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Kadın elinden dayanışma 
ve başarı öyküsü: SADA

SADA Kadın Gelişim ve 
Dayanışma Merkezi, kadınları 
güçlendirmek için 2017 yılında 
yolculuğuna çıktı. Bu yolculukta 
kadınlar birbirlerinden öğrendi, 
birbirlerine destek verdi. 12’de

SGDD-ASAM’ın Avrupa Birliği’nin 
finansal desteği ve BM Kadın 
Birimi (UN Women), Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO), Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 
2017 yılında kurduğu SADA Kadın 
Merkezi, dünyada örnek gösterilen 
projeler arasında yer alıyor. 

Pazarkule’de 

Medya ve Mülteciler 
Basın Buluşmaları  
4. yılını geride bıraktı
SGDD-ASAM’ın 2016 yılında başlattığı ‘Medya ve 
Mülteciler Basın Buluşmaları’nın dördüncüsü; Ankara, 
İzmir ve Van’da düzenlenen çalıştaylarla tamamlandı. 
Medyanın duayen isimlerinin konuk olduğu 
buluşmalara, 2 bin 500’den fazla gazeteci katıldı. 6’da
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SGDD-ASAM, Avrupa’ya geçmek için Türkiye-Yunanistan sınır kapısına giden binlerce mülteciye destek oldu

Duamelle’den 
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Migrant TV 
yayınlarına
başladı 4

SIĞINMACILAR ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği 
(SGDD-ASAM), 28 Şubat 2020 tarihinde yapılan “Avrupa’ya 
geçişlere engel olunmayacak” açıklaması sonrası sığınmacı 
ve mültecilerin batı sınırlarına doğru hareketlenmesi ile 
başlayan süreçte Edirne Pazarkule başta olmak üzere sınır 
hattı boyunca farklı bölgelerde 150’den fazla personeliyle 
birlikte kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.

SGDD-ASAM, yaklaşık 1 aylık bu süreçte, Türkiye’nin 
dört bir yanındaki ofislerinden 150’den fazla personeliyle 
ihtiyaç analizi, insani yardım ve koruma çalışmalarını 
T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve 
AFAD başta olmak üzere alanda bulunan kamu kurum 
ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum 
örgütleri ile iş birliği içerisinde sürdürdü. 2-3’te
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İçişleri Bakanı Soylu’dan 
SGDD-ASAM’a teşekkür
T.C. İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, yaşananları yerinde 
görmek ve incelemede bulunmak 
için Pazarkule’ye geldi. 
Bakan Soylu, bölgede yaptığı 
çalışmalarla takdir toplayan 
SGDD-ASAM’a teşekkür etti. 3’te
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Kavlak: Türkiye’deki her 
28 kişiden 1’i mülteci 

SGDD-ASAM 150 kişilik 
ekibiyle Pazarkule’deydi

İhtiyaç sahiplerine anında destek

SGDD-ASAM’ın, 28 Şubat 
2020 tarihinde yapılan 

“Avrupa’ya geçişlere engel 
olunmayacak” açıklaması 

sonrası sığınmacı ve 
mültecilerin batı sınırlarına 

doğru hareketlenmesi ile 
başlayan süreçte Edirne 
Pazarkule başta olmak 

üzere sınır hattı boyunca 
farklı bölgelerde 150’den 
fazla personeliyle birlikte 

kapsamlı çalışmalar 
gerçekleştirdi.

DÜZENSIZ göçmenlerin, denizden 
geçişlerin hayati risk oluşturma ihtimali 
ve Yunanistan sınırının açılacağını 
düşünmelerinden dolayı Edirne Pazarkule 
Sınır Kapısı’ndaki yoğunluğu günbegün 
arttı. SGDD-ASAM, Edirne şehir merkezinde 
ilk grupların toplanmaya başladığı andan 
itibaren Edirne Saha Ofisi aracılığıyla sınır 
geçiş noktalarındaki hareketliliği izledi ve 
İstanbul ofislerinin katılımı ile saha analizi 
ve ihtiyaç analizi çalışmalarını genişletti.

İki farklı noktada dağıtım yapıldı 
28 Şubat 2020 tarihinden 26 Mart 

2020 tarihine kadar SGDD-ASAM mobil 
karavanları aracılığıyla iki farklı noktadan 
insani yardım malzemeleri dağıtıldı. 
Alandaki çadırlarda bulunan kişilerin 
demografik profilleri belirlendi, hassasiyet 
tespitleri gerçekleştirildi. SGDD-ASAM’ın 
Pazarkule Sınır Kapısı çevresindeki çadır 
alanında yaptığı saha çalışmalarında nüfusun 

yüzde 30’unun kadın ve çocuklardan 
oluştuğu görüldü. Yine aynı bölgede yapılan 
saha taramasında, alanda bulunanların 
%47,1’ini Suriyelilerin, %35,3’ünü 
Afganların, %4,6’sını Iraklıların, %5,8’ini 
Somalililerin ve %4,8’ini diğer uyruklara 
mensup kişilerin oluşturduğu saptandı.

İhtiyaç analizi gerçekleştirildi
Pazarkule sürecinin ilk günlerinde 

öncelikli olarak temel ihtiyaçların 
karşılanması gerekliliği tespit edilerek 
kalış süresinin uzamasıyla birlikte 
koruma faaliyetinin gerekliliği öne çıktı. 
İhtiyaçlara yönelik tespitler yapılırken, 
kadın ve çocukların ihtiyaçları başta olmak 
üzere, hassas durumda olan kişilerin 
önceliklendirilmesine ağırlık verildi. Gıda 
ve gıda dışı ihtiyaçlar SGDD-ASAM’ın mobil 
karavanları aracılığıyla planlı bir biçimde 
dağıtılırken mobil karavanlara ulaşamayacak 
ihtiyaç sahiplerine yerinde dağıtım sağlandı. 

“28 ŞUBAT’TA AVRUPA’YA GEÇİŞLERE ENGEL OLUNMAYACAK” AÇIKLAMASI İLE BİNLERCE 
GÖÇMEN, TÜRKİYE’NİN AVRUPA’YA AÇILAN SINIR KAPISI PAZARKULE’YE AKIN ETTİ

PAZARKULE Sınır 
Kapısı ve çevresi, düzensiz 
göçmenlerin en çok toplandığı 
yer olmasıyla birlikte Meriç, 
Uzunköprü, İpsala bölgelerinde 
de yoğunlaşmalar görüldü. 
SGDD-ASAM mobil ekipleri 
saha taramaları yaparak gerekli 
insani yardım malzemelerini 
bu bölgelerde de ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırdı. Mobil 
ekipler Pazarkule Sınır Kapısı 
alanının dışındaki sınır 
hareketliliğini izledi, ilçe ve 
köylerdeki hassas grupları tespit 
etti, bu bölgelerdeki kişilerin 
temel ihtiyaçlarını karşıladı 

ve geri itmeye maruz bırakılan 
kişilerle ayrıntılı görüşmeler 
yaptı. Mobil ekipler aynı 
zamanda hastane ziyaretleri 
gerçekleştirdi ve Yunanistan 
kolluk kuvvetleri tarafından 
gerçekleştirilen müdahaleler 
sonucunda yaralı olarak 
hastaneye sevk edilen düzensiz 
göçmenlerin ihtiyaçlarını 
karşıladı, hastane süreçlerini 
takip etti. SGDD-ASAM 
Mobil Kliniği aracılığıyla aynı 
zamanda medikal ihtiyacı ve 
sağlık problemi olan kişilere 
sağlık danışmanlığı sağlandı ve 
ilgili yönlendirmeler yapıldı.

İçişleri Bakanı Soylu’dan 
SGDD-ASAM’a teşekkür

T.C. Içişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, bu süreçte yaşananları 
yerinde görmek ve incelemede bulunmak için Pazarkule’ye 
gerçekleştirdiği ziyarette sürecin yönetilmesinde iş birliği içerisinde 
çalışan SGDD-ASAM’a, Kızılay’a, AFAD’a ve diğer sivil toplum 
kuruluşlarına televizyon ekranlarında teşekkürlerini iletti.

1 milyondan fazla insani  
yardım malzemesi dağıtıldı

SGDD-ASAM yaklaşık 1 aylık bu süreçte, Türkiye’nin dört bir 
yanındaki ofislerinden 150’den fazla personeliyle ihtiyaç analizi, insani 
yardım ve koruma çalışmalarını T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü ve AFAD başta olmak üzere alanda bulunan kamu kurum ve 
kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği 
içerisinde sürdürdü. Bir aylık süreçte 624.014 gıda malzemesi, 128.948 
hijyen malzemesi, 249.083 içecek ve 76.535 diğer destekleyici ürün olmak 
üzere toplamda 1.080.580 malzemenin alanda dağıtılmasını sağladı.

