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Suriye’de insanlar muazzam zorluklarla karşı karşıyalar, geçimlerini sağlamak ve hayatta kalmak için olağanüstü bir
şekilde mücadele ediyorlar. Rejimin müttefikleri ve aşırı uç güçler tarafından ülkenin sosyal dokusunun sistematik
bir şekilde tahrip edilmesiyle milyonlarca kişi zor kullanılarak yerlerinden edildi.

Suriye Forum 2011 yılındaki kuruluşundan bu yana, Suriye’deki kaynakların eksik kaldığı ve kriz zamanında sosyal,
ekonomik, politik ve daha da önemlisi insani alanlarda ağır bir bedel ödediği bir dönemde, Suriye halkına hizmet
etmek ve özellikle sosyal kalkınma, mesleki eğitim ve rehabilitasyon alanlarında destek sağlamak amacıyla
kurulmuştur.

2017’de etnik köken, din, cinsiyet ve bağlılık gözetmeksizin adalet, haysiyet, özgürlük, eşit haklar ve herkesin 
görevi olan gelecek Suriye’yi inşa etmek adına ortaklıklarımızı genişletmek için elimizden geleni yapacağız.

Bu hedefler konusundaki derin inancımızla, halkımızın özverilerinden ve sarsılmaz azimlerinden aldığımız güçle
silahlanmış olacağız.

Mustafa Sabbagh
Yönetim Kurulu Başkanı 
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Suriye Forum’daki hedeflerimiz, sürdürülebilir bir kurumsal örnek oluşturarak Suriyeli bireylerin, sivil toplum
örgütlerinin ve yerel konseylerin kapasitelerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Altı kurumumuz, Suriye’de
yaşanan geniş çaptaki tahribatın ardından orta ve uzun vadede toplumumuzda arzu edilen gelişimi sağla-
maya çalışıyor.

Suriye ve diğer ülkelerdeki 964 ekip üyemizin ve 15 ofisimizin yardımlarıyla 2016 hedeflerimizin çoğunu
yerine getirdik.

Suriyeli, Arap ve uluslararası meslek örgütleriyle 3 milyondan fazla Suriyeliye ulaştık ve bu çalışmalar iş
alanımızı genişletmemize, hizmetlerimizin kalitesini arttırmamıza ve diğer Suriyelilere daha nitelikli destek ve
hizmetler sunmamıza yardımcı oldu.

Cesaretleri ve azimleriyle hareket ederek, halkımızın meşru isteklerini gerçekleştirmelerinde yardımcı olmaya
devam edeceğiz.

Ghassan Hitto
İcra Direktörü
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Suriye Forum’a Genel Bakış
Faaliyetlerine 2011 yılında başlayan, kâr amacı gütmeyen organizasyonlardan oluşan bir konsorsiyumdur.

Türkiye’de resmi kayıtlıdır. Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri ve Katar’da temsilcilikleri bulunmaktadır.

Bünyesinde alanında uzman 6 kuruluş ve 964 üyeden oluşan bir çalışma ekibi barındırmaktadır.

Suriye, Türkiye, Avusturya, A.B.D, Katar ve kurulum aşamasındaki Ürdün temsilciliğiyle birlikte toplamda 15 adet 

ofisi bulunmaktadır. 

Suriye’nin kültür ve medeniyet temeline uyumlu muasır bir vizyona denk sosyal, kültürel, ekonomik ve politik 

düzeylerde Suriyeli toplumunu kendi geleceğini inşa etmesi adına güçlendirmek.

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

imkânlarla onurlu ve adil bir toplum inşasının önünü açmak.

Vizyonumuz

Misyonumuz
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Hedeflerimiz

Neden Suriye Forum

Sivil toplumun gelişmesini ve güçlenmesini sağlamak ve yerel yönetimlerin projelerine yatırımları devam ettirmek. 

Etkinlik, adalet ve profesyonellik temelli bir toplum inşa etmeye yönelik tüm imkân ve kapasiteleri genişletmek.

Tüm Suriyeliler için ekonomik kalkınma projeleri ve imkanlarını desteklemek.

Suriye gerçekliğinde ve bölgesel bağlamda siyasal sorunlara yönelik yapıcı ve alternatif çözümler ortaya koymak.

Ülkede demokratik kurumlar inşa ederek, siyasal kültür zeminini güçlendirmek. 

Mesleki standartlara bağlı kalarak; üretim ve yaratıcılığı teşvik edici, aktif ve kurumsal çalışma prensibi.

Suriye temelli organizasyonlarda profesyonelliği teşvik eden yaratıcılık ve öncülük.

Suriye’nin toplumsal dokusuna benzer farklılıklara sahip yapı.

Çeşitli eğitsel ve profesyonel çevrelerden gelen yetenekli ve yüksek donanıma sahip Suriyeli, Türk ve yabancı 

alanında uzman çalışanlar.

Çalışanlarının mesleki yeteneklerini geliştirmeleri için sürekli eğitimlere ve kişisel gelişim eğitimlerine yatırım.

Suriyeli göçmen ve mültecilerin problemlerine çözüm sunabilmek için Türk, Avrupalı ve Uluslararası

organizasyonlarla işbirliği.

Suriye’de yerel yönetim projelerine yönelik yatırımlar.
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Nerede Çalışıyoruz
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Kuruluşundan itibaren Suriye Forum Derneği KPMG kuruluşu tarafından 

her yıl geniş kapsamlı finansal denetlemeye tabii tutulmaktadır.

Departmanlar
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Suriye Forum Ortaklıkları
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İnsani Yardım ve Dayanışma
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İhsan Ekibi’nden
Suriye’deki insani yardım, özellikle Suriye Sivil Toplum Örgütleri ve genel olarak uluslararası toplum tarafından 
karşılaşılan en karmaşık sorunlardan biri olmayı sürdürüyor. Suriye’nin içinde bulunduğu durumdaki hızlı değişimler, 
Suriye’deki en savunmasız kişilere zamanında ve ihtiyaç temelli hizmetler sunma konusunda kararlılık ve ortak
çaba gerektirmekte. 

2016 yılı, Suriye’deki ekibimizin Halep, İdlib, Hama, Lazkiye, Dera’da ve Şam Kırsalı, Humus gibi kuşatılmış, 
ulaşılması zor bölgelerdeki programlarımızı desteklemek amacıyla 750’yi aşan kadın ve erkekten oluşan personel 
sayısındaki artışla önemli bir yıl oldu.

İhsan, birçok BM ajansı ve uluslararası STK’yı dahil etmek için ortaklık ağını genişletti; 2016 yılı sonu Kral Selman 
İnsani Yardım Merkezi ile farklı bir ortaklıkla taçlandırıldı. İhsan, 2016 yılında Kadın ve Çocuk Koruma, Su, Temizlik 
ve Hijyen (WASH), Tarım Programları, Gıda Güvenliği, Eğitim ve diğer alanlarda uzmanlaşmış projeleri ile Suriye’de 
3 milyondan fazla kişiye ulaşmayı başardı.

Umudumuz ve enerjimiz güçlü kalmaya devam ediyor ve 2017 yılında, bireyleri ve toplumu bir bütün olarak 
güçlendirmek için kalkınma programlarımızı arttırmak ve zenginleştirmek ve Suriye’deki halkımızın acısını 
hafifletmek için uluslararası standartlara uygun en yüksek kaliteye ulaşmak için çabalıyoruz.

Baraa Al-Smoudi
İcra Direktörü
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İhsan’a Genel Bakış
2013 yılında Gaziantep, Türkiye’de kuruldu.

Gelişim hedefleri olan hizmet odaklı bir organizasyon.

İhsan, Suriyelilerin ekonomik ve sosyal gelişim ile daha iyi bir yaşam standartına ulaşmalarına ve Suriye Toplumu’na 

hizmet eden kurumsal ve profesyonel hizmetlerin güçlendirilmesine odaklanmakta.

Suriyelilerin hayatlarını insani yardım, rehabilitasyon, ve gelişim inisiyatifi aracılığıyla iyileştiren en etkili, şeffaf, 

fonksiyonel, duyarlı ve hizmet odaklı bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Suriyeliler için yoksullukla mücadele, ekonomik/sosyal gelişimi teşvik etme, hayat dolu bir sivil toplumu 

destekleme ve Yerel Yönetimlerin kapasitelerini geliştirme odaklı daha fazla ihtiyaç duyulan hizmetler sağlamak.

Vizyonumuz

Misyonumuz
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Departmanlar
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Çalışma Şeklimiz

Programlara yaklaşımımız, yerel toplulukları ve onların ihtiyaçlarını dinlemek üzerine inşa etmektir. Bunun sebebi 

topluluk mülkiyetinin anahtar niteliğinde olduğuna inanmamızdır. İhsan’ın İzleme, Değerlendirme, Sorumluluk ve 

Öğrenme (MEAL) departmanı, bilgilendirici görüşmeler, odak grup görüşmeleri ve örnek anketler gibi çeşitli 

değerlendirme araçlarıyla topluluk ihtiyaçlarının belirlenmesine öncülük etmektedir.

Bir sonraki adım, program departmanlarının tanımlanan boşlukları kullandığı ve bu ihtiyaçların temel nedenlerini 

ele almayı amaçlayan bir program oluşturduğu güçlü bir program tasarımı sağlamaktır. Bu tür programlamanın 

fizibilitesini daha iyi anlamak için kilit topluluk liderleri ve yerel konseylere çoğu zaman bu aşamada danışılmaktadır.

İhtiyaçlara Dayalı

Güçlü Program Tasarımı

Programlar çoğunlukla İhsan’ın Suriye’deki 8 bürosunda bulunan saha görevlileri aracılığıyla uygulanmaktadır. 

Örgütün kuruluşundan bu yana İhsan, cephedeki personel de dahil olmak üzere tüm personelin kapasitesini 

geliştirme konusunda uyumlu çaba göstermiştir. Personelin deneyimi, kilit paydaşların entegrasyonunu sağlamak 

ve insani ilkeler doğrultusunda yüksek kalitede programlar uygulama kabiliyetine katkıda bulunmuştur. 

Kalite Uygulaması
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Kuruluştaki önemli bir işlev, Program bölümümüzden bağımsız olarak İzleme, Değerlendirme, Sorumluluk ve

Öğrenme (MEAL) departmanımızdan kaynaklanmaktadır. Bu işlev sayesinde, program çıktılarını izleyebilir, başlangıç 

ve bitiş çizgileri değerlendirmelerinde programların etkisini ölçebiliriz. Bu departman, ayrıca, yararlanıcılara 

geri bildirimlerini ve şikayetlerini bildirmelerini sağlamakta ve böylece ihtiyaçlarının karşılandığından emin 

olabilmekteyiz. Son olarak,  MEAL departmanımız İhsan’a önceki projelerden öğrendiklerini alıp gelecek 

programlamamızı güçlendirmek için ileriye doğru hareket etmelerini sağlar. 

İhsan; ortak projeler, programlar ve atölye çalışmaları yürüterek Yerel Konseyleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarını 

desteklemek için çalışmaktadır. 

İhsan halihazırda beş program uygulamaktadır:

İzleme, Değerlendirme, Sorumluluk ve Öğrenme

Kurumsal Destek
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Nerede Çalışıyoruz
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2016 Başarılarımız
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Rakamlarla İhsan
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Yararlanıcılar 2,290,780

Program Destek ve Erken Gelişim olmak üzere iki ana hatta odaklanmaktadır. Bu yıl yapılan İhsan projeleri Halep, 
İdlib, Humus Kırsalı ve Şam Kırsalında uygulandı. 

2016’da, insani yardım topluluğu yüz binlerce insanın evlerinden çıkmaya zorlandığı şiddet olaylarında büyük artışa 
tanık oldu. İhsan saha çalışanları, hazır yemek  dağıtımı, ekmek fırınlarına destek ve yiyecek sepetleri dağıtımı 
yoluyla ihtiyaçları hızlı bir şekilde tespit ettiler ve zamanında karşılık verebildiler. 

İhsan, sağlanan yardımın etkisini artırmak için yararlanıcılara İTP’ler (İyi Tarım Uygulamaları) konusunda verilen 
eğitimlere ek olarak tarımın devamı için gerekli hammaddelerden tohum, gübre ve yakıt gibi önemli girdileri 
sağlayan tarımsal programlamasını genişletti. Bu, yerel toplulukların dokunmadığı zeytin bahçeleri arasındaki geniş 
arazilerden yararlanan “karışık ekim” gibi yeni tarımsal teknolojilerin kullanımını da içermektedir. İhsan, ayrıca en 
savunmasız ailelerin iş başına nakit faaliyetleri sayesinde ilk nakit tabanlı programlamayı da yürüttü. Bu programda 
haneler, nakit para karşılığında topluluk varlıklarının rehabilitasyonunu gerçekleştirdi.

Gıda Güvenliği ve 
Geçim Kaynakları

İnsani Yardım

Erken Gelişim
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Gıda Dışı 
Ürünler (NFI) / Barınak

Program, bu yıl çoğunlukla şiddetten kaçan ailelere hayat kurtarıcı yardım sağlanması ve zamanında kışa hazırlık 

çalışmalarına destek verilmesi üzerine yoğunlaştı. Projeler İdlib ve Halep’te uygulandı.

Suriye’deki aileler sıklıkla evlerinden defalarca kaçmak zorunda kaldıklarından, temel gıda dışı ürünlere erişim, 

Suriye’nin her yerinde önemli bir ihtiyaç olmaya devam ediyor. Bu ihtiyaçlara bu yıl cevap verebilmek için İhsan, sık 

sık korkunç koşullarda yaşadığı tespit edilen en savunmasız ailelere battaniye, güneş lambası ve şilte gibi gıda 

dışı ürünler sağladı. İhsan, Halep’te yaşanan yerinden edilmelere karşılık olarak ailelere çadırlar sağladı ve gidecek 

hiçbir yerleri olmayan kadın, çocuk ve erkekleri alan toplu merkezler hazırladı. İhsan, yararlanıcıların ihtiyaçlarını 

belirlemelerine ve onları karşılayabilme olanağı bulmalarına imkân tanıyan ayni bağış ve makbuz metodolojileri 

ile hem kış malzemelerini hem de kıyafetleri dağıttı. 

Yararlanıcılar 82,539
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İhsan 2016’da, su şebekelerinin ve kanalizasyon sistemlerinin tam rehabilitasyonuna odaklanan Kuzey Suriye’deki

Su, Temizlik ve Hijyen (WASH) programını önemli ölçüde artırdı. 

 

Rehabilitasyon faaliyetleri arasında:

Jeneratörler ve pompalar gibi gerekli malzemelerin kurulumu.

Su depoları ünitelerinin rehabilite edilmesi.

Çatışma nedeniyle yok edilen şebekelerin rehabilitasyonu.

Yerel konseylerdeki WASH ünitelerine (teşvikler, alet takımları, yakıt ve klor) operasyon ve bakım sağlanmasını 

destekleme.     

Halep’ten gelen ÜİYOK’lere (Ülke İçinde Yerinden Olmuş Kişiler) 2.891 hijyen kiti sağlama. 

Maliyet rehabilitasyon sistemlerinin oluşturulması konusunda eğitim alan WASH birimlerinin kapasitesini artırmak 

için teknik eğitimler de verilmiştir. Bu, toplulukların evlerden ücret tahsil ederek İhsan’ın çekilmesinden sonra bile su 

sisteminin çalışmasına devam etmesini sağlar.

Su, Temizlik
ve Hijyen (WASH)

Yararlanıcılar

Su Şebekeleri  

Kanalizasyon Sistemleri  

475,000
12

4
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Koruma
2016 yılında program Çocuk Koruma ve Cinsiyete Dayalı Şiddet (GBV) alanlarında programlar sunmaya odaklanmıştır. 

Projeler Halep, Humus Kırsalı ve Şam Kırsalında uygulandı.

Halihazırda Halep’de kurulmuş olan merkezin yanı sıra, Şam Kırsalı ve Humus Kırsalı’nda yeni merkezlerin kurulması 

yoluyla İhsan, Suriye’deki çocuk koruma programlarının erişimini ve kalitesini genişletti. Bu merkezler, çatışmalardan 

etkilenen erkek ve kızlara rekreasyonel psikososyal destek, yapılandırılmış psikososyal destek ve vaka yönetimi 

hizmetleri sağladı. İhsan mobil birimleri aynı zamanda eğitim, psikolojik sosyal destek sağlamak için okul, cami, 

toplu merkez ve kamplarda çocuklara ulaşmak için her operasyon bölgesine ulaştı.

İhsan, Cinsiyete Dayalı Şiddet (GBV) hizmetlerini Halep Şehri, Şam Kırsalı ve Humus Kırsalı’ndaki güvenli alanlardan 

sağladı. Bu alanlar, kadınların ve kızların psikososyal desteğe, mesleki eğitim fırsatlarına ve kadınların topluluk 

içinde bir araya gelebilecekleri bir alana erişebilecekleri bir ortam sağlamıştır. Bu alanların bir sonucu olarak, kadınlara; 

klinikler, hastaneler ve kuruluşlar gibi yerlerde istihdam olanakları sağlandı.

Çocuk Koruma

Cinsiyete Dayalı Şiddet

Yararlanıcılar 139,913
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Eğitim
İhsan 2016’da, Kuzey Suriye’de hem eğitimin erişimini hem de kalitesini artırmaya odaklandı.

Eğitim projeleri Halep Valiliği’nde yapıldı.

Suriye’deki insani yardım tepkilerindeki en göze çarpan boşluklardan biri, hem çocuklar hem de gençler için eğitimdir. 

Bu nedenle, İhsan daha iyi hizmetlere sahip daha fazla çocuğa ulaşmak için eğitim faaliyetlerini arttırmaya odaklandı.

İhsan’ın eğitim projeleri için sağladıkları; 

Eğitim için malzeme kaynağı.

Okul öğretmenlerine ve yönetimine teknik destek. 

Öğretmenlerin ve öğrencilerin okul malzemeleri ve öğretmenlere yönelik teşvikler. 

Kışın ısıtıcılara ve yakıtlara ek olarak okulların rehabilitasyonu. 

Acil Durum Eğitimleri ve Savaştan Geriye Kalanlar konulu bilinçlendirme oturumları uluslararası standartlara 

uygun olarak gerçekleştirildi. 

Geleneksel okul alanlarında genç erkek ve kızların becerilerini geliştirmek ve iş hayatına geçiş yapabilmeleri için 

küçük çaplı mesleki eğitim merkezleri.

Desteklenen Okul Sayısı  11
Yararlanıcılar 73,668
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Ortaklıklar
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Kurulduğu Günden 2016’ya Kadar
İhsan Başarıları
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Finansal Rapor, 2016
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Meslek Edindirme Kurumu
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Rızık Ekibi’nden

Suriyelilerin geçim koşullarını iyileştirmenin en önemli, stratejik ve sürdürülebilir yollarından biri istihdam 
ve eğitim sağlamaktır.  Bu, onların toplumsal ve duygusal refahını artırmak için muazzam bir etkiye sahiptir ve 
hükümetlerin kabul ettiği Suriyeli nüfusunu yönetmesine ve onları kendi kendine yeterli hissetmelerine yardımcı 
olur. En önemli etkisi işsizliğin ve aşırıcı ideolojilerin önüne geçmesidir.

Rızık, stratejilerini ve hizmetlerini mevcut koşullara uyarlayarak 2016 yılına kadar Türkiye’deki Suriyelilere iş bulma 
konusunda çalışmalarını sürdürdü. Birçok yetenekli ve vasıflı profesyoneli kendi ekibine başarıyla kazandırdı ve 
Urfa’daki ana büroya ek olarak İstanbul ve Gaziantep’te iki yeni ofisi genişleterek ve açarak Türkiye’deki maksimum 
sayıda Suriyelilere ulaşmak için hizmetlerini geliştirdi. Sırf 2016 yılında Rızık, 2.385 Suriyeli’nin bilimsel, idari ve 
mesleki alanlarda iş bulmasına yardımcı oldu ve diğer 748’ini de eğitti.

2017 yılında Rızık, Türkiye genelinde yaşayan Suriyeli topluluklara yardımcı olmakta büyük rol oynayan 
resmi kurumlar, uluslararası organizasyonlar ve öncü şirketler ile olan işbirliği ağını genişletmek istiyor.

Anas Alshehab
İcra Direktörü
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Rızık’a Genel Bakış
Rızık, Haziran 2014’te profesyonel kalkınma kurumu olarak kuruldu.

Suriyeli iş gücünün yeteneklerini geliştirerek Bilim Uzmanlarının ve Suriyeli Profesyonellerin bilimsel ve 

mesleki yeteneklerini değerlendirmeyi hedefler.

Suriyeli göçmen ve mülteciler için işe yerleştirme hizmeti sağlar.

Suriyelileri, konuk eden toplumların çalışma ortamına uyum sağlaması ve yine de ana kültürlerine bağlı kalma-

ları hususunda teşvik etmektedir.

Suriyeli beyin göçünün önüne geçmeyi hedefler  ve Suriyeli yeteneklerin Suriye coğrafyasına yakın kalmaları için 

çalışmaktadır.

Suriyelilerin insani yardımlara ihtiyaç duymamaları amacıyla  kendi kendilerine geçimlerini temin etmelerini sağlamak 

ve Gelecek  Suriye’yi  inşa etme hedefine yönelik katılımlarını sağlamak.

Türkiye’de bulunan Suriyeli işgücünün yeteneklerini geliştirerek ve aracılık platformu oluşturarak işverenlerle 

aralarında bağı kurmak böylelikle Suriyelilerin yaşam şartlarını iyileştirmek.

Vizyonumuz

Misyonumuz
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Rızık Nasıl Çalışır

Suriyeliler için profesyonel gelişim ve istihdama kazandıran ilk Suriyeli organizasyon.

Sahada gerçekleştirilen ihtiyaç anketleri ve ekip üyelerimizin iş piyasası değerlendirmeleri ve ziyaretleri sonucu 

profesyonel gelişme programları sağlamaya odaklı.

Suriyeli ve yerel iş insanları arasında ekonomik işbirliği sağlayarak girişimciliği teşvik etmektedir.

Lider

Güncel

Koordine

Neden Rızık
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Rızık 2016 Yılı Başarıları

Türkiye'de İstihdam Edilen Kişi Sayısı

Urfa Dışı

Urfa İçi

İstihdam Edilen Kişi Sayısı

Erkek Kadın
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İl Bazında Personel Sayımız
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Uzmanlık Alanlarına Göre 
İstihdam Edilen Kişi Sayısı
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Yeni Açılan Rızık Ofisleri
Rızık, 2016 yılında Türkiye’de 2 ofis daha açarak toplam ofis sayısını 3’e yükseltti.
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Eğitim Projeleri
Rızık, Suriyeli mültecilere eğitim sağlayabilmek için birçok uluslararası dernek ve kuruluşla işbirliği yapmaktadır.
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Atölyeler

Sergiler

Rızık, Suriyeli mültecilerin istihdamı ve başlıca problemlerini ele alan mekanizmalar geliştiren atölyelere sponsor 

olmak için uluslararası kuruluşlarıyla ve Türk resmi kurumlarıyla iş birliği yaptı.

IMPR (Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi) organizasyonu tarafından

düzenlenen “Suriyeli Bir İşçinin Hayatı Forumu”.

İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD uluslararası sergisi.

Urfa’da hayvansal ürünler ve tarım için düzenlenen TÜMSİAD sergisi.
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Kurulduğu Günden 2016’ya Kadar Rızık Başarıları



55



56

Ortaklıklar ve Anlaşmalar

Stratejik Ortaklar
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Eğitim ve İnovasyon Kurumu
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Pusula Ekibi’nden

Suriye’nin karşı karşıya olduğu en önemli zorluklardan biri yetenekli ve nitelikli işgücünün yetersizliğidir. Son birkaç 
yıldır Suriye birçok meslekten on binlerce vatandaşını ölüm, yerinden olma veya yok olma nedenleriyle kaybetti.
Bu insan kaynağı kayıpları halen devam etmekte ve bu nedenle Suriye Sivil Toplum Örgütleri’ni, iş arayanlara 
yeni Suriye ve oluşturulacak yeni kurumları için güçlü bir temel sağlamak adına gerekli becerileri kazandırmaya 
yorulmaksızın çalışmalıdır.

2016 yılına gelindiğinde Pusula, kalkınma projeleri yönetimi, yerel konseyler için kapasite oluşturulması, 
öğretmenlerin eğitimi ve diğer bölümler üzerinde odaklanarak programlarıyla toplumun gelişmesini teşvik 
etmek için mümkün olduğunca çok stajyer bulma üzerine çalışmalar yaptı. 1.505 eğitim saatiyle 3.071 kişiye 
eğitim verildi ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde 10 eğitim programı gerçekleştirildi. Diğer kuruluşlar bizden 
çok daha çeşitli eğitim programları sunabilir, ancak en iyi eğitimi veren kuruluşun biz olması için çok çalışıyoruz.

Pusula 2017’de, pek çok ihtisaslaşmış kurumun desteğiyle uzun vadeli eğitim programları sunmayı ve kurslarımızı 
çeşitli seviyelerde iyileştirmeyi planlıyor.

Ülkelerin geliştirilmesinin büyük oranda bireylerin kapasitesine dayandığına ve eğitimin her şeyi mümkün kıldığına 
bütün kalbimizle  inanıyoruz.

Ramez Abdullah
İcra Direktörü
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Pusula’ya Genel Bakış

Bağımsız bir eğitim kurumu olarak 2014’te Gaziantep, Türkiye’de kurulmuştur.

Suriyeli bireyler, Yerel Konseyler ve Sivil Toplum Kuruluşları için yetenek geliştirme programları sunmaktadır. 

Geniş çaplı programlar ve eğitim materyalleri geliştirmek adına alanında uzman eğitmenler ağıyla

çalışmaktadır.

Suriyelilere, kültürlerine uygun sürdürülebilir entegre eğitim programları düzenlemek. Suriyelileri bu 

programlarla, bulundukları toplumlarda aktif çalışmalarını sağlamak. Sivil toplum kuruluşlarıyla ve 

yerel meclislerle işbirliği yaparak, Suriyelilerin kendi elleriyle Suriye’yi yeniden inşa etmesini sağlamak.

Suriyelileri hedeflerine ulaştıracak nitelikli eğitim programları sunmak. Suriyelilerin yeteneklerini geliştirmek. 

Uzmanlıkları derinleştirmek ve bireyleri eğitmek. Suriyeli vatandaşların kişisel rekabet gücünü arttırmak.

Vizyonumuz

Misyonumuz
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Neden Pusula

 Her eğitimde eğitim alan kişinin deneyimini ve bilgisini zenginleştirmek için çeşitli video, ders kitapları gibi görsel 

araçlar kullanılmaktadır.

Suriye Forum’a bağlı diğer kurumların ürünleriyle tamamlayıcı eğitimler. Rızık Ofisi’ne talepte bulunanlara 

mesleki eğitim, İhsan Kurumu’nun verdiği hizmetlere yönelik kalkınma ve yönetim eğitimleri verilmektedir.

Eğitim kapsamında çalışma standartlarını yükseltme hususunda titizlik. Eğitimsel ihtiyaçları araştırmak, eğitmen 

seçme kriterleri, eğitimci programları değerlendirmek.

Hedef kitlenin projelerine uygun olan etkin eğitim faaliyetlerini sunmak.

Eşsiz araçlar

Kapsamlı Yaklaşım

Çalışma Standartları

Hedef Eğitimler
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Çalışma Alanlarımız

Nerede
Çalışıyoruz
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Hedef Gruplara Göre 
Pusula Eğitim Programları

WASH
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2016 Yılı Pusula Başarıları

Farkındalık Programları



67



68

Pusula'nın Yürüttüğü Programlar
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Pusula'nın Yürüttüğü Programlar
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Pusula Tarafından Yürütülen Benzersiz Programlar

Kalkınma kuruluşlarında çalışan kişilerin kapasitelerini arttırmak için önemli bir eğitim programı.

Suriye meselelerinde çalışan kişilere planlama becerilerini geliştiren interaktif ve pratik bir eğitim programı.

Suriye’ye Türk şirketleri ve enstitülerinde istihdam şansını artırmak için Rızık ile işbirliği içinde yürütülen Urfa’daki 

yeni ve eşsiz bir program.

Bu program, su istasyonlarında çalışanların eğitilmesi için Suriye’de birkaç kez teklif edildi.

Bu program  ilk kez Gaziantep’te sunuldu. Eğitim, açık alanlarda (Orman) aktiviteler ve interaktif alıştırmalar 

olarak gerçekleşti.

Proje Yönetimi Geliştirme (PMD): 

Operasyonel Planlama: 

Türk İş Piyasasını Anlama: 

Endüstriyel Su  Tesislerinin Yönetimi 'Su, Temizlik ve Hijyen' (WASH): 

Suriye Dışında - Ekip Oluşturma:  
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Kurulduğu Günden 2016’ya Kadar Pusula Başarıları 
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Ortaklıklar
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Toplumsal Kalkınma Derneği
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Fener Ekibi’nden 
Kuruluşundan 2016 yılına kadar Fener, Türkiye’deki Suriyelilerin yerlerinden olma ve asimile edilme zorluklarının 
üstesinden gelmelerine yardımcı olmuş ve kültürlerinin olumlu bir imajını sunan ve Türk toplumuyla iyi etkileşim 
kuran sağlıklı bir toplum yaratmak için gerekli desteği sağlamıştır.

Tüm engellere rağmen Fener, çabalarını yaklaşık iki buçuk yıl boyunca spor, kültür, toplum hizmeti ve gönüllü 
hizmetler başlatmaya adadı. Ayrıca, İstanbul Çocuk Festivali, 23 okulun ve 460 oyuncunun katıldığı Suriye Okulları 
Futbol Ligi, ABD Dışişleri Bakanlığı START Programı’nın sponsor olduğu Njoom AlGhad Akademisi ve Türk Basketbol 
Federasyonu işbirliği ile basketbol eğitimi kampı gibi Suriyeliler ve Türkler için birçok etkinlik düzenlemeye 
yardımcı oldu. Fener ayrıca Aralık 2016’da Halep’ten acil duruma müdahale edilmesine tepki olarak üç yıl üst üste 
Lamset Dafa 3 Kampanyası’nı başlattı. Hem Türk hem Suriyeli olmak üzere 56 resmi ve sivil kuruluşun, Katar, 
İspanya ve ABD’den birçok diğer özel kuruluşun katkılarıyla 180 tondan fazla giysi ve kışlık malzeme toplamıştır.

Gaziantep’te yeni bir ofisin açılması 2016 yılının en önemli olaylarından biri oldu. 2017 yılında tüm uzmanlığımızı 
topluluk gelişimine ayırmaya, Suriyeli topluluğun çeşitli kesimlerine ulaşmaya ve Türkiye’deki Suriyeli gençler için 
düzenlediğimiz spor programını genişletmeye kararlıyız.

Ammar Yaseen
İcra Direktörü
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Fener’e Genel Bakış

Yerinden olmanın zorluklarını gidermek, Suriyelilerin yeni bir çevreye uyum sağlamasına ve ev sahibi ülkelerdeki 

resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişimi artırmak amacıyla, 2014 yılının ortalarında faaliyete geçmiştir.

Ev sahibi ülkedeki Suriyeli mültecilere dolaylı hizmetler vermekle görevlidir.

Suriyeli mültecileri destekleme, istikrara kavuşturma ve güçlendirme ve ev sahibi topluluklarla köprüler kurmayı 
amaçlayan atölye çalışmaları, konferanslar ve diğer topluluk faaliyetlerini yürütmektedir.

Kuruluşundan bu yana, Fener spor programlarında mükemmelliğe sahiptir. Suriyeli gençlere ilham vermeye ve 
spor yoluyla onlara yardım etmeye odaklı devam etmektedir.

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.

Vizyonumuz

Misyonumuz
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Çalışma Alanlarımız

Amaç, aşırılık yanlısı söylemlere karşı toplumlar arası atölye çalışmaları ve halka açık dersler düzenleyerek ve aynı 

zamanda Suriye Toplumu’nun tüm kesimleri arasında toplumsal güveni yeniden kazanmak ve güçlendirmek için 

diyaloğun kolaylaştırılması yoluyla ev sahibi toplumla (Türk Toplumu) etkili bir şekilde iletişim kurmak, kültürel 

farkındalık geliştirmek ve kültürel köprüler kurmaktır. 

Bu rotanın odak noktası, uzman Suriyeli gönüllüleri Suriyeli ve Türk topluluklarına, özellikle çocuklara hizmet ve 

destek sunma konusunda teşvik edecek bir platform oluşturmaktır. Gönüllüler aşağıdaki faaliyetleri yürütmeye 

görevlidirler:

Çocuklar için psikososyal destek faaliyetleri.

Suriyeli okullarda bilimsel deneyler yoluyla öğrenme.

Tiyatro, şarkı söyleme ve diğer eğlence aktiviteleri.

Kültürel ve Sosyal Etkinlik Çalışmaları

Gönüllülük Çalışmaları
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Kamu Hizmeti Alanındaki Başarılar 2016

100’den fazla yetim için eğitim ve okul gereçleri için sponsorluk.

Noour Hurma Şirketi ile işbirliği içinde oruç tutan Müslümanlara hurma dağıtımı. Suriye’de 12.000’den fazla 

aileye yaklaşık 32 ton hurma gönderildi.

300 çocuğun yararlandığı İstanbul’daki yetimlere yönelik kışlık kıyafet kampanyası.

Bayrampaşa Belediyesi ve Suriye Forum sponsorluğunda, Suriyeli Eğitimciler Konseyi, Aman Gönüllü Ekibi ve 

İstanbul’daki bazı Suriye ve Türk okullarıyla işbirliği içinde Çocuk Festivali düzenlendi.

İstanbul’da Ramazan ayında 590 yetim çocuğun yararlandığı iftar programı.

Amoud Vakfı tarafından desteklenen ve 5.000’den fazla ailenin yararlandığı Ramazan Ayı İftar Programı.

Bayram programı, 70’den fazla aileye yiyecek ve hediyeler verildi ve eğlenceli aktiviteler düzenlendi.
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Kamu Hizmeti Alanındaki Başarılar 2016 (devamı)

Suriyeli mültecilere Türkiye’de ihtiyaç duyulan tüm gerekli bilgi ve hizmetleri sağlayan Suriyeli Rehberi’ni 

güncelledi. 

Ev sahipliği yapan ülkelerdeki Suriyelilere ilişkin en önemli yasalar ve talimatlar üzerine Suriyelilere seminerler 

düzenledi.

Lamset Dafa 3 Kampanyası
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Sportif Faaliyet Başarıları 2016

Fener, fiziksel ve eğitsel yeteneklerini geliştirmek için gerekli mesleki eğitim ve kaynaklar sağlayarak atletik 

yetenekleri bünyesine katmayı ve Suriyeli gençleri desteklemeyi hedeflemektedir.

Haziran 2014’te Fener, spor ve eğlence faaliyetlerini yürüten ilk spor programı olan Njoom Algad Akademisi’ni 

başlattı ve Suriye ile Türk gençleri arasında bağ kurma ve ekip oluşturma çalışmalarını destekledi. Her iki 

kültürün hassasiyetlerine saygı göstererek kesintisiz entegrasyon sağladı.

JUMP Basketbol Kampı’na, Njoom AlGhad Akademisi ve Türkiye Basketbol Federasyonu katılım 

sağlamakta ve ABD Dışişleri Bakanlığı programlarından birisi olan START tarafından desteklenmektedir.

Njoom AlGhad Akademisi’nde 120 oyuncu bulunmaktadır:

                          İstanbul’da 4 şubede 80 futbolcu (Fatih, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa). 

                          25 Basketbol oyuncusu.   

                          Özel antrenörlere sahip 15 özel ihtiyaç sahibi oyuncu.
            23 okul ve 460 oyuncuya ev sahipliği yapan Suriyeli Okullar Futbol Ligi.
            18 dostluk maçı.
            Oyuncular için 116 rehberlik ve toplumsal farkındalık oturumları.
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Kurulduğu Günden 2016’ya Kadar Fener Başarıları 
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Stratejik Araştırmalar Merkezi
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Ümran Ekibi’nden 

Ümran Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2013’te Suriye ve bölgeye ‘Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Ekonomik 

Kalkınma ve Demokratik Uygulamaların Yerel Yönetimi ve Tanıtımı gibi üç ayrı alanda odaklanan bir politik 

araştırma merkezi olarak kuruldu. Ümran’ın çalışması, sahada ilgili aracılarla yüksek güvenilirlik ve alan bazlı 

araştırma, analiz, senaryo projeksiyonları kullanan devlet kurumlarının korunması perspektifi ile eşsiz bir şekilde 

karakterize edilir.

2016’da, çeşitli yayınlar, haritalar ve seminerler aracılığıyla teklifler ve istikrar programları ve önerileri geliştirdik. 

Ayrıca siyasal geçiş, yerel yönetim, güvenlik sektörü reformu ve ekonomik kalkınma konularında yazılar 

ve belgeler yayınladık. Yerel ve bölgesel ağımız ile kilit Suriyeli ve Suriyeli olmayan paydaşlarla olan ilişkilerimizi 

genişletmeye ve karar alıcılara güç veren ve yardımcı olacak pratik çözümler geliştirmeye devam ettik.

2017’de, istikrarın sağlanması ve önümüzdeki siyasi evre ile başa çıkmak için gerekli araçların geliştirilmesi için 

Güvenlik Sektörü Reformu, STR (Silahsızlanma, Terhis ve Reentegrasyon) süreçleri, Suriye Kürt ilişkileri ve yerel 

yönetim konseyleri üzerinde duracağız.

Ammar Kahf, Ph.D.
İcra Direktörü
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Ümran’a Genel Bakış

Bağımsız bir araştırma kurumu olarak Ortadoğu ülkelerinde toplum ve devletler nezdinde bilgi sağlamak ve 

bilimsel alanda öncü role sahip olmak ve siyaseti yönlendirmeye ve stratejileri çizmeye odaklı bir kurum olmaktır.

Siyaset, Yerel Yönetim ve kalkınma sektörlerinde Suriye ve bölgesel meselelerde temel bir referans olarak 

hizmet eden bir araştırma kurumu.

Ümran, Suriye ile ilgili çalışmalar yapan ilgili aracıları ve kurumları güçlendiren, karar verme mekanizmalarını 

destekleyen ve karmaşık bir veri setini analitik haritalar ve tavsiyeler sunmak için değerlendiren çalışmalar ve 

politika özetleri yayınladı.

Ümran’ın çalışmaları, bir durumun tüm yönlerini dikkatlice analiz ederek acil ihtiyaçları ve istekleri etkin bir 

şekilde tanımlar ve onları karşılamak için etkili planlar geliştirir.

Vizyonumuz

Misyonumuz
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Öz Değerlerimiz

Hedeflerimiz

Karmaşık gerçeklikleri profesyonel standartlarda tanımlama ve analiz etme.

Etkin araştırma metodolijisini benimseme.

Araştırma ekibimizi zenginleştirme ve geliştirme.

Değişen koşullara ve ihtiyaçlara adapte olma.

Suriyeli, bölgesel ve politik şartlara adaptasyon olma, çözümler sunma ve lokalize olma.

Diyalog ve iletişim bağlarıyla farklı çevrelere ve metadolojilere açık konuma gelme.

Suriye ilişkilerinde var olan stratejileri ve karar verme mekanizmalarını desteklemek.

Karar mekanizmalarına pratik çözümler ve politik öneriler sağlamak.

Suriye şartlarını ve bölgelerindeki zorlukları tanımlayan politik çalışmalar yayınlamak, senaryoları ve 

alternatif çözümleri öngörmek.

Uluslararası yetkililer için çeşitli dillerde yayın yaparak etkileşim kurulmasını sağlamak.

Suriye meselesinde en iyi şekilde çözüm sunacak bilgi birikimine katkıda bulunmak.
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Neden Ümran

Önemli görüşlere sahip liderlere ve bağlantılara tavsiyelerde bulunur. 95’ten fazla Arap ve Uluslararası internet 

sitesi Ümran’ı yayınlamaktadır. Bu yayınlara 63,000’den fazla kişi erişmiştir.

Sahada bilgiye direk erişir. Dinamik ve tarafsız bir metodolojiyle Suriye’nin ve bölgenin sosyal ve siyasal gelişmelerini 

güncel olarak analiz eder.

Suriye siyasi karar mekanizmalarına, insan hakları aktivistlerine, yerel konsey üyelerine ve düşünürlere Suriyelilerin 

karşı karşıya olduğu konularda yeni fikirler üretmek, fikir alışverişi gerçekleştirebilmeleri ve çözümler sunabilmeleri 

adına ortak platform sunar.

Arapça, Türkçe ve İngilizce olarak orjinal ürünler ortaya çıkarır.

Kaliteli Okuyucu

Derin Değerlendirme

Köprü Kurulumu Platformu

Çeşitli Dillerde Yayınlar
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Organizasyon Yapısı

Araştırma Birimi

Ekonomi ve Kalkınma
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Yerel Yönetimler ve Demokratik
Uygulamaların Güçlendirilmesi

Müzakere Destek Birimi

Siyasi Çalışmalar
Kamu Hizmeti Çalışmaları
Askeri ve Güvenlik Çalışmaları

Müzakere Destek Birimi

Türkiye ile ilişkiler Birimi
ABD ile ilişkiler Birimi
AB ile ilişkiler Birimi

Bilgi Birimi

Gözlem ve Haritalama
Kamuoyu Oylamaları ve Anketleri
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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 mekanizmalarına 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:

Arapça ve yabancı kaynaklardan bilgi toplamaya odaklıdır. Verileri toplayarak arşivler ve sonuçlarını paylaşarak 

merkeze bilişim destek sağlar. Stratejik verileri bulmak için fikir ve araştırma merkezlerinin üretmiş olduğu verileri 

takip eder ve ilgili geniş kitlelere sunar.

Kamuoyu Anketleri ve Araştırmaları

Güvenlik ve Askeri İlişkiler

Suriyeli Kürtlerin İlişkileri

İslamcı ve Cihatçı Gruplar

Yerel ve Şii Milisler

Suriye’deki Uluslararası Güçler

Araştırma Birimi

Bilgi Birimi

Siyaset ve
Uluslararası İlişkiler

Yerel Yönetimler ve Demokratik 
Uygulamaları Güçlendirilme

Ekonomi ve
Kalkınma
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Suriye karar mekanizmalarına 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

bir birimdir.

Suriyeli ve yabancı akademisyen ve uzmanlardan oluşan bir birimdir. Suriye ve bölge meseleleriyle ilgilenen 

uluslararası araştırma ve analiz merkezleriyle akademik çalışmalar ve araştırma üzerinde iletişimi aktifleştirmeyi 

hedefler. Uluslararası karar dairelerini askeri ve siyasi alandaki son araştırma ve analizlerle destekler. Bu bağlamda 

Ümran “Suriye - Türkiye İlişkileri” ofisini kurmuştur.

Müzakere Destek Birimi

Uluslararası İlişkiler Birimi
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Ümran Araştırmalarının Kapsadığı Alanlar

Ümran’ın Gerçekleştirdikleri 2016

Toplumsal Güvenlik

Suriye’nin Yeniden İnşaası

Güvenlik ve Askeriye

Siyasi Süreç

Mültecilerin Yerleşimi

Kamuoyu Görüş Anketleri

Yerel Ekonomik Kalkınma

Yasal ve İnsan Hakları Araştırmaları

Bölgesel ve Uluslararası Araştırmalar

Özeksiz Yerel Yönetimler

Yayınlar: Kitaplar, çalışmalar, araştırma makaleleri ve belgeleri, yazı işleri, analiz, strateji uyarıları, haritalar, infografik.

Etkinlikler: Konferanslar, seminerler, atölyeler, forumlar, tartışma panelleri.

Eğitim materyalleri: Özelleştirilmiş eğitim sağlamak için belirlenen ihtiyaçlara dayalı geliştirilmiş eğitim materyalleri.

İstişareler: Suriye menfaatleri ile yerel, bölgesel ve uluslararası kuruluşlara öneriler sağladı.

Etkileşimler: Düşünce kuruluşları ve siyasete yön verenlerle bağlantı kurdu.
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Ümran Başarıları 2016 
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En Önemli Çalışmalar ve 
Araştırma Raporları 2016Araştırma Birimi 

Güvenlik Aygıtı ve Yapısal ve İşlevsel Değişiklik İhtiyacı.
Suudi-İran Çekişmesi ve Gecikmeli Çatışma.
Halep İsyancıları, Rusya-İran Cephesi’nin Karşı Karşıya Gelmesi.
Suudi-Türk İttifakı ve Suriye Testi.
Suriye Dosyasında Çin’in Rolü: Nedenler ve Etkiler.
Yerel Yönetimlerin Mevcut ve Gelecekteki Rolü: Anket Sonuçlarının Analizi.
El Kaide’nin Suriye Söylemlerinde Değişiklik.
Türkiye: Ani Dönüş ve Büyük Değişim.
Hizmet ve Yönetimde Yerel Yönetimlerin Mevcut ve Gelecekteki Rolü: Anket Sonuçlarının Analizi.       
Suriye Devrimi Sırasında Su Kaynaklarının Askeri Kontrolü.
“Kuzey Federasyonu” nun Sosyal Sözleşmesinin Analizi.
Yerel Konseylerin Halkın Şikayetlerini Ele Alma Mekanizmaları: Çabalar ve Umutlar.
Suriye’nin Kuzey Bölgesi’ndeki Öz Yönetim, Temmuz 2016.
Ağustos 2016’da Öz Yönetim Alanlarında Yönetişim.
Özel İzleme Raporu: Öz Yönetim Bölgelerinde Siyasi ve Askeri Gerçek, Ağustos 2016.
Öz Yönetim Bölgelerinde Eğitim.
Suriye Muhalefetinin Halep’i Kaybettikten Sonra Meydan Okuması ve “Moskova Bildirgesi”.
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Suriye Yerel Konseyleri Yüksek Kurulu’na Verilen Sözler ve Karşılaştığı Meydan Okumalar.

Suriye’deki Rusya - Amerika Ateşkes Anlaşması.

Ateşkes Sonrası Suriye: Bir Gerçeklik Şekilleniyor.

Musul Savaşı ve Olası Sonuçlar.

Yardım Organizasyonları ve Kalkınmadaki Rollerinin Azlığı.

Suriye’de Sağlık Güvenliği: Çöküşün Eşiğinde.

Yerel Konseyler Yerel Ajanlar Olmasın diye.

Moskova’nın Suriye Üzerinden Oynadığı Başrol.

Yerel Konseylerin Beklenen Rolü.

Görüşme Esaslarının ve De Mistura Tarafından Şekillendirilen Geçiş Dönemin Değerlendirilmesi.

Yerel Yönetimler, Yerel Topluluklarda Eşsiz bir Merkezileştirilmiş Role doğru İlerliyor.

Yerel Konseylerin Tasfiyesinden Sonra Suriye.

Türk-Rus Uzlaşması: Suriye’deki ateşkes.

En Önemli
Başyazıları 2016Araştırma Birimi 
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Halep’te uluslararası koalisyonun hava saldırısı ( 24 Ağustos 2016’dan 17 Ocak 2017’ye kadar)

Bilgi Birimi Harita Örnekleri
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2016 ve 2017’de kontrol hatlarının kaydırılması 
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Ümran’ın En Önemli Medya Çıktıları
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Araştırma Birimi
Konferanslar ve Etkinlikler

Ümran tarafından düzenlenen İkinci ‘Yıllık Kitap’ “Suriye’de Siyasal Akıcılığı Aşmak İçin Ulusal Seçenekler”  tanıtıldı, 
aynı zamanda Suriye’deki mevcut durumla ilgili yazılmış dört araştırma yazısı tartışıldı.

Bu sempozyum, Ümran ve Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SETA) tarafından İstanbul’da 
düzenlendi. İki araştırma makalesi gözden geçirildi: Maen Talla’nın “Suriye’deki Uluslararası ve Bölgesel Eylemlerin 
Güvenlik Açısından Yankıları”, Sasha Alalou’nun “Suriye’de Devrimi Öldürmek için Bir Başlangıç olarak Terörizm“.

Ümran araştırmacısı Hadia Alomari, yerel konseyler biriminin Kanada Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde düzenlediği 
bu programdaki topluluk katılımı ve yönetişim planlaması eğitmenlerinden biriydi.

Ümran İcra Direktörü EuroMesco araştırma ağı tarafından barındırılan ve GPoT Merkezi’nin İstanbul sponsorluğun-
daki bu çalıştaya katıldı.

Ümran İcra Direktörü, Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SETA) tarafından düzenlenen bu 
sempozyumda bir bildiri sundu.

İkinci ‘Yıllık Kitap’ Semineri - Gaziantep

“Suriye ve Güvenlik Tehditleri” Sempozyum

‘’İyi Yönetişim ve Kamusal Hesap Verme Sorumluluğu’’ Eğitim Programı

‘’Suriye’nin Geleceği’’ Çalıştayı

‘’Suriye’de Kaos’’ Sempozyum
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Atölye Ümran tarafından “Suriye’de Güvenlik Değişiklikleri” üzerine başlatılan araştırma projesinin bir parçası 
olarak düzenlendi. Ele alınan konular arasında Suriye’deki siyasi ve askeri olayların yanı sıra Suriye’de bir çözüm ve 
güvenlik üzerindeki etkileri konusundaki uluslararası / bölgesel görüşler de yer aldı. Buna ek olarak, katılımcılar, 
rejim kontrolü altındaki bölgelerdeki güvenlik bölgelerini ve militan muhalif güçlerin kontrolü altındaki alanları 
görüştüler ve diğer ülkelerin özellikle Suriye coğrafyasında karşılaştıkları güvenlik endişeleri ile birlikte insanların 
isteklerine en uygun yöntem ve mekanizmaları yaratmak için yaşadıkları benzer deneyimleri gözden geçirdiler. 

Ümran’ın ekonomisti Muhammed El Abdullah, İstanbul’da Suriye’de yaşayan mültecilerin karşılaştığı eğitim 
sorunlarını tartışmak üzere İstanbul Valiliği ve T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
tarafından düzenlenen bu seminere katıldı.

Ümran’ın araştırmacısı Maen Talla, Rudaw Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen bu konferansta, “Rakka Savaşı 
ve Suriye Sahnesi Üzerindeki Yankıları” başlıklı sunum yaptı.

Ümran’ın İcra Direktörü, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı tarafından düzenlenen bu etkinlik sırasında yerel 
konseylerin performansıyla ilgili anket sonuçlarına ve değerlendirmesine ilişkin bir rapor sundu.

Güvenlik Sektörü Reformunu Etkileyen Siyasi Varsayımlar “ Çalıştayı

“İstanbul’da Suriyeli Mülteciler İçin Eğitimde Mücadele Zorlukları” Semineri

“ Musul ve Rakka Savaşları’ndan sonra Kürdistan “  Konferansı

Carnegie Merkezi’inin düzenlediği Suriye’de Yerel Yönetim ve Öz Yönetim Semineri
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Basılı Yayınlar 2016

Ümran’ın, Suriye dosyasındaki en önemli değişikliklere ve zorluklara odaklanan ikinci yıllık kitabını yayınladı. 

Ümran’daki üç birimden araştırmacılar kitaba katkıda bulundu: uluslararası ilişkiler birimi, yerel yönetim ve 

demokratik uygulamalar birimi ve ekonomi ve kalkınma birimi. Kitap aşağıdaki konuları incelemektedir:

Uluslararası ve Bölgesel Kurumların Suriye’deki Güvenlik Eylemlerinin Yankıları, Maen Talla.

Suriye’de Devrimi Öldürmek için Bir Başlangıç olarak Terörizm, Sasha Alalou.

Adem-i merkeziyet Seçenekleri ve Suriye’de Yeniden Yapılanma Testi, Alomari, Ayman Aldisouqi ve Muhammed 

Munir Alfaqeer.

Suriye’de Toplumsal İstikrar için Bir Gereklilik Olarak Yerel İktisadi Kalkınma, Mohammed Al-Abdallah.

Çalışma Suriye’deki güvenlik durumunun gerçekçi bir değerlendirmesini mevcut güvenlik aparatının dağıtım 

felsefesini bozarak ortaya koyuyor. Arap Baharı ülkelerinde güvenlik reformunun sonuçlarını inceledikten sonra 

gerekli değişikliklerin temelini de sunuyor. Çalışma, sağlam bir güvenlik sektörü sağlayacak bir dizi eyleme ilişkin 

tavsiyelerle kapanır.

Kitap: Suriye’de Siyasi Akışkanlığı Aşmak İçin Ulusal Seçenekler

Araştırma çalışması: Suriye Güvenlik Hizmetleri ve Yapısal ve İşlevsel Değişime Karşı İhtiyaç
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Kurulduğu Günden 2016’ya Kadar Ümran Başarıları 
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AlSouria Ekibi’nden

Alsouria izleyicisinin güvenine değer verir. Bu nedenle iletişim ve etkileşim köprüsü kurmanın yanı sıra onları 
ilgilendiren konularda farkındalık yaratarak Suriye ve bölgedeki olayları analiz etmelerini sağlamak için çok çalışır.

Alsouria.net’in Suriye’deki muhabirler ve gazeteciler ekibi, modern medya araçlarını kullanarak, genel olarak  
Ortadoğu ve Suriye’deki insanlara yönelik farklı konularda toplum bilincini artırmak için görevini yerine getirmeye 
yardımcı olmaktadır. Alsouria.net’i çeşitli dillerde başlatabilmeyi umuyoruz. 

2016’daki tüm zorluklara rağmen, Alsouria.net 7.585 yerel ve global haber, 1.313 görüş yazısı, 108 çalışma ve 
geniş kapsamlı raporlar ve 167 multimedya ürünü yayınladı. Farklı ülkelerdeki izleyicilerle olan güvenilirliğini 
korumuş ve 13 milyondan fazla takipçi ve 20 milyondan fazla izlenme elde etmiştir.

2017 yılında, Suriye’nin geleceğini inşa etmede önemli güç bir teşkil eden hedef kitlenin daha büyük bir 
bölümünün ilgisini genç erişkinlere odaklanarak çekmek ile birlikte, Suriye’nin amacına hizmet ederek ve çeşitli 
programlar başlatarak, hem Suriye içi hem de dışındaki Suriye ilişkilerine olan ilgi ve iletişimi artırmayı planlıyoruz.

Mai Nahlawi
İcra Direktörü 
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Alsouria’ya Genel Bakış

Farklı medya araçlarıyla Suriye medya stratejisini geliştirmeye katkı sağlayan 2014 yılında kurulmuş bir medya 

kurumudur. Çalışmalarına Alsouria.net haber sitesiyle başlamıştır.

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 kuruluşu olmak.

Suriye meselesinde medya alanında etki bırakan, içeriği ve üslubü açısından profesyonel medya ürünleri sunmak, 

profesyonel medya standartları ölçü edinerek daha dengeli ve kapsamlı tablolar çizmek.

Vizyonumuz

Misyonumuz
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AlSouria.net’e Genel Bakış

Suriye İlişkileri’nde son dakika haberleri, özel raporlar ve analizler yayınlayan bir internet sitesi.

Alsouria.net hedef kitlesine milli, bütünleştirici, despotluğa karşı, aşırı ve fanatiklikten uzak bir üslupla hitap 

eder. Alsouria.net söylemlerinde titizlik ve doğruluğu çok önemser.

Sahada bulunan muhabirleri aracılığıyla komşu ülkeleri dahil, Suriye’nin tüm illerini kapsamaktadır. Bununla birlikte 

geniş ve özel haber kaynak şebekelerine sahiptir. 

Alsouria.net’in Yolu

Alsouria.net’in Yayın Kapsamı
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Neden Alsouria.net
Olayları Aktarmadaki Doğruluk

Haber Hazırlarken Tarafsız

Profesyonel Gazetecilik Standartlarına Bağlı

Suriye İlişkileri Konusunda Titiz Haber 

Yüksek Kaliteli İçerik

Görünürlük
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Alsouria.net Suriye haberleri konusunda ana kaynak niteliğindedir. Bir çok haber ajansı Alsouria.net’in haberlerini 

tercüme eder, referans gösterir ve yayınlar.

Görüntülenme

Alsouria.net’in Takipçi Kitlesi
Takipçilerin geneli 25 ile 44 yaş gruplarıdır.  

Diğer

25 ile 44 Yaş Arası
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Alsouria.net’in Kategorileri

Suriye

Suriye meselesiyle ilgili üst düzey bireylerle haber, rapor ve röportaj yapılarak; siyasal, askeri ve insani olarak tüm 

yerel olaylarla ilgili yayınlar yapılır. Ayrıca haber içeriklerinin 77% si Alsouria.net tarafından sadece Suriye içeriklidir.

Uluslararası

Analiz, rapor ve haber yöntemiyle gazetecilik şekliyle yeterli ve titiz bilgiler verilerek, Suriyeli okuyucuya ülkesi 

sınırında olan bitenleri net bir tabloda göstermek amaçlanmaktadır.

Ekonomi

Uluslararası ekonomi ve Arap ekonomisinin etkileşimlerinin Suriyeli vatandaşların yaşamıyla ilgili olan gelişmeler 

ve geçimine etkileyen yansımalar ele alınmaktadır.

Haberler Kategorisi

Haberler Görüşler Derin Analizler Multimedya Kitap İnceleme 
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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.

Grafikler, çizimler ve kısa filmlerle haberlerin daha etkileyici şekilde sunulması konusuna odaklıdır.

Suriye meselesi ve uluslararası çağrışımları ile ilgili kitapları ele alınır. Arapçaya çevrilmemiş Fransızca ve İngilizce 

dilinde kitapların incelemesini sunar.

Görüşler

Derin Analizler 

Multimedya

Kitap İnceleme 
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AlSouria.net Başarıları 2016
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En Önemli Çalışmalar
ve Raporlar 2016

Derin Analiz 
Çalışmaları 

Siyasi İlişkiler

Şam Esaret Altında.

Rusya, İran ve Esad Arasında Büyüyen Çatışmanın Ardında.

Yolsuzluk Esad’ın Ordusunu Çökertti.

Yumuşak Bilgi Savaşı: Medya Modeli.

Suriye Ekonomisi, Aşırılıkların Yükselişinde Önemli Rol Oynamaktadır.

Suriye’nin Kurtarılmış Bölgelerinde Geçim Kaynaklarının Geliştirilmesi.

Din ve Sosyoloji: Vatana karşı Cihad İdeolojisi ve Cihad.

Haklar ve Özgürlükler

Mülteciler ve Kimlik Mücadelesi.

Amerikan Medyasında İslamiyeti ve Müslümanları Klişeleştirme.

Aleviler ve Suriye’nin İçine ve Dışına Yolculukları. 
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En Önemli
İnfografikler 2016

Multimedya
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Kurulduğu Günden 2016'ya Kadar Alsouria Başarıları
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