ilk Topluluk Meclisi 

çalışması Ağustos ayı içerisinde çevrimiçi olarak yapılmıştır. 

 

Topluluk Meclisinin  Çalışmaları 

Topluluk Meclisinin amacı mülteci topluluğun dayanışma ve sosyal mekanizmaları 

güçlendirmek, mültecilerin, karşılaştıkları sorunlara dair yorum ve önerilerini 

paylaşıp çalışabilecekleri kolektif bir alan yaratmaktır. Bu alanda topluluk liderleri, 

topluluklarını ilgilendiren sosyal konu ve olayları görüşmek ve görünür kılmak için 

gönüllü çalışmalar yürütmektedir. Topluluk Meclislerindeki katılımcı süreçler ve 

geri bildirim mekanizmaları STK'lar, diğer kuruluşlar ve kamu kurumları tarafından 

kullanılmasının sunulan hizmetlerde kapsayıcılığı güçlendireceği düşünülmektedir.  

 

Topluluk Meclisi Buluşmalarında Neler Yapıldı? 

Topluluk Meclisi’nin ilk çalışması 2021 yılının Ağustos ayında başlamıştır.  2022 

yılının Haziran ayına kadarki süreçte meclis üyeleri onüç  buluşma 

gerçekleştirmişlerdir.  

 

Sivil toplum kuruluşları ve amaçları, savunuculuk, gönüllülük, demokratik katılım, 

Topluluk Meclisleri ve amaçları başlıkları üzerine;  sosyal çalışmacı, ve topluluk 

irtibat kişileri kolaylaştırıcılığında ve Arapça-Türkçe tercüme yapılarak tartışmalar 
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yürütülmüştür. Türkiye’de benzer çalışmalar yapan diğer Topluluk ve Mülteci 

Meclisleri incelenmiştir. Meclis üyelerinin katılımları ile her buluşmada tartışılmak 

üzere konular belirlenmiştir.  Son olarak, Small Projects İstanbul Topluluk Meclisi 

çalışma alanları, çalışma sonuçlarının görünürlüğü artırma metotları  üyeler ile 

birlikte değerlendirilmiş; Topluluk Meclisi çalışmalarında çıkan sonuçlar, topluluk 

bilgilendirme etkinlikleri, iyilik halini korumaya yönelik etkinlikler ve bütün 

etkinlikler sonunda alınan yazılı ve sözlü geri bildirimler ile Meclis üyelerinin 

yaşamında olan sorunlar ve çözüm önerilerinin raporlaştırılması ve 

yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir. 
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2021 yılının Ağustos ayında başlayan “Topluluk Meclisi” çalışmalarının çıktıları üç 

rapor olarak yayınlanmıştır. Mart ayı “Topluluk Dayanışma Ayı” olarak belirlenmiş; 

Mart ayında yapılan meclis etkinliklerini topluluk meclisi üyelerimiz yönetmiştir. Bu 

etkinliklerde meclis üyelerimiz topluluğa meclis çalışmalarını, meclisin amacını, 

meclis raporlarını aktarmış ve raporlar üzerinde tartışmalar düzenlemişlerdir.  

Meclis üyelerine “Topluluk meclisi üyesi olmak size neler hissettiriyor? İleriki 

zamanlarda hem genel olarak mülteci meclislerinin hem de Zeytin Ağacı Derneği 

mülteci meclisinin neler yapması mülteciler için doğru olur?” soruları sorulmuş; 

verilen yanıtlar aşağıda listelenmiştir. 

-“Topluluk meclisinin bir üyesi olmak mülteciler ile ilgili konularda 

farkındalığımızı  arttırdı. Meclis ile mültecilerin sesini duyurma 

sorumluluğumuz arttı; kendi sorunlarımız ve mültecilerin sorunlarının ilgili 

makamlara taşınmasını sağladık. Birçok yasanın bilinmesi ile farkındalığımız 

arttı. Meclislerin rolü hakkında hayal ettiğim yada istediğim şey, her 

belediyenin kendi meclisi olması mülteci herhangi bir durum ile 

karşılaştığında yada şikayeti varsa oraya danışabilmesi..Büyük şehirlerde 

böyle olabilir, her belediyenin bir meclisi olması gibi..  Küçük şehirlerde daha 

az sayıda meclis olabilir. Küçük şehirlerdeki meclisler daha az sayıda olsa bile 

daha aktif rol alabilirler,daha hızlı çözüm mekanizmaları geliştirebilirler diye 

düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bizi desteklediğiniz ve bize bu fırsatı 

verdiğiniz için.” 

-“Topluluk meclisi üyesi olduğumda, topluluk üyelerinin sesini duyurmak için 

mültecilerin sorunlarını mültecilerle çalışan kurumlara iletmemi, çabalamam 

gerektiğini hissettim. Örneğin topluluk meclisinde  yer alarak yayınladığımız 

raporlar mülteciler için yeni kararlar alınması için önemli. Mülteci meclisleri 

bu anlamda oldukça önemli. Mültecilerin temsilinin güçlendirilmesi önemli.” 