29 Şubat 2020’de 
Edirne’ye gelen  
SGDD-ASAM personeli, 
Pazarkule’de ve çevre 
ilçelerde insani yardım 
malzemeleri dağıtımı 
yaptı. Mobil araçlarla 
göçmenlere sırayla 
ve eşit bir şekilde 
malzemeleri dağıtan 
SGDD-ASAM personeli, 
Mobil Sağlık Kliniği ile 
de sağlık ihtiyaçlarına 
yanıt verdi.
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Çoğunluğu mültecilerden oluşan 
12 sanatçı, tarihi güzellikleriyle 
ünlü Kapadokya’da bir araya geldi 
ve bir göç yolculuğunu anlatan 
Feridem türküsünü seslendirdi.

Pandemi sürecinin  
etkileri konuşuldu

Hijyen kitlerinin 
dağıtımları tamamlandı

Covid-19 bilgilendirmeleri  
için üç dilli web sitesi

Pandeminin mülteciler 
üzerindeki etkisi araştırıldı

Çocukları bilgilendirici 
yayınlar hazırlandı

SGDD-ASAM, Türkiye’deki ilk Covid-19 
vakasının açıklandığı tarihten itibaren hızlı 
bir çalışma sürecine girerek kamu kurum ve 
kuruluşlarının yaptığı açıklamalara, virüsten 
korunma yollarına ve karantina günlerinde neler 
yapılabileceğine ilişkin bilgileri Türkçe, Arapça, 
Farsça olarak hazırladığı web sitesinde yayınladı. 
Web sitesi ile bugüne kadar toplamda 50.000’den 
fazla kullanıcıya ulaşıldı. Siteye https://covid19.
sgdd.org.tr/ adresi üzerinden erişebilirsiniz.

SGDD-ASAM, farklı hassasiyetlere sahip mülteci 
ve sığınmacıların koruma, sağlık, eğitim ve geçim 
kaynakları sektörlerinde, Covid-19 salgın sürecinden 
nasıl etkilendiklerini ve ihtiyaçlarını tespit edebilmek 

amacıyla “Covid-19 
Salgınının Türkiye’de 
Yaşayan Mülteciler 
Üzerindeki Etkilerinin 
Sektörel Analizi” başlıklı 
bir çalışma gerçekleştirdi. 
Çalışma kapsamında 48 
ilde yaşayan 960 Suriyeli, 
131 Afgan, 49 Iraklı, 20 
İranlı, 1 Filistinli ve 1 
Somalili olmak üzere 
toplam 1.162 danışanla 
telefon aramaları 
yoluyla anket yapıldı. 
Anket sonuçlarına göre 
katılımcıların büyük 

çoğunluğunun Covid-19 
hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu öne çıktı. Öte 
yandan, yine katılımcıların büyük bir çoğunluğunun iş 
ve gelir kaybıyla karşı karşıya kaldığı ve gıda ile hijyen 
gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği 
bilgisine ulaşıldı.

COVID-19 salgını konusunda çocukların 
bilinçlenmesine ve süreci daha kolay 
anlamlandırabilmelerine yönelik 3 farklı yaş aralığı için 
kitaplar hazırlandı. İçlerinde çocukların yaşlarına uygun 
bilgiler ve bu dönemde psikolojik dayanıklılıklarını 
artırmaya yönelik etkinlikler bulunan kitaplar UNICEF 
iş birliğiyle dağıtımı yapılacak Psikososyal Destek 
Kitleri ile birlikte çocuklara ulaştırıldı. 4-6 yaş aralığı 
için “Farah Kelebeği’nin Anlatacakları var”, 7-11 yaş 
aralığı için “Koronavirüs ve Terazimdeki Duygular” 
ve 12-15 yaş aralığındaki çocuklar için “Koronavirüs 
Günlüğüm” adlı kitaplar aynı zamanda SGDD-ASAM  
Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezleri’nde dağıtıldı.

Müziğin birleştirici gücü 
Kapadokya’yı renklendirdi

‘MIGRANT TV’ 
yayınlara başladı

TÜRKIYE’DE yaşayan sığınmacı ve 
mültecilerin ülke ve dünya gündemine dair 
gelişmeleri takip edebilmeleri ve yaşamlarını 
kolaylaştırıcı bilgilere kendi ana dillerinde 
ulaşabilmeleri için kurulan Migrant TV, YouTube 
üzerinden yayınlarına başladı. Arapça, Farsça, 
Fransızca ve Somalice olmak üzere dört farklı 

dilde hazırlanan içeriklerde, Covid-19 pandemisi 
ile birlikte sağlık haberlerine sıklıkla yer verildi. 
Çalışma hayatı, iş güvenliği ve doğal afetlerden 
korunma yolları gibi konular ele alınarak, geniş 
bir yelpazede yayınlara devam ediliyor.  
Migrant TV yayınlarını YouTube kanalından 
takip edebilirsiniz.

T.C. NEVŞEHIR Valiliği İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü öncülüğünde, SGDD-ASAM, Avrupa 
Birliği tarafından finanse edilen Nevşehir Çok 
Yönlü Destek Merkezi tarafından gerçekleştirilen 
çalışmada, Feridem türküsünü seslendiren 
sanatçılar kendi göç hikâyelerini farklı bir 
deneyimle bir kez daha yaşadı. Binlerce yıllık 
medeniyetlerin izini günümüze taşıyan Kapadokya, 
bu özgün çalışma sayesinde farklı kültürlerden 
kişileri müziğin birleştirici çatısı altında buluşturdu. 

Feridem 
türküsünün 
çekimleri 
Kapadokya’nın 
en önemli 
bölgeleri 
olan Göreme, 
Uçhisar, 
Ürgüp, Avanos 
ve Çavuşin’de 
gerçekleştirildi.

ANKARA’DA kurulan 
Akademi, SGDD-ASAM’ın uzun 
yıllar sahada edindiği bilgi ve 
tecrübe ile göç konusundaki 
bilimsel bilgi üretimine, bilginin 
yaygınlaştırılmasına ve pratik ile 
teorik bilginin bütünleştirilmesine 
katkıda bulunmayı hedefliyor. 
SGDD Göç Akademisi, göç alanında 
çalışan tüm aktörler arasında bir 
diyalog platformu oluşturmak, 
Türkiye ve dünya yazınına 
katkıda bulunmak, akademik 
bilgi paylaşımını güçlendirmek, 

alandaki nitelikli bilimsel 
çalışmaları desteklemek amacıyla 
çeşitli faaliyetler yürütecek. Göç 
çalışmalarına katkıda bulunma ve 
Türkiye’deki göç tartışmalarını, 
küresel ölçekte devam eden ilgili ve 
güncel tartışmalar ve araştırmalar 
ile buluşturma motivasyonundan 
hareketle, SGDD Göç Akademisi 
bünyesinde, hakemli dergi, seminer 
programları, göç kütüphanesi, 
araştırma bursları, paneller ve 
konferanslar gibi çeşitli çalışmalar 
yürütülecek.

AVRUPA Birliği tarafından finanse edilen ve SGDD-ASAM 
tarafından yürütülen “Türkiye’deki Mültecilerin Sosyal 
Uyumu” projesi kapsamında Covid-19’la mücadele için 12 
ilde toplam 17.600 hijyen kiti 50.000’den fazla yararlanıcıya 
ulaştırıldı. Proje kapsamında Çankırı, Çorum, Denizli, 
Eskişehir, Karabük, Kırıkkale, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, 
Nevşehir, Samsun ve Yalova illerinde dağıtım gerçekleştirildi. 
Mayıs ayında başlayan dağıtımların tamamı Temmuz 
ayı sonuna kadar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 

SGDD Göç Akademisi:
Pratikten Teoriye Göç

SGDD-ASAM her geçen gün daha fazla önem 
kazanan göç alanına ilişkin pratiğin teoriye 
aktarılması ihtiyacıyla, 25 yıllık saha deneyiminin 
verdiği güçle SGDD Göç Akademisi’ni kurdu.

Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitimi 
Merkezi’nden anlamlı destek

COVID-19 salgınıyla mücadele kap-
samında Halk Eğitimi Merkezleri’n-
deki ekipmanlar antibakteriyel maske 
ve tulum dikimi için değerlendirili-
yor. “Geçici Koruma Altındaki Suriyeli-
ler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik 
Fırsatların Desteklenmesi Projesi”nde-
ki çalışanlar ve kursiyerler gönüllü ola-
rak maske ve tulum üretimi gerçekleşti-
riyor. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (MEB-
HBÖGM) Ar-Ge ve Projeler Daire Baş-
kanlığı ve Alman Federal Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) 
adına Alman Uluslararası İşbirliği Kuru-
mu (GİZ) tarafından SGDD-ASAM iş bir-
liği ile yürütülen proje kapsamındaki 
dikiş atölyeleri ekipmanı, salgın süre-
cinde maske ve tulum üretimi için des-
tek amaçlı kullanılıyor.

Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir 
Kaymakamlığı da dezenfeksiyon ve 
malzeme temini ile çalışmalara önemli 
destek sağlıyor. Konferans salonunun 
dikiş atölyesine çevrildiği Halk Eğitimi 
Merkezi’nde günlük ortalama 300 maske 
ve 150 tulum üretimi gerçekleştiriliyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Toplum Bilimleri Kurulu 
üyeleri Prof. Dr. Kemal 
Ataman ve Prof. Dr. Veysel 
Bozkurt ile birlikte Bakanlık 
yetkililerinin, UNHCR, 
ECHO ve birçok sivil toplum 
örgütünün katılımı ile 
gerçekleştirilen çevrim 
içi toplantıya derneğimizi 
temsilen SGDD-ASAM Genel 
Koordinatör Yardımcısı  
Av. Ayşegül Yalçın Eriş 
katıldı. Sığınmacı ve 

göçmenlerin pandemi sürecinden nasıl etkilendiğinin, 
sağlık hizmetlerine erişimleri önündeki engellerin ve 
çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantı yaşanabilecek birçok 
sorunun ortadan kalkması için oldukça faydalı oldu.

SGDD-ASAM Genel Koordinatör SGDD-ASAM Genel Koordinatör 
Yardımcısı  Av. Ayşegül Yalçın ErişYardımcısı  Av. Ayşegül Yalçın Eriş

UNICEF Türkiye Temsilcisi 
Philippe Duamelle’den  
SGDD-ASAM’a veda ziyareti
Şubat 2015’te başladığı UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Türkiye 
Temsilciliği görevinden ayrılan Philippe Duamelle, SGDD-ASAM ve UNICEF’in 
2016 yılından bu yana birlikte sürdürdüğü Ankara Al Farah Çocuk ve Aile Destek 
Merkezi’ne eşi ve çalışma arkadaşları ile birlikte veda ziyareti gerçekleştirdi.

SGDD-ASAM Genel Koordinatörü 
İbrahim Vurgun Kavlak ve proje 
çalışanlarının katıldığı ziyarette, UNICEF 
ve SGDD-ASAM’ın uzun yıllara dayanan 
köklü iş birliği değerlendirildi ve ilerleyen 
dönemde birlikte gerçekleştirilecek 
çalışmalar üzerinde duruldu. Duamelle, 
Suriye krizinin etkilerinin en çok derinleştiği 
zamanlarda bu ağır yükün altına elini 
esirgemeden koyan ve uluslararası nitelikte 
çalışmalar yapan SGDD-ASAM çalışanlarına 
teşekkürlerini iletti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, 
SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim 
Vurgun Kavlak, Duamelle ve eşinin 
Türkiye’de bulundukları süre zarfında SGDD-
ASAM ile UNICEF’in birlikte gerçekleştirdiği 
etkinliklerdeki fotoğraf karelerinden oluşan 
seçkiyi armağan etti.

COVID-19 Salgınının  
Türkiye’de Mülteciler Üzerindeki
Etkilerinin Sektörel Analizi

SIĞINMACILAR VE 
GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA 
DERNEĞİ

SGDD-ASAM

www.sgdd.org.tr

RAPOR
TR

2020

Mayıs '20

4 5



umuda doğru gazetesi
ARALIK 2020

umuda doğru gazetesi
ARALIK 2020

SGDDSGDD

UNICEF’IN çocuklar başta olmak üzere aynı 
zamanda kadınlarla birlikte çalıştığını ifade eden 
Hosta, “Çocuğun mültecisi, göçmeni yoktur. 
Çocuk çocuktur. Hiçbir çocuk hiçbir hakkından 
mahrum kalmamalı. Çocukların haklarını ve 
onurlarını her durumda korumalıyız” ifadelerini 
kullandı. Türkiye’de bulunan 3.6 milyon 
Suriyelinin 1.7 milyonunun çocuk olduğunu 
belirten Hosta, okul çağındaki 400 bin 
çocuğun okula gidemediğini söyledi. 

SGDD-ASAM, Türkiye’nin dört bir yanından 2 bin 500’den fazla medya mensubunu bir araya getirdi

‘Medya ve Mülteciler Basın 
Buluşmaları’ 4. yılını geride bıraktı

SGDD-ASAM’ın 2016 yılında başlattığı ‘Medya ve Mülteciler Basın Buluşmaları’ 2016 ve 2017 yıllarında Ankara, İstanbul, 
Antalya, Gaziantep ve Adana şehirlerinde yüzlerce gazetecinin bir araya geldiği, göç ve mülteci alanında medyanın 
rolünün tartışıldığı ve Türkiye’de bir ilk olma niteliği taşıyan beş çalıştayla başladı. 2018 yılında da beş ayrı toplantı ile 
devam eden Medya ve Mülteciler Basın Buluşmaları, 2019 yılında dördüncü bir seri olarak tekrar gerçekleştirildi. 

AVRUPA Birliği’nin finansal desteği ve SGDD-ASAM 
ile MUDEM (Mülteci Destek Derneği) iş birliğiyle yürütülen 
“Türkiye’de Bulunan Suriye ve Irak Krizlerinden Etkilenen 
Sığınmacılara Geliştirilmiş Destek Projesi” kapsamında sırasıyla 
Ankara, İzmir, Van ve kapanış toplantısı tekrar Ankara’da 
gerçekleştirilen etkinlikle birlikte bugüne kadar yedi farklı şehirde 
2.500’den fazla yerel ve ulusal medya mensubuna ulaşılmış oldu. 

Farkındalığın artırılması sağlandı
2019 yılında düzenlenen toplantılara T.C. İçişleri Bakanlığı 

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Kamu 
Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanı Mehmet Akarca başta olmak üzere T.C. Millî 
Eğitim Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu, Birleşmiş Milletler kuruluşlarından pek çok 
uzman katılım sağladı. Toplantılar boyunca mültecilerin basında 
nasıl yer bulduğu, göç alanında doğru terminoloji kullanımı, 
doğru bilinen yanlışlar ve mülteci haklarına ilişkin mevzuat 
hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Haber üretim süreçlerindeki 
farkındalığın artması ve konunun insani yönlerine odaklanarak 
haberde kullanılacak dilden kaynaklanabilecek olası nefret 
söylemi ve ön yargıların önüne geçilmesi için farkındalık arttırıcı 
sunumlar gerçekleştirildi. 

Medyanın duayen isimleri konuk oldu
Toplantılarda medya dünyasının duayen isimleri fotoğraf 

sanatçısı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, NTV Haber Müdürü 
Mete Çubukçu, Kanal D Ankara Temsilcisi Ercan Gürses, Haber 
Global Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel, TRT spikeri 
Ahmet Görmez, Reuters Fotoğraf Şefi Murad Sezer ve Foto 
Muhabiri Ümit Bektaş, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı 
Rıza Özel, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin 
Polatel göç alanındaki gazetecilik deneyimlerini aktardı.

‘İnsanlık ve vicdan  
bizim için çok önemli’

‘Dünyaya ders verdik’

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca:

AVRUPA Birliği’nin en büyük delegasyonunu 
Türkiye’de kurduğunu belirten Steven De Vriendt,  
“AB şimdiye kadar göçle ilgili en büyük desteği 
Türkiye’ye verdi. Suriye’den gelen göç dalgasının 
yönetilmesi için öncelikle temel ihtiyaçların 
karşılanması, sosyo-ekonomik desteğin sağlanması, 
yerel altyapıların geliştirilmesi, eğitim, sağlık ve 
koruma alanlarında, Türkiye ile birlikte çalışıyoruz. 
Türk hükûmeti ve AB iş birliği içerisinde, mültecilerin 
yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışmakta ve ev sahibi 
topluma yardımcı olmaktadır” diye konuştu.

YAPILAN haberlerde doğru sözcük seçiminin 
oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Selin 
Ünal, “Güçlü bir haber kaynağı olan basının, 
okuyucu üzerinde yaratacağı algı bağlamında doğru 
terminolojinin kullanıldığı bir haber dilini benimsemesi 
kadar haber başlığı seçimi de büyük önem taşır” dedi.TÜRKIYE’NIN yaşananlar karşısında iyi bir sınav verdiğini, onurlu 

ve vicdan sahibi insanlara örnek teşkil ettiğini vurgulayan Malkoç, 
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun sadece Türk vatandaşlarından değil, 
Türkiye’de bulunan herkesten başvuru aldığını belirterek “Kamu 
Denetçiliği Kurumu olarak, Türkiye’deki 3.5 milyon Suriyelinin 
durumunu ayrıntılarıyla anlatan bir rapor hazırladık. Tüm insan 
hakları kurumlarının üst düzey temsilcilerine gönderdik ve bu 
çalışmanın çok büyük faydası oldu” şeklinde konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Program  
Yöneticisi Steven De Vriendt:

UNHCR Türkiye Dış İlişkiler Sözcüsü Selin Ünal:

UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Sema Hosta:

‘Türkiye ile iş birliği 
içinde çalışıyoruz’

‘Haber başlığı seçimi 
büyük önem taşıyor’

‘Türkiye bu süreçte iyi bir sınav verdi’

‘Çocukların hakkı  
her zaman korunmalı’

‘Hep birlikte ortak akıl yakalamalıyız’

HER insanın potansi-
yel bir göçmen olduğunu 
belirten Dr. Gökçe Ok, “Her 
göçün bir hikâyesi var. Ana-
dolu göçlerle kurulmuş bir 
coğrafya. Bugün ülkemizde 
yaklaşık 192 farklı ülkeden 5 
milyon 55 bin insan yaşıyor. 
Türkiye yalnızca Göç İdare-

si Genel Müdürlüğü ile değil 
kamu kurumları, sivil top-
lum kuruluşları ve medyanın 
büyük bir bölümü olarak da 
göç yönetimini akılla, bilim-
le ve mantıkla yürütüyor. 
İnsanlık ve vicdan bizlerin 
en önemli kavramları” ifade-
lerini kullandı.

TÜRKIYE’NIN sığınmacı 
politikası ile tüm dünyaya insanlık 
dersi verdiğini söyleyen Mehmet 
Akarca, Türklerin misafirperverliğini 
anımsatarak, “Belki de dünyada ‘Tanrı 
misafiri’ diye bir deyimi olan tek 
ülke biziz” dedi. Misafirperverliğin 
Türklerin genetiğinde olduğunu 
vurgulayan Mehmet Akarca, 
“Türkiye yüzyıllardan beri dışarıdan 
sığınanlara ya da kucaklaşmak 
isteyenlere kapılarını açtı. 
İspanya’daki Musevilerden tutun, 
Nazilerden kaçan bilim insanları, 
Bulgaristan’dan kaçan Türk 
azınlıklara kadar her birini Türkiye 
kucakladı” şeklinde konuştu.

“DENEYIMLERLE Göç” oturumuna konuk olan 
Coşkun Aral, 1970’lerde mültecilerle ilk defa İran ve 
Kuzey Irak’ta tanıştığını, 1980’li yıllarda Lübnan’da 
yaşananları gördüğünü, daha sonra da Filistinli 
mültecileri tanıdığını anlattı. Haberlerde yanlış 
uygulamalardan kaçınmak gerektiğine vurgu yapan Aral, 
“Mülteci haberleri gündeme geldiği zaman, gelişmiş 
ülkelerde ortak akıl kendiliğinden oluşuyor. Hep 
birlikte bu ortak aklı yakalamalıyız” şeklinde konuştu. 
Türkiye’deki Suriyelileri üretici konuma getirmek 
gerektiğini belirten Aral, “3.6 milyon Suriyeli var, 
Suriyeli olmayanlarla birlikte 4 milyondan fazla mülteci 
var. O insanların ekonomiye katkılarını sağlamalı, hem 
de kendi geleceklerinde daha iyi bir yaşama sıçrama 
yapmalarına olanak tanımalıyız. Basının buradaki 
rolü de sosyal uyumu güçlendiren haberleri ön plana 
çıkarmak olabilir” ifadelerini kullandı.

TOPLANTININ açılış konuşmasını ya-
pan İbrahim Vurgun Kavlak, günümüzde 
71 milyon kişinin zorla yerinden edildiğini, 
bu sayının 26 milyonunu ise mültecilerin 
oluşturduğunu söyledi. Türkiye’nin son 7 
yıldır dünyada en fazla mülteci ağırlayan 
ülke konumunda olduğunu belirten Kav-

lak, kamuoyu algısının oluşmasın-
da yerel basının önemine dikkat 

çekti. Kavlak, “Mültecilerin, yerel halkla 
olan uyumunda basın mensuplarına 
büyük rol düşmektedir. Haberlerde kul-
lanılan dil, konuyla ilgili terminolojiye 
hâkimiyet ve doğru sözcük kullanı-
mı gibi konular ülkemizin dünyada 
örnek olan çalışmalarına büyük 
katkılar sağlayabilecek güçtedir” 
şeklinde konuştu.

Fotoğraf Sanatçısı ve Belgesel Yapımcısı Coşkun Aral:

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç:

‘Yerel halk ve mültecilerin  
uyumunda basının rolü büyük’

SGDD-ASAM GENEL KOORDİNATÖRÜ İBRAHİM VURGUN KAVLAK:

ANKARA, VAN 
VE İZMİR’DEKİ 

BULUŞMALARA 
MEDYANIN DUAYEN 

İSİMLERİ KONUK 
OLDU
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‘SGDD-ASAM 
2019 Personel 

Toplantısı’ 
Hacettepe 

Üniversitesi’nde 
düzenlendi

Türkiye’nin dört bir yanından 1500’den fazla 
çalışanın katıldığı SGDD-ASAM yıllık personel 
toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

TÜRKIYE’NIN dört bir yanından 
1500’den fazla çalışanın katıldığı  
SGDD-ASAM yıllık personel toplantısı 
Ankara’da gerçekleştirildi. SGDD-
ASAM Genel Koordinatörü İbrahim 
Vurgun Kavlak ve SGDD-ASAM Yönetim 
Kurulu Başkanı Cumhur Özen’in açılış 
konuşmalarını yaptığı toplantı,  
SGDD-ASAM’ın çalışma ortakları 

UNHCR, UNICEF, UNFPA, WHO, UN 
Women, ILO, IOM ve GİZ temsilcilerinin 
sunumları ile devam etti. Personel 
toplantısında, SGDD-ASAM Genel 
Koordinatör Yardımcıları Buket Bahar 
Dıvrak, Ayşegül Yalçın Eriş, Kadir 
Beyaztaş ve Levent Ulusoy derneğin 
yürüttüğü projeleri ve çalışmaları 
değerlendirdi.  

Toplantının 
gerçekleştiği 16 
Günlük Aktivizm 
haftasında kadına 
yönelik şiddete 
karşı farkındalığı 
arttırmak için 
1500’den fazla 
kişi “Karanlığı 
Aydınlat” sloganı 
ve ellerindeki 
kartonlarla tüm 
salonu turuncuya 
boyadı.



UNHCR Temsilci Yardımcısı Jean-Marie Garelli:

“TÜRKIYE’DEKI en önemli ve güçlü 
sivil toplum kuruluşu ortağımız olarak 
SGDD-ASAM ile ortaklığımız 2005 yılına 
kadar dayanıyor. Genel merkezdeki 
çalışanlarla birlikte, saha ofislerinde 
mültecilerle ilk teması kuran ve ilk 
yönlendirmeleri yapan SGDD-ASAM 
çalışanları bizim için çok değerli.”

‘SGDD-ASAM, Türkiye’deki en 
güçlü sivil toplum ortağımız’

UNFPA İnsani Yardım Program Koordinatörü Selen Örs Reyhanioğlu:

“SGDD-ASAM ile yürüttüğümüz 16 
Kadın Sağlığı Danışma Merkezi aracılığıyla 
ulaştığımız kişi sayısı sadece üreme sağlığı 
alanında yaklaşık 87 bin kişi, toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddet alanında ise 100 bin 
kişiyi geçti. Bu çalışmalarla birlikte son iki 
senede yaklaşık 67 bin kişiye de hijyen kitleri 
aracılığıyla ulaştık.”

‘SGDD-ASAM ile birlikte 
binlerce insana ulaşıyoruz’

GİZ Ülke Direktörü Rubeena Esmail:

WHO Program Koordinatörü Dr. Altin Malaj:

IOM Türkiye Acil Durum Program Koordinatörü Mazen Aboulhosn:

“SGDD-ASAM Türkiye’nin hemen her 
yerindeki ofisleriyle mültecilerin yanında 
olmaya devam ediyor. İster bir kamu kurumu 
ile ister bir mülteciyle görüştüğümüzde 
mutlaka SGDD-ASAM’ın adı geçiyor ve sizlerle 
yaptığımız çalışmalardan gurur duyuyoruz.”

“SGDD-ASAM, Dünya Sağlık Örgütü için 
son derece önemli bir uygulayıcı ortak. Sizlerle 
çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 
Bu memnuniyet sadece bugün için değil, 
önümüzdeki yıllar boyunca devam edeceğini 
ümit ettiğimiz bir birliktelik.”

“SGDD-ASAM ülke genelinde faaliyet 
göstermekte olan bir sivil toplum kuruluşu 
olduğundan bizim çalışmalarımız için çok 
büyük önem taşıyor. Karşılaştığımız vakaların 
neredeyse yüzde 60’ını SGDD-ASAM’ın 
yönlendirmesiyle alıyoruz.”

‘SGDD-ASAM’ın 
adı her yerde’

‘Sizlerle çalışmaktan 
çok memnunuz’

‘Çalışmalarınız 
büyük önem taşıyor’

UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman:

“BUGÜN burada SGDD-ASAM 
ailesi ile birlikte olmak benim için 
büyük bir gurur. SGDD-ASAM’ı yıllar 
içerisinde gittikçe büyüyen bir aile olarak 
görmek çok etkileyici. Sizler sayesinde 
mülteciler, çocuklar ve aileleri için her 
türlü destek ve sosyal uyum çalışmaları 
büyük bir kolaylıkla yapılabiliyor.”

‘Sizlerle birlikte olmak benim 
için büyük bir gurur’

UN WOMEN Program Koordinatörü Zeynep Aydemir Koyuncu:

“UN Women 2017 yılından bu yana 
SGDD-ASAM ile çok yakın iş birliği  
içerisinde çalışıyor. Sizler bu yakın 
iş birliğinin hem mimarı hem 
uygulayıcılarısınız. Birlikte birçok mülteciye 
ulaşarak, destek sağlamaya devam ediyoruz. 
Sağlamaya çalıştığımız toplumsal eşitliğin 
çok önemli bir parçasısınız.”

‘Sizlerle iş birliği içinde 
çalışmaya devam edeceğiