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Suriye Forumu kurulduğu andan itibaren, Suriye meselesine dair birçok 

alan ve hizmeti kapsayan büyük görevler üstlenmiştir. Suriye forumu 

ailesi, her alanda Suriye halkına hizmeti kendine amaç edinerek, sevgili 

ülkemizin her köşesine dağılmış kalifiye elemanlara itimat ederek ve çeşitli 

çalışmalara imza atarak bütün çabalarını seferber etmiştir.

Suriye şu an tehlikeli bir dönemece girmiştir ve omuzlarımıza yüklenen 

sorunlar daha da büyük ve tehlikelidir; öyle ki sevgili halkımıza daha iyi 

bir hizmet sunmak için bizim çok daha fazla dikkat ve özen göstermemiz 

gerekmektedir.

Bir yandan sorunlar kat kat büyürken, gücümüzü yönlendirdiğimiz 

hususularda; vatandaşlar arası adalet, temeli kanun olan ve tüm medeni 

toplumlarda olduğu gibi güven ve kalkınma ile refaha kavuşturulmuş 

özgür ve demokrat bir Suriye inşa etmek, amacıyla her gün azim ve 

gayretlerimiz, daha da büyümektedir.

Mustafa Sabbagh

Yönetim Kurulu Başkanı 

SURİYE FORUMU
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Suriye Forumu; kar amacı gütmeyen, çalışmalarıyla kurumsal ve idari 

alanlarda örnek teşkil edecek, çok açık ve önemli bir düşünce üzerine 

kurulmuştur.

Suriye forumu,  altı (6) uzman kurumuyla,  tüm seviyelerde Suriye 

toplumunu etkinleştirmek amaçlı olarak, kurulduğu günden itibaren 

Suriyeli çalışma ekiplerinin birikim ve tecrübelerine güvenerek, yerel 

meclisler ve Suriye’deki sivil toplum örgütleriyle iletişim halinde 

çalışmalarını sürdürmektedir. 

Her ne kadarda tehlikeler ve zorluklar Suriye halkını her taraftan 

çevrelemişse de,  insani yardımları doğru şekilde yönlendirmek ve Suriye’de 

halkımızın acılarını dindirme azmi bizi kamçılamaktadır.

Ghassan Hitto

İcra Direktörü

SURİYE FORUMU
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Suriye Forumu’na Genel Bir Bakış

Türkiye’de kayıtlı bulunan, kar amacı gütmeyen bir organizasyon kuruluşudur.

Amerika ve Avusturya’da temsilcilikleri bulunmaktadır. Forum 2011 yılında faaliyetlere 

başlamıştır.

Forum, 6 uzman kuruluş barındırır ve 325 üyeden oluşan bir çalışma ekibi ile faaliyetlerini 

yürütmektedir.

Suriye, Türkiye, Amerika, Avusturya’da bulunan ve son olarak Ürdün’de kuruluş aşamasında 

olan toplam 10 adet ofis vasıtasıyla çalışmaktadır.
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Suriye’nin kültür ve medeniyet temeline uyumlu muasır bir vizyona denk siyasal ekonomik, 

kültürel düzeylerde Suriye toplumunu kendi geleceğini inşa etmesinde etkinleştirmek.

VİZYON

MİSYON

Hayatın tüm yönleriyle Suriye sorunlarının çözümünde aktif rol almak, halkın zorlukları 

aşmasını sağlamak, öz imkânlarla onurlu ve adil bir toplum inşasının önünü açmak.
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Amaçlarımız

Sivil toplumun gelişmesini sağlamak ve etkinleştirerek yerel yönetimler projeleriyle 

yatırımları devam ettirmek. 

Etkin ve sağlam temelli bir toplum inşa etmeye yönelik tüm imkân ve kapasiteleri 

genişletmek.

Kalkınma projelerini destekleyerek, kendi kendine yetme gücü sağlamak.

Suriye realitesinde ve bölgesel bağlamda siyasal sorunlara yönelik yapıcı çözümler 

ortaya koymak.

Ülkede demokratik kurumlar inşa edecek, siyasal kültür zeminini güçlendirmek.
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Prensiplerimiz

Mesleki standartlara bağlı kalarak üretim ve yaratıcılığı teşvik edici aktif kurumsal 

çalışma prensibi

Birinci derecede Suriye temelli finanslara ve uluslararası kurumların desteklerine itimat 

etmek.

Suriye’nin toplumsal dokusuna benzer zengin farklılıklara sahip yapının olması,  ayrıca 

erkek ve kadın çeşitliliğinde oluşan istihdam ayrı bir gurur kaynağımız.

Geneli Suriye içinden olmak üzere bilim ve meslek açısından yüksek donanımlı çalışma 

ekibinden oluşan üyeler.

Bilimsel yolculuğun tamamlanmasına dek, çalışma ekibinde bulunan üyelere yatırım 
projeleri.

Suriyelilerin karşılaştıkları zorluklara karşı yaratıcı çözümler sunmak amacıyla Türkiye 

kurumlarıyla aktif iletişim.
Suriye’de yerel yönetim projelerine yönelik yatırımlar.
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Çalışma Ekip ve Ofisleri
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Hizmet Kategorileri

Suriye forumu, uzman kurumlarına lojistik, teknik ve idari destek sağlamakta aşağıda belirtilen 

değişik alanlarda hizmet ve danışmanlık destekleri vermektedir.
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“İhsan” kurumu olarak, üstesinden geldiğimiz birçok zorluklar karşısında göstermiş 

olduğumuz çabaların sonunda şu kanaate vardık: “sadece gerekli iradeye sahip

olduğumuz takdirde daha çok iş başaracağımıza şüphe yoktur’’.

El ele “İhsan” ekibinde çalışıyor olmaktan onur duyuyoruz. Özellikle Suriye’de bulunan 

iş arkadaşlarımızın göstermiş oldukları muazzam ve sürekli çabaları olmasaydı şu an 

ulaştığımız seviyeye ulaşamazdık.

”İhsan”, sorumluluk bilincine ve profesyonel çalışmalara sahip olan en iyi ve değerli 

ekiplerden birine sahiptir.

Başarımızın yegâne nedeninin “ İhlas ve sorumluluk bilincinde olmak” olduğuna kesin bir 

şekilde inanıyoruz. Bu nedenle şimdiye kadar sağlam adımlarla, onurlu bir hayat için her 

şeyini feda eden sevgili Suriye halkımızın beklentileriyle uyumlu amaçlarımıza ulaştık.

Baraa EL Samudi
İcra Direktörü

İhsan Ekibinden
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İhsan’a Genel bir Bakış

Kar amacı gütmeyen bir dayanışma, yardımlaşma ve kalkındırma kurumudur.

Temmuz 2013 tarihinde kurulmuş olup, Suriye forumu bünyesinde, yardım ve kalkındırma 

alanında Suriyelilerin yaşamlarını idame ettirmeleri için gerekli kalkınma ve hizmet 

projeleri hazırlama, uygulama ve destekleme faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

Suriyelilerin ihtiyaçlarını gidermenin en etkin yolu; toplumsal ve ekonomik kalkınma

uygulamaları, sivil topluma aktif destek ve yerel meclislerin kapasitelerini

genişletmekten geçtiğine inanıyoruz.

“İhsan, Suriye’lilerin öz imkân ve yeterliliklerine itimat ederek, tekrar normal yaşamlarına 

dönmelerini amaçlamaktadır.
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Toplumu geliştirme, ekonomiyi güçlendirme ve sıkıntıları giderme gibi konulara

odaklanarak en önemli temel ihtiyaçları temin etmeye çalışmak ve aktif sivil toplumu 

destekleyerek Suriye’de yerel yönetim meclislerin kapasitelerini genişletmektir.

İnsani yardım aracılığıyla Suriyelilerin yaşamlarını geliştirerek, kalkınma girişimlerini 

arttırmak ve Suriye’de sivil toplumun rolünü aktifleştirmek.

VİZYON

MİSYON
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İhsan’ın Organizasyon Yapısı
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Programların Yönetimi

Dünya standartlarına uygun ihtiyaçları değerlendirerek projelerin çalışma, planlama, 
uygulama ve yerinde takip işleri yapılmaktadır.

İç ofislerin yönetimi

İlgili program ve projelerin en iyi şekilde uygulanması ve sahada etkin olabilmesi için 

“ihsan” çalışmalarını kaynak ve yönetim işlerini Suriye’deki ofisten (yerelden) yürütmektedir. 

Ortaklıklar ve Anlaşmalar

Uluslararası resmi ve özel organizasyonlarla, Suriye meselesine yönelik çalışan ve

Suriye’de bulunan sivil toplum organizasyonları ile stratejik ortaklık ve iletişim kanalları 

kurulmaktadır. 

İhsan’ın Çalışma Mekanizması
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İhtiyaçları Değerlendirme

Saha tarama ve bilgi kaynaklarına istinaden gerçek insani ihtiyaç ve öncelikli destek 

gereksinimleri tespit ederek istatistiksel raporlar hazırlanmaktadır. Zira bu bilgiler Suriye’yi 

destekleyen kurumlara verilmek üzere hazırlandığından, yüksek düzeyde değerlendirme ve 

belgelendirme işlemi yapılmaktadır.

Değerlendirme ve Denetleme

Projenin ilerleme aşamalarını takip ederek konu ile ilgili raporlar düzenlenir.

Projenin etki düzeyi ölçülerek, ayrıca sonuçları ve verileri proje yönetim bölümüne

takdim edilir.

İhsan’ın Çalışma Mekanizması
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İhsan Ofis Dağılımı
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İhsan aşağıdaki sektörlerde bulunan projelerı etkilemiştir
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İhsan’ın Çalışmaları 2015

İhtiyaçları Değerlendirme Alanında:

Mart 2015 tarihinde İdlib iline bağlı Hazarin köyünde eğitim alanına yönelik çalışma.

Nisan 2015 tarihinde İdlib iline bağlı Cercinar köyünde eğitim alanına yönelik çalışma.

Nisan 2015 tarihinde Cisr El Şuğr köyünden yeni göç eden ailelere yönelik yardım 

çalışmaları  (1,820 aile).

Haziran 2015 tarihinde El ğab bölgesinden yeni göç eden ailelere yönelik yardım 

çalışmaları  (5,248 aile).

Lazikiye ili Ağustos 2015 tarihinde ‘’Gıda Güvenliği Çalışmaları’’.
Hama ili Eylül 2015 tarihinde ‘’Gıda Güvenliği Çalışmaları’’ .
Lazikiye ili Kasım 2015 tarihinde tüm alanlarda yardım ve hizmet ulaştırma çalışmaları, 

nitekim bu ilde özgürleştirilen 88 köy gerekli taramalardan geçirilmiştir.

İhtiyaçların öncelikli sıralama konusunda ilgili taraflara örnek teşkil edecek birçok tarama ve 

rapor düzenlemiştir ve bunların en önemlileri şöyle sıralanabilir: 
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İhsan’ın 2015 Yılında Tamamladığı Çalışmalar
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Sektöre Göre Takdim Edilen Destekler
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Bölgeye Göre Takdim Edilen Yardımlar
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Sektöre Göre İhsan Hizmetlerinden Yararlanıcı Sayısı
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Gıda Güvenliği ve Geçim Kaynakları Alanında Yapılan Bazı Yardımlar



33

Gıda Güvenliği ve Geçim Kaynakları Alanında Yapılan Bazı Yardımlar

“İhsan” yardımları ihtiyaç sahiplerine iki 

yöntemle ulaştırmıştır:

Gıda paketleri  

Tarım alanında kalkınma Projeleri

Ayrıca, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere birçok projeye daha imza atılmıştır:

Halep ilinde 120,000’den fazla gıda paketi dağıttı.

Lazikiye ilinde 29,000’den fazla gıda paketi dağıttı.

İdlip ilinde 27,000’den fazla gıda paketi dağıttı.

2,000 çiftçiye; tohum, gübre, tarım aletleri ve modern sulama sistemleri yardımı yaptı.

Hama kırsalı, Halep ve İdlip’te ‘’modern tarım projeleri’’ uyguladı.

İdlip kırsalında ekmek fırınına destek sağladı.

$8,346,865Yardım Tutarı

905,700Faydalanan
Kişi Sayısı
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Barınak Yardımları
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Yardım Tutarı

Faydalanan
Kişi Sayısı

İhsan; İdlib kırsalı, Halep kırsalı ve Lazikiye kırsalında 14,000 adet kışlık çadır dağıttı.

İdlib kırsalı, Halep kırsalında 12,550 kışlık paket dağıttı.

İdlib kırsalında 1,100 yazlık paket dağıttı.

Halep Kırsalında kadına özel 1,500 paket dağıttı.

$1,668,068

87,220

Barınma ve Gıda Dıșındaki İhtiyaçlar İle İlgili Yapılan Bazı Yardımlar
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WASH
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Yardım Tutarı

Faydalanan
Kişi Sayısı

“İhsan” İdlip ilinde katı atık yönetim projesini uyguladı.

İdlip ve Halep’te su istasyonlarını bakımın yaparak kullanıma açtı.

İdlip/ Sincar’da ev hanımları ve annelere yönelik temizlik ile ilgili bilinçlendirme projesini 

gerçekleştirdi.

Kuzey Halep kırsalı ve doğu İdlip kırsalında 5,000 adet temizlik paketi dağıttı.

Su, Sağlık ve Temizlik Alanında Takdim Edilen Bazı Yardımlar

$1,569,184

382,790
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EĞİTİM
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Yardım Tutarı

Faydalanan
Kişi Sayısı

“İhsan”, eğitim ve hak edişlerinden mahrum bırakılan 12.200 öğrenci ve öğretmene 

destek sağlandı.

Suriye’de 3, Türkiye ’de 2 okulun onarım, donatım ve kullanıma hazır hale getirimi ve 

eğitimcilerin masrafı sağlandı.

Suriye’deki kalkındırılan okullar:

  Halep’te ‘’Anadan’’ Okulu.

  Halep’te ‘’Kefer Besin’’ Okulu.

  Halep’te ‘’Khan Asal’’ Okulu.

Eğitim Alanında Yapılan Yardımlar

$312,568

12,200
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Saha Taraması
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“İhsan”  Suriye forum tarafından takdim edilen destekleri yerel meclisler ve sivil toplum 

kuruluşlarına ulaştırdı. Ayrıca sorunlara yönelik bir çok konferans düzenledi.

Destek sağlanan en önemli yerel meclisler:

  Hama il meclisi.

  Lazkiye İl Meclisi.

  Yerel meclisleri destekleyici kuruluş olarak; Yerel Meclis Birimi. 

Lazkiye İlinde Yapılan Saha Taraması İle İlgili Bazı Çalışmalar

$251,070

62,700

Yardım Tutarı

Faydalanan
Kişi Sayısı
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Koruma
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Yardım Tutarı

Faydalanan
Kişi Sayısı

“İhsan”, birkaç Kadın ve Çocukları Koruma projesini gerçekleştirdi. Zira Halep, İdlip ve 

Haseke’de 4 adet koruma merkezi açmıştır. Bu merkezler:

İdlip ilinde Kefer nubul’da Kadın Dostu Merkezi. 

Halep ili El Meşhed mahallesinde Kadın Dostu Merkezi. 

Halep ili El Daret İzza mahallesinde Kadın Dostu Merkezi.

Haseke ilinde Kadın Dostu Merkezi.

$14,492

9,414

Koruma Alanında Yapılan Yardımlar
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Ortaklıklar
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Mali Rapor
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Takipçilerin bilinçlenmesi ve bulunduğumuz durumu kavramalarını sağlayacak güvenilir 

bir medya ve yayın aracı olmak, işte bu öyle bir sorumluluktur ki, dünyanın anlamaya 

çalıştığı gerçeğin aynası olmanı gerektirir. Bu olgu, “Alsouria” kurulduğu andan itibaren 

gerçekleştirmek için odaklandığı çok ciddi çaba gerektiren bir iştir. Bu değerler kurumumuzla 

birleştikçe her alanda değişimleri izleyen bir toplumun nezdinde sorumluluğumuz daha da 

büyümektedir. Gündemi anlamanın en sağlıklı yolu olayları doğru bir şekilde iletmektir. 

Suriye sahnesinde şu an gündemi şekillendiren ve geleceğin hatlarını çizen farklı etkenler 

mevcuttur. İşte burada daha geniş ve detaylı tabloyu takdim eden medya rolü aktifleşir. 

Kitlelerle irtibatlı gelişim kanalları belirlemek, gizli ve karmaşık meseleleri açığa vurmak, 

pozitif gelişmenin bir parçası olan toplumsal bilinçlenmeyi sağlamak en önemli amacımızdır.
Mey NEHLAWİ
İcra Direktörü

“Alsouria” Ekibinden
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Öne çıkan medya grupların arasında yer alan, Suriye toplumun kültürel zenginliğine katkı 

sağlayan, doğu bölgesinin geçirdiği kökten dönüşüm ve Suriye meselesinde bilinçlenmeyi 

yayan entegre bir medya kuruluşudur.

Vizyon

Misyon

Suriye meselesinde medya alanında etki bırakan, içeriği ve üslubu açısından profesyonel 

medya ürünleri sunmak, profesyonel medya standartları ölçü edinerek daha dengeli ve 

kapsamlı tablolar çizmek.

2014 yılında kurulan farklı medya araçlarıyla Suriye medya stratejisini geliştirmeye katkı 

sağlayan medyatik bir kurumdur. Çalışmalarına Alsouria.net haber sitesiyle başlamıştır.

Alsouria’ya Genel Bakış
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Alsouria.net hedef kitlesine; milli, bütünleştirici, despotluğa karşı, aşırılık ve fanatiklikten 
uzak bir üslupla hitap eder. Alsouria.net’ söyleminde titizlik ve doğruluğu çok önemser.

Alsouria.net’in Sözü

Alsouria.net’in Yayın Kapsamı

Sahada bulunan muhabirleri aracılığıyla komşu ülkeleri dahil, Suriye’nin tüm illerini 

kapsamaktadır. Bununla birlikte geniş ve özel haber kaynak şebekelerine sahiptir. 

Suriye meselesi ve bölgedeki çağrışımları ile ilgilenen internet sitesidir.  Haber, analiz, görüş 

ve araştırmaları sunar, Suriye’deki olayları ve sonuçları belgelendirirken gündemi etkileyen  

önemli haberleri ihmal etmez, içerik ve uslup açısından profesyonel medya ürünü sunar. 

Alsouria.net
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Alsouria.net’in Farkı
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Alsouria.net’i Farklı Kılan Özellikler

Alsouria.net’in takipçileri

Takipçilerin geneli 25 ile 44 yaş gruplarıdır.

Yayılma

2015 yılında Alsouria.net’in ziyaretçi sayısı 9 milyonu aşmış vaziyette, ayrıca 14 milyon 
okuma işlemi kaydedilmiştir.

Etkileme

Alsouria.net Suriye haberleri konusunda ana kaynak sayılmaktadır. Nitekim bir çok batılı 
gazetelerin Alsouria.net’in haberlerini tercüme ettikleri tespit edilmiştir.
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Alsouria.net’in Bölümleri
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Ekonomi

Başlıca Suriyeli vatandaşın yaşamıyla ilgili olan gelişmeler ve geçimine etkileyen 
yansımalar ele alınmaktadır, ayrıca uluslararası gelişmeler ve Arap ekonomisinin 

etkileşimlerini gösteren açık bir sahne gösterilmektedir. Diğer bakımdan ekonominin, 

siyasetin şekillenmesindeki rolü işlenmektedir.

Suriye

Suriye meselesiyle ilgilenen en önemli şahsiyetlerle haber, rapor ve röportaj yapılarak;

siyasal, askeri ve insani olarak tüm yerel olaylarla ilgili yayınlar yapılır, ayrıca Suriye’ye özel 

haberler 77% yi buluyor.

Dünya

Analiz, rapor ve haber yöntemiyle gazetecilik şekliyle yeterli ve titiz bilgiler verilerek, Suriye’li 

okuyucuya ülkesi sınırında olan bitenleri net bir tabloda göstermeyi amaçlamaktadır.

Alsouria.net’in Kategorileri - Haberler Kategorisi
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Suriye meselesi ve bölgesel konularda uzman yazar, yorumcu ve  siyasetçilere ayrılmış bir 

bölümdür. Suriye meselesi ve bölgesel dosyaları farklı bakış açılarından farklı görüşler 
sunulması amaçlanmaktadır. Alsouria.net, Suriye meselesi konusunda Arap gazetelerin 
ilgilendikleri önemli konulara ışık tutmaktadır. 

Bölgesel ve Suriye meselesi ile ilgili olan önemli araştırmaları okuma ve analizleri sağlar.

Suriye meselesi ve uluslararası çağrışımları ile ilgili  kitapları ele alınır. Arapça’ya çevrilmemiş 

Fransızca ve İngilizce dilinde kitapları okuma olanağı takdim etmekle farklı özellik taşır.

Alsouria.net’in Kategorileri

Derin Analizler

Kitap Tanıtımı

Görüşler
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Batılıların gözünden Suriye

Son derece  önemli bir kategori olarak; gazetelerde bir tarama şeklinde tur yapılır,  batılı 

gazetelerinde bölgesel ve Arap alemi ile ilgili geçen haber, rapor ve makaleleri  özetler, 

nitekim Suriye ve bölgesel konuları içeren önemli makaleleri İngilizce ve Fransızca dilinden 

tercümesiyle özellikle ilgilenir.

İnternet sitesi içi görsel fotoğrafları işler, infografik çalışmalar aracılığıyla istatistiksel haberler 

verir, ayrıca kısa film ve fotoğrafların tasarım ve dizayn işleri ile ilgilenir.

Alsouria.net’in Kategorileri

Multimedya
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Alsouria.net’in Çalışmaları 2015
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Alsouria.net’in Çalışmaları 2015
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Politik Meseleler

Oryantalizm Arap baharı devrimlerinde bir role sahip midir?
Terör, siyasi yalanın hâkimiyetinin canlı ve en açık bir örneği değil midir?

Herhangi bir uyruğa sahip olmamak /vatansızlık/ giderek büyümekte olan ve çözümü 
bulunması gereken bir sorundur.
Uluslararası evlat edinme programları Suriye çocuklarına uzanabilir mi?

Suriye’de savaş ve iktidarın politik ekonomisi.
Suriye’de beş (5) gücün savaş ekonomisi.

İran nükleer programı, Suriye’de olaylara müdahil olmasıyla organik bağa sahiptir.
Rus güçlerinin Suriye’deki askeri işgali ne zaman sona erecek?

Derin Analizler

Düşünce Dünyası Meseleleri

Hak ve Özgürlükler

Politik Ekonomi
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Multimedya - Infografikler
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“İki Esad”lı Suriye, vahşileşmiş devlet.

Hitler ve Esad: benzer özgeçmiş ve ortak sonuç

Suriye’de İslami uyanış:

Baas partisi ve Laikliğin çıkışı ve yıkılışı

Bağdad Yerleşimleri

Akıl ile cumhur arası barış yoktur.

Bekleme oyunu, İki Esad’ın dış politikası.

Kitap Tanıtımı - En Önemli Kitap Başlıkları
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Alsouria.net’in Ziyaretçileri 
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Alsouria.net’in Eliksa’daki Sıralaması

Al-Suriye net uluslararası websiteleri arasında milyonlarca ziyaretçisi olan sitelerden biridir. 

Başlangıç döneminde sahip olduğu uluslararası sıralama ise 71.339 ve bu sayı  artarak zirveye 

çıkacağımız ve en çok takip edilen web siteleri arasında yer alacağımız anlamına gelmektedir.
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Omran Ekibinden

Omran stratejik araştırmalar merkezi, açılmış olduğu günden itibaren birim ve çalışma 

alanları ile bütün etkin kitleler yanında büyük ilgiye sahip olmuştur. Suriye’deki durumu 

açıklayıp bölgesel ve uluslararası sonuçlarının analizinde katkıda bulunmuştur. Böylelikle 

uygulanan politikayı düzeltmeyi, iddiaları bozmayı ve karar sahiplerine çözüm önerileri 

sunmayı amaçlamıştır. 

Merkez, siyasi sürecin alan ve gereksinimlerine yönelik ilgiyi arttırmaya, hükümetin 

araçlarına etki kazandırma yöntemlerini sağlamaya, demokratik uygulamaları 
güçlendirmeye ve yerel ekonomilerin etkinliğini arttırmaya önem göstermektedir. 

Ammar Kahf
 

İcra Direktörü
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Omran’a  Genel Bir Bakış

Suriye meselesinde politika ve kalkınma alanlarında önder ve ana kaynaklardan biri 

olmaya çalışan bir araştırma merkezidir. 

Suriye geleceği ile ilgili kurumların bilimsel çalışmalarını, karar alma mekanizmalarını, 

bilişim açısından bütünleşmeyi destekleyen ve önceliklerin haritasını çizen metodolojik 

analizler üretir.

Merkezin araştırmaları ve analizleri gerçek durumun analizini yapmaya yönelik olup bu 

analiz pratikte uygulanabilir olan ihtiyaçları ve beklentileri belirler ve gerçekleştirmek için 

gerekli planları ortaya koyar.
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Bağımsız bir araştırma kurumu olarak Ortadoğu ülkelerinde toplum ve devletler nezdinde 
bilgi sağlama ve bilimsel alanda öncü role sahiptir. Politikaları yönlendirmeye ve stratejileri 

çizmeye çalışan bir kurumdur.

Suriye meselesinde karar alma mekanizmalarını desteklemek ve doğru stratejiler 
önermek.
Nesnellik ve gerçekçilik özelliklerine sahip çözüm ve seçenekler önererek karar alıcılara 

tavsiyelerde bulunmak.

Suriye ve bölge ülkelerde karşılaşılan sorun ve zorlukları doğru bir şekilde belirleyen 

çözüme yönelik alternatifleri ve akıbetleri belirleyen bilimsel bilgileri üretmek.

Uluslararası toplumla etkileşimi kolaylaştırmak adına, bilimsel verileri çeşitli dillerde 
yayınlamak.
Suriye meselesine hizmet eden bilgi birikiminin oluşmasında katkıda bulunmak.

VİZYON

MİSYON
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Gerçeği tanımlamak ve yorumlamakta profesyonel olmak.

Uygun bilimsel metodolojiyi kullanmak.

Çalışma ekibini sürekli geliştirmek.

Dönemsel ihtiyaçları sürekli takip etmek.

Çözüm ve anlayışları yerleştirmek, bu anlayışları Suriye’ye ve doğu Arap bölgesine 

uyarlamak.

Çeşitli ve farklı bakış açılarına açılmak. 

Diyalog ve müzakere yöntemlerini kullanmak. 

Omran’ın Çalışma Prensipleri
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Nitelikli dağılım ile fikir liderlerini yönlendirmek üzere hazırlanan merkezin yayınları 

72’den fazla Arap ve uluslararası haber siteleri tarafından sürekli kullanılmaktadır. 

Yayınlar 45,000’den fazla insana ulaşmaktadır.

Suriye’nin siyasi ve sivil alanında aktif kişilerle iletişime ve sahanın gerçek bilgisine 

dayanarak olayları hızlı ve esnek şekilde değerlendirmektedir. 

Suriye meselesi karşısındaki zorlukları aşabilmek için pratik ve etkin çözümler sunmayı 

amaçlayan fikir alışverişi platformudur.

Arapça, Türkçe ve İngilizce bilimsel veriler üretmektedir.

 Omran’ın Farkı
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Yönetim Organizasyon ve Denetleme Ekibi

Omran’ın Organizasyon Yapısı
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Araştırma ve politikalar birimi, Suriye ve bölge gerçeklerini siyasi askeri ekonomi ve 

sivil boyutlarıyla analiz eder. Değişikliklerin bölgeye ve uluslararası duruma etkisini 

gösterir. Suriye’deki karar sahiplerine tavsiye ve öngörüler sunar.

Ayrıca birim üyeleri Suriye ve bölge karşısındaki zorlukları hakkında nesnel gerçek 

ve hassas yorumlar yapmaya gayret eder. Ve bunları Suriye meselesiyle ilgilenenlere 

aktarmaya çalışır.

Araştırma Birimi
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Arapça ve yabancı kaynaklardan bilgi toplamaya odaklı, verileri toplayarak 

arşivlemek ve sonuçlarını paylaşmakla merkeze bilişim destek sağlar. 

Stratejik özellikli verileri bulmak için fikir ve araştırma merkezlerinin üretmiş olduğu 

verileri takip eder ve ilgili geniş kitlelere sunar.

Bilgi İşlem Ünitesi
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Suriye karar dairelerini herhangi bir müzakere süreci için önemli olan araç bilgi ve 

analizle destekleme görevinde olan Suriyeli ve uluslararası uzman ve profesörlerden 

oluşur. Siyasi, askeri, hizmet ve güvenlik alanlarına odaklanan yeni bir birimdir.

Suriyeli ve yabancı akademisyen ve uzmanlardan oluşan bir birimdir. Suriye ve 

bölge meseleleriyle ilgilenen araştırma ve analiz merkezleriyle akademik çalışmalar 

ve araştırma üzerinde iletişimi aktifleştirmeyi hedefler. Uluslararası karar dairelerini 

askeri ve siyasi alandaki güncel araştırma ve analizlerle destekler.

Bu bağlamda Omran ‘’Suriye-Türkiye’’  ilişkileri ofisini kurmuştur.

Uluslararası İşler Birimi

Müzakere Destek Birimi
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Omran’ın Kapsadığı Alanlar
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 Omran’ın Çalışmaları 2015
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Suriye konusunda etkin rol sahibi olan ABD –Rusya politikaları.

İran’ın Suriye politikası ve siyasi çözüm üzerindeki etkisi.

Işid’in kontrolündeki bölgelerde yerel yönetimler , Işid’in hedefi.

Devrimin başlangıcından bu yana Rusya’nın Suriye politikası.

Suriye devriminin siyasi teşkilatları ve Suriye meselesindeki rolünün mahiyeti.

Suriye’deki su güvenliği: Var olan su kaynaklarının durumu hakkındaki araştırma.

Özgürlüğüne kavuşmuş Suriye bölgelerinde yaşam araçları ve yöntemlerinin gelişimi.

Araştırma Biriminin Öne Çıkan Çalışmaları
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Suriye muhalefetinin Kahire’deki anlaşmaları.

Suriye İçgörü Çalışmaları: Bölgesel düğüm ve Arap dünyasının güvenlik sorunu.

Suriye’deki askeri sahnenin değişimleri ve kırılmaları.

Tedmür sonrası IŞİD: Tüm taraflara fonksiyonel test.

Suriye kuzeyindeki yakıt problemi ve ekonomik güvenliğin zorlukları.

Yerel yönetimlerin vergi toplama zorlukları.

Riyad konferansı: Suriyeli bir etkinliğin olası fırsatları.

En Önemli Çalışmalar
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Araştırma Birimi

Yorum-Makale Çalışmaları

Ateşkeslerin Rejimin Yıkılışına İşaretleri.

Viyana toplantısı detayları bir çözüm ümidi veriyor mu?

AL-Vaer bölgesi Ateşkes anlaşması: mesaj ve içerikler.

Moskova Forumu: Yıkılmış bir rejimi desteklemek isteyen bir komedi.

Sürdürülebilir Yaşam Yöntemleri ve Suriye’deki ekonomik direnç araçları.

Suriye’deki il meclisleri: İktidara Geçiş Sınavı.

Türkiye ’nin uluslararası koalisyona girişi: ABD-Kürt dostluğunun testi.

Daha fazla araştırma ve  dosyalar  için Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne müracaat ediniz.
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SETA Paneli: Rus Müdahalesinin Ardından Suriye Krizi
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Amman Güvenlik Konferansı

Arap Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nün Hollanda Hükümeti ve Konrad Adenauver 
Kurumu destekleriyle koordine ettiği bu konferansta Omran Merkezi  ‘’güvenliğin 
desteklenmesi ve ekonominin kalkınmasını sağlayacak uluslararası işbirliği yöntemleri’’ 
üzerine bir araştırma sundu. Ayrıca nükleer programlarla ve kitle imha silahlarıyla ilgili 
her şeyi araştırmayı amaçlamıştır. Merkezimiz bu konferansta ‘’Suriye’de siyasi çözüm 
için uluslararası girişim: fırsatlar ve mücadeleler‘’ başlığı altında belge sunmuştur. 

Bu konferans Ankara’da stratejik düşünce enstitüsü (SDE) tarafından düzenlendi.
Bu konferans başbakanlık bağlantılı yurtdışı Türkler ve topluluklar bakanlığı tarafından 
desteklenmiştir. Merkezimiz bu konferansta ‘’Ortadoğu’yu barış ve istikrara 
kavuşturacak ortak görüş inşa etmek ‘’ başlığı altında bir dosya sunmuştur.  

Düşünce ve Stratejik Araştırma Merkezleri Konferansı – Ankara

Araştırma Birimi - Konferanslar ve Faaliyetler
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Ankara-Düșünce Merkezleri Konferansından Bir Alıntı
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Bu sempozyum Omran Stratejik Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

İran meseleleri ve uluslararası ilişkiler alanında uzman kişiler katılmıştır.

Bölgesel değişikliklere ve Ortadoğuya etkileri konusuyla ilgilenen araştırmacılar da 

katılmıştır. 

İran nükleer anlaşmasının Suriye ve bölgeye etkileri ’’konulu sempozyum‘’

‘’Uluslararası göç ve sığınmacıları entegre etmekte genel yönetimin rolü’’ konulu konferans

Konferans Mustafa Kemal Üniversitesi’nde İl Müdürlüğü ile işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Merkezimiz bu konferansta iki dosya sunmuştur:

Türkiye’deki sığınmacı sorunu: fırsat ve zorluklar

Suriye krizinin Ortadoğu güç dengelerine etkileri
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İran Nükleer Anlaşması ’’Konferansından Bir Alıntı‘’
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12 – 16 Ocak 2016 tarihleri arasında Omran Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Eğitim 

Programını gerçekleştirdi. Bu program; “Bousla”  Eğitim ve Yaratıcılık Merkezi , Kanadalı 

CFIL Merkezi ve Yerel Meclisler Birimi katılımı ile düzenlenmiştir. Bu programda yerel 

yönetim ve demokrasinin güçlendirilmesi konuları  ve hükümetteki yolsuzluklarla alakalı 

kavramlar tartışılmıştır.

Ayrıca (uluslararası - bölgesel - yerel) alanlardaki birçok yolsuzlulukla mücadele standartları

ve BM’nin yolsuzlukla mücadele anlaşması incelenmiş ve Suriye’deki sivil toplum 

kurumlarının yolsuzluğa karşı sergilemesi gereken tavırlara yönelik görüş ve bilgiler  

sunulmuştur. 

Yolsuzlukla Mücadele İle İlgili Eğitim Programı
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Yolsuzlukla Mücadele Programından Bir Alıntı
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Yeni bölgesel veriler bölgesel ve uluslararası etkin güçleri bölgedeki çıkarlarını 

koruyacak yeni konumlar arayışına sokmaktadır. Böylece güvenliklerini de sağlamak 

istemektedirler. Aynı zamanda yeni  eksenlerin etkisini azaltmak istiyorlar. Bu durum Suriye 

meselesindeki siyasi ve askeri krizlerin bu yıl da devam edeceği 

anlamanına   agelmektedir.   Bu krizler    askeri    kutuplaşmaların 

ve hareketlerin büyümesini yeni ve güçlü etki bölgelerinin 

ortaya çıkacağını ve Esad’ın rehabilite edilmesi ile ilgili siyasi 

anlamsızlıkların devam edeceğini göstermektedir. Özellikle de 

klasik olmayan ekonomik çözümler benimsendiği takdirde 

bu karışık Suriye meselesinde bölgedeki yerel yönetimlerin 

hizmet vermenin ötesinde  siyasi rolünün önemi büyüyecektir. 

“Kitap Sunumu“ Suriye Devrimi’nin Beşinci Yılı
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Bu kitap Suriye meselesini çözüme doğru yönlendiren birçok mekanizmalar 
önermektedir. Bu önerileri Esad yönetiminin bazı fonksiyonlarını yerine getirememe-
sinden kaynaklanan boşluğu doldurma zaruretinden dolayı vermektedir.
Kitap, şu eksenleri ele almaktadır:

Siyasi, askeri ve yerel durumu göz önünde bulundurarak,
gerçekçi geçiş süreci düşüncesini irdelemek.
Suriyeli sığınmacılara onurlu dönüş sağlamak, yeniden 
yerleştirmeye çalışmak ve Suriyeli vatandaşın sınır ötesi krizine 
son vermek.
Toplumsal güvenliğin yeniden kazanılmasına yönelik program
ve planlar.
Şimdiki ve gelecek dönemleri kapsayan terörle mücadele 
mekanizmaları.
Gelecek dönemin ekonomik önceliklerini belirlemek, özellikle 
yeniden imar ile ilgili konular.
Yerel meclisler sistemini geliştirme ve etkinleştirme planları.

Güvenli Devlete Geçiş: Suriye’de İstikrarı Yeniden Tesis Etmek
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İran Nükleer Anlaşmasının Suriye ve Bölgeye Etkileri

24.07.2016 tarihinde İran ve uluslararası toplum İran nükleer programı ile ilgili nihai 

bir çözüme ulaşmayı başardı. Bu anlaşmada İran’ın tavrı ve dış politikası bölgesel 

güçlerin dengesi ile ilgili etkileri ve sonuçları hakkındaki görüşler farklılıklar gösterdi.

Omran merkezi İran meseleleri, bölge meseleleri ve uluslararası 

ilişkiler konusunda uzmanları, bu anlaşmayı genel ve kapsayıcı 

bir şekilde incelemek ve ele almak üzere sempozyuma davet 

etmiştir. Bu sempozyumda ayrıca, bu anlaşmanın bölgeye direkt 

ve dolaylı etkileri, diğer  yandan  İran’ın iç ve dış politikasıyla ilgili 

gerçekleşmesi beklenen en önemli senaryoları sergilenmiştir.
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Bilgi İşlem Ünitesi - Açıklayıcı Haritalardan Bir Bölüm- 2015
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Omran’ın 2014-2015 Yıllarına ait Çalıșmaları
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Rızk meslek edinme kurumu; Suriyelilere kişisel yetenek deneyim ve eğitim geçmişlerini göz 

önünde bulundurarak iş imkanı sağlamak; böylece kendi yetenek ve güçlerini kullanma 

kapasitelerini arttırarak günlük yaşamın zorluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı 

olmak amacıyla kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana stratejilerini; göçün zorluklarıyla baş 

eden Suriye toplumunun beklentilerine uygun olarak çizmektedir. Rızk meslek edinme 

kurumu göç problemleriyle yüzleşen Suriye halkıyla birlikte  birçok zorluklarla karşılaştı 

ve bu zorlukları yüksek sorumluluk hissine sahip olan ekibi sayesinde aşmayı başardı. Bu 

durum hizmetlerimizi pozitif şekilde etkileyerek çevremizle gerçek ortaklıklar kurmamızı 

sağlamıştır.  En büyük amacımız; çalışmaların sürekli gelişerek büyümesinin devam etmesidir. 

Rızk Ekibinden

Anas Alşihab
 

İcra Direktörü 
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Rızk’a Genel Bir Bakıș

Rızk, Haziran 2014’ten bu yana profesyonel-bireysel kalkınma projelerine öncülük

yapmaktadır.

Çalışmayan Suriyeli kadroların istihdamı için Suriyelilerin bilimsel ve mesleki yetenekleri

-ni değerlendirmeye çalışır.

Suriyelileri, konuk eden toplumların çalışma ortamına uyum sağlaması ve yine de ana 

kültürlerine bağlı kalmaları hususunda teşvik etmektedir.

Suriyeli beyin göçünün önüne geçmeyi hedefler  ve Suriyeli yeteneklerin Suriye coğrafyas-

ına yakın kalmaları için çalışmaktadır.



99

VİZYON

Suriyelilerin yardımlara ihtiyacının olmaması  amacıyla  kendi elleriyle geçimlerini temin 

etmelerini sağlamak geleceğin  Suriye’si  inşa etme hedefine yönelik onların katılımını 

sağlamak.

Türkiye’de bulunan Suriyeli kadroları yeteneklerini geliştirerek ve aracılık platformu 

oluşturarak işverenlerle aralarında bağ kurmak böylelikle Suriyelilerin yaşam şartlarını 

iyileştirmek.

MİSYON
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Suriyelilerin istihdamıyla profesyonel anlamda  ilgilenen ilk Suriyeli kurumdur.

Rızk kurumu, araştırmalar ışığında meslek rehabilitasyon programları uygular ve ayrıca 

kadroları ve işverenleri çalışma sektörlerine göre sürekli olarak değerlendirir.

Suriyeli çalışma toplumu ile komşu ülkelerde bulunan çalışma toplumları arasında  

koordinasyon kurmak ve ekonomik ortaklığı desteklemek önemli değerlerimizdendir.

Öncülük

Rehabilitasyon

Koordinasyon

Rızk’ın Farkı
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Rızk Nasıl Çalışır
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Rızk Ofisi/ Urfa
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Rızk kurumundan yararlanıcı  Suriyelilerin sayısı 27,246 kişidir. Bu sayı, Türkiye’de bulunan 

Suriyelilerin %1.5 ‘ini oluşturmaktadır. 

Türkiye / Urfa şehriyle ilgili kapsamlı bir sanayi, ticari ve hizmet kılavuzun hazırlanmıştır.  

Suriyeli sığınmacılara hizmet etmek amacıyla, merkezi hükümetle ve il valiliklerle 

işbirliği yapılmıştır. 

Türkiye’de sanayi, ticari ve tarım fuarlarına katılarak sektörleri anlamaya önem vermiştir: 

MÜSIAD – İnşaat – Tarımsal ürünler fuarları gibi... 

Suriyeli ve  Türk iş adamlarıyla ortak toplantılar düzenlemiştir. 

Rızk’ın Başarıları 2015



104

İstihdam İstatistikleri



105

Mesleğe Göre İstihdam Edilen İşçi Sayısı
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Rızk Ofisi/ Urfa
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Rızk, pek çok gelișme gösterdiği 2015 yılında bir çok gazete ve medya kurum-

larının odak noktası olmuștur.

Medyada Rızk
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Rızk’ın 2014-2015’te Tamamladığı Çalışmalarla İlgili Karşılaştırma
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Ortaklıklar ve Anlaşmalar
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Urfa Valisi Rızk Ofisini Ziyaret Etti
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Ortaklıklar ve Anlaşmalar 
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Rızk Kurumunun Stratejik Ortağı
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Pusula Ekibinden

Biz “Pusula” olarak eğitimi, kişilerin ve kurumların gelişim ve ilerleme aracı olarak 
görmekteyiz. Toplum içinde uzman ve profesyonel insan kaynaklarını geliştirmenin 
en iyi yolunun eğitim olduğuna inanmaktayız. 
Sunduğumuz eğitim ürünlerinin gerçekçi ve etkili olmasını, nitekim sadece bilgi değil 
bilgi ile birlikte; uzmanlık ve tecrübe verilmesini önemsemekteyiz, aynı zamanda 
gündelik hayatta karşılaşılan  sorunları çözecek nitelikte tasarlanmış olmasına özen 
gösteririz.
Bize göre eğitim konusu bir yatırımdır. Bu yatırımın sonuçlarını ölçmek, bütün eğitim 
faaliyetlerimizde gerçekleştirdiğimiz temel prensibimizdir.
Biz, vatanın büyümesi ve inşa edilmesinin kişileri inşa etmekten geçtiğine 
inanıyoruz ve her şeyin eğitimle mümkün olacağını düşünüyoruz.

Ramiz Alabdullah
İcra Direktörü
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Pusula’ya Genel Bir Bakış

2014 yılında kurulan, kar amacı gütmeyen; kişileri, kurumları ve yerel meclisleri 

eğitimleri ve yetenekleri doğrultusunda  geliştirme odaklı faaliyet gösteren, merkezi 

Gaziantep olan Suriyeli bir sivil toplum kurumudur.

Eğitim alanında takdim ettiği danışmanlık hizmetleri ile tecrübeli kadro temin etmeyi 

amaçlayan, ayrıca yetenek geliştirme programlarıyla Suriyeli sivil toplum örgütlerine 

temel eğitim programları ve çözümler sunmaktadır.

Suriye toplumunun inşasında, kurumsallaşmayı tesis etme çabalarına katkıda 

bulunmaktadır.
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Suriyelilere, kültürlerine uygun sürdürülebilir entegre eğitim programları düzenlemek. 

Suriyelileri bu programlarla, bulundukları toplumlarda aktifleştirmek. 

Sivil toplum kuruluşlarıyla ve yerel meclislerle işbirliği yaparak, geleceğin Suriye’sinin 

Suriyelilerin kendi elleriyle kurulmasını sağlamak.

Suriyelileri hedeflerine ulaştıracak nitelikli eğitim programları sunmak.

Suriyelilerin yeteneklerini geliştirmek.

Uzmanlıkları derinleştirmek ve eğitmek.

Suriyeli vatandaşların kişisel rekabet gücünü arttırmaktır.

VİZYON

MİSYON
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Eğitim araçları

Bütünleşme

Çalışma standartları

Etkililik

Pusula’nın Farkı

Her eğitimle birlikte yardımcı eğitim araçları
verilmektedir. Sunulan kaynaklar, bilimsel ürünler, açıklayıcı araçlar, video ve slayt 
sunumları gibi destekleyicilerle daha aktif bilgi ve deneyimler kazandırarak, eğitim 
gören kişilerin bilgilerini çevreleriyle paylaşmalarını sağlamak.

Diğer Suriyeli kurumların ürünleriyle tamamlayıcı 
eğitimler. Rizk ofisine talepte bulunanlara meslek eğitimi, ihsan kurumunun verdiği 
hizmetlere yönelik kalkınma ve yönetim eğitimleri gibi.

Eğitim kapsamında çalışma standartlarını yükseltme 
hususunda titizlik, eğitimsel ihtiyaçları araştırmak,eğitmen seçme kriterleri, eğitimci 
programları değerlendirmek gibi.

Hedef kitlenin projelerine uygun olan etkin eğitim 
faaliyetlerini sunmak.
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Pusula’nın Çalışma Alanları
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Nerede Çalışır
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Işıklı Fotoğraf Çekme Sanatı Eğitimi
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Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimi



124

Eğitimden Faydalanan Taraflar
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Suriye İçindeki Eğitimler
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Sunumu Yapılan Programlar
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Suriye İçindeki Eğitimler
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Su Kaynakları (WASH) Eğitimi /Halep
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Pusula’nın Sunmuș Olduğu Bazı Programlara Dair

Kalkınma projelerin yönetilmesi: PMD, Türkiye’de Ürdün’lü Genome kurumu 

işbirliği ile bu programı veren ilk Suriyeli kurum.

Sosyal medya yönetimi: Suriyeli kurumlara sunulan ile sosyal medya içerikli 

program.

Proje taslağı hazırlanması: sivil toplum çalışanlarına önemli bir ek.

Alternatif enerji kaynaklarının kullanılması: Suriye’de ilk defa uygulandı.

Su tesislerin yönetilmesi (WASH): Unicher ile ortak bir çalışma olup Suriye’de ilk 

defa gerçekleştiriliyor. Ve bu sektörde şimdiye kadar büyük bir ihtiyacı karşılamıştır.
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Elektronik Mesaj (E-posta) Yazma Eğitimi
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Kurs eğitim masrafları Suriye forumu ve
kurumları tarafından karşılanmıştır

Pusula’nın Tamamladığı Çalıșmalar 2015
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Kalkınma Projelerinin Yönetimi Eğitimi
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Pusula’nın 2014-2015’te Tamamladığı Çalışmalarla ilgili Karşılaştırmalar
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Stratejik Ortaklıklar
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Pusula Eğitimlerinden Örnekler

İletişim Becerileri Seminerlerinden Notlar 

‘’Her zaman tartışmaya başlamadan önce mutlaka kalem ve kağıt bulundur. 

Dinlerken not alman seni daha dikkatli yapacaktır. Zira bu yöntem karşı tarafın 

sözünü kesmemek için de ideal bir uygulamadır. Karşı tarafın sözlerine ekleme 

yapmak istediğinde veya bir şeyi hatırladığında küçük bir not şeklinde yaz. 

Böylece sana konuşma fırsatı verildiğinde aklındaki her şeyi eksiksiz bir şekilde 

söylemiş olursun.’’

#pusulaeğitimibda  #etkiniletișimiçinontavsiye   #Suriye_forumu

#Syrian_Forum

Pusula Derneği’nin  yönetim geliştirme tavsiyeleri bir örneği facebookta
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Suriye toplumu, Suriye’de ve sığınma ülkelerinde anormal şartlarda yaşamaktadır. Bu 

nedenle Suriye forumu bünyesinde  bulunan “Fener Derneği” toplumsal kalkınma ve 

gelişim alanında çalışma kararını aldı. Böylece bütün gücünü toplumun kültürel ve sosyal 
alanlarda kalkınması için kullandı.

2015 yılında Türkiye’de yaşayan geniş Türk ve Suriyeli kitleler, çeşitli alanlarda Suriyeliler 

için çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. 

Bu çalışmaların toplumsal kalkınmaya yönelik ve Suriyeli gurbetçilere destek ve istikrar 
sağlama amacında olup bu hizmetlerin sürdürülmesi için ortaklıklar geliştirerek ve 

potansiyelimizi doğru yönde kanalize ederek var gücümüzle çalışmaktayız.

Fener Ekibinden

Said Suleyman
İcra Direktörü
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Fener’e Genel Bir Bakıș

Fener, 2014 yılının ortalarında faaliyete başlamış olup göç sorunlarını çözmek üzere 

Suriyelilerin bulundukları toplumun resmi ve özel kurumlarıyla iletişime geçerek daha 

kolay uyum sağlaması için bir rehber niteliğinde çalışmıştır.

Suriyeli sığınmacılara bulundukları ülkelerde doğrudan ve dolaylı hizmetler sağlamayı 

amaç edinmiştir.

Suriyeli sığınmacıların desteklenmesi, konuksever toplumlarla barışçıl bir şekilde 

entegre olması amacıyla eğitim, iletişim ve kültür seminerleri  ve çeşitli ortak faaliyetler 

yapmaktadır.
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Kendi kültürünü ve uygarlığını temsil eden, konuksever toplumla uyum içinde güven veren, 

Suriye meselesine hizmet eden örnek bir toplum yetiştirmek.

Konuksever toplumla uyum sağlamak, yaşam tarzına saygı duymak, dilini öğrenmek ve 

kurumlarıyla iyi iletişim kurarak Suriyelilerin sorunlarını çözmek.

VİZYON

MİSYON
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Fener’in Faaliyet Alanları
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’’Sıcak Bir Dokunuş 2‘’ kampanyası 
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Rehberlik Hizmeti

www.SyrianForum.org/Fener/Guide

Suriyelilerle ilgili bilgiler ve çıkarılan kanunların tanıtımı ile ilgili paneller düzenlemek 

Suriye mülteci ve çalışanlara yönelik hizmet kampanyaları: (kamplarda bulunan 

mülteciler için kışlık elbise yakıt vb. toplanmasında gerçekleştirilen “Lemsa Defa” 

kampanyası gibi).

Türkiye’de bulunan mültecilere ihtiyaç duydukları konularda bilgi rehberliği sunmak. 

Bu rehberlik hizmeti her ilin ihtiyaçlarına göre özel bilgiler içermektedir.

(İstanbul- Gaziantep- Urfa- Mersin- Batman)

Söz konusu ‘’Rehberlik’’ hizmetine aşağıda bulunan bağlantıdan ulaşılabilir.
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Rehberlik Hizmeti 
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Rehberlik Hizmetlerinden Bazı Faaliyetler
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Fener Tarafından Yayınlanan Açıklamalı Bir Tasarım
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Kültürel ve Sosyal Faaliyetler

Var olan sorunları çözmek, Suriyelilerin bakış açılarını geliştirmek, toplumsal 

güvenliğini tekrardan kazanmak ve herkes için özgür bir vatan kurmak amacıyla 

Suriyeli kitleler arasında diyalog yöntemlerine odaklanmak.

Ortak çalıştaylar düzenleyerek Türk toplumuyla kültürel bağları kurup etkin iletişim 

kurmayı, kültürel bilinci yükseltmeyi, diyalog yöntemleriyle  radikalizmi engellemek 

adına kültürel dersler vermek, ayrıca bu konuları iletişim mekanizmalarında işlemek, 

gazete, dergi ve medya organları aracılığıyla yayınlamak.

Suriyeli Diyaloğu

Kültürel Faaliyetler
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Kültürel ve Sosyal Faaliyetler İçeriği 
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Kültürel ve Sosyal Aktiviteler Biriminin Başarıları 2015
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Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerden Örnekler
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Spor Aktiviteleri

Fener, spor yetenekleri olan Suriyeli gençleri toplayıp gereken destek ve ekipmanları 

sağlayarak bedensel zihinsel ve ahlaki becerilerini yükseltmeye çalışmaktadır.

Haziran 2014 tarihinde “Fener” Yarının Yıldızları Akademisi adı altında Türkiye’deki ilk 

Suriyeli futbol takımını kurdu. Bu takım düzenli eğitim ve çalışmalarla 3(üç) şube aracılığıyla, 

İstanbul’un 3(üç) ilçesinde faaliyetlerini düzenli olarak sürdürmektedir (Esenyurt – Fatih – 
Gaziosmanpaşa).

www.SyrianForum.org/Fener/NjoomAlghad
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Spor Aktiviteleri
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Spor Aktiviteleri Alanındaki Gelişmeler
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Spor Aktiviteleri
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Gönüllülük Faaliyetleri

Gönüllü bir ekibin sunduğu gönüllü hizmetler olup, çocuklar öncelikli olmak üzere, 

Suriyelilerin belirtilen alanlarda karşılayacak çalışmalar yapılmaktadır.

Bu alan aşağıdaki çalışmaları içermektedir:

Çocuklar için sinema gösteri aktiviteleri.

Çocuklara psikolojik destek sağlayan aktiviteleri gerçekleştirmek.

Suriye okullarından bilimsel deneyler uygulamak.

Tiyatro, konser ve sosyalleşme aktiviteleri.



157

Sosyalleşme ve Eğlence Aktiviteleri
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Gönüllülük Faaliyetlerindeki Gelişmeler
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Bilimsel Deneyler 
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Fener’in 2014-2015’te Tamamladığı Çalışmalar



161

Çocuklara Sinema Gösterileri
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Sosyalleșme ve Eğlence Aktiviteleri
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