- “Yaklaşık bir yıl oldu mülteci meclisini kurduk. Raporlar yayınladık. 

Rapordakilere dair olumlu sonuçlar henüz alamadık, hevesimiz kırılıyor ara 
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ara ama devam edeceğiz inşallah. Meclis ile beraber sunum hazırlama ve 

sunma becerisi kazandık. Haklarımız ile ilgili bilgiler edindik. Meclis olarak 

daha sık bir araya gelmeyi istiyoruz. Çocuklarımızın da bir araya geldiği 

etkinlikler istiyoruz.” 

- “Meclise katılmakla ilk amacım kendi topluluğumuza genel olarak faydalı bir 

şey yapmak, yardımcı olmaktı. Bir diğer amacımız haklarımızın 

savunuculuğunu yapmak. Bazen ayrımcılık görüyoruz okullarda, toplu 

taşımada, her yerde. Bu yaşadıklarımızı duyurmak bununla ilgili yasal 

düzenlemeler yapılmasını istiyoruz.“ 

- “Meclise katılarak sesimizi doğru ve net bir şekilde duyurmak amacımız. 

Bazen Suriyeliler hakkında doğru olmayan haberler görüyoruz, bu haberler 

bizim için kötü sonuçlar doğurabiliyor yada hak kaybına uğrayabiliyoruz. 

Meclis ile  bunu azaltabilme umudumuz var. 
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Zeytin Ağacı Derneği olarak, 2021 yılının Ağustos ayı itibariyle Çocuk Meclisi 

çalışmalarına başlanmıştır. 

Çocuk Meclisinde çocukların haklarını öğrenmeleri, özgüven ve savunuculuk 

yönlerinin desteklenmesi, sosyal becerilerinin gelişimi amaçlanmaktadır. 

Ağustos 2021-Mayıs 2022 Arası Çocuk Meclisi Toplantı Sayısı: 16 

Çocuk Meclisi Oturumlarına Katılan Toplam Çocuk Sayısı: 40 

Çocuk Meclisi Katılımcılarının yaş ve cinsiyete göre dağılımı: 

 

 Kız Çocuk Oğlan 

Çocuk 

Toplam Sayı 

11 yaş  8 3 11 

12 yaş  8 8 16 

13 yaş  5 3 8 

14 yaş  2 3 5 

Toplam Sayı 23 17 40 

*39 katılımcı Suriye uyruklu olmak ile birlikte; 1 katılımcı Irak uyrukludur (12 yaş 

oğlan çocuğu).  

 

Çocuk meclis üyelerinden proje kapanış toplantısına gönüllü olarak katılacak 

çocuklara “Çocuk meclisi üyesi olmak size neler hissettiriyor? İleriki zamanlarda 

çocuk meclisinin neler yapmasını istersiniz?” soruları sorulmuş; verilen yanıtlar 

aşağıda listelenmiştir. 
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- “Çocuk meclisinde olmak bana kendimi güçlü hissettiriyor. İleride çocuk 

meclisinde kitap, dergi çıkaralım isterim. Çocuk haklarını anlatan yazılar 

yazarız, fotoğraflar çekeriz.” (12 yaş) 

- “Çocuk meclisinin üyesi olmak, mecliste çocuk haklarını, sorunlarını 

tartışmak  bana sorumluluk sahibi olduğumu hissettirdi. Önümüzdeki 

dönemde çocuklarla çocuk sağlığını önemseyen spor ve oyun aktiviteleri 

yapılmasını istiyorum. Çocukların eğlenmeleri için kültürel etkinlikler ve 

yarışmalar yapılmasını,gezi ve kamplar düzenlemesini istiyorum. “(11 yaş) 

- Büyüklerin karşısında haklarım olduğu için kendimi özel hissediyorum.  Çocuk 

haklarını öğrendim şimdi insan haklarını da öğrenmek istiyorum. Onlarında 

faydalarını öğrenmek istiyorum. Parklarda etkinlikler düzenleyerek insan 

haklarını öğrenebiliriz. ( 13 yaş) 

- “Çocuk haklarını savunmanın önemini hissettim. İleride bunları bizden 

küçüklere öğreten oyunlar yapabiliriz. “ (14 yaş) 

 

Topluluk ve Çocuk Meclisi çalışmaları sonucunda  yayınlanan raporlar “Covid-19 

sürecinde Katılımcı Yöntemlerle  Mülteci Topluluğunun Bütünlüğünün ve 

Refahının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Black Sea Trust Foundation desteği ile 

hazırlanmıştır. Meclislerimiz aktivitelerine devam etmekle birlikte bu rapor proje 

kapsamında hazırlanan son rapordur. 

 

 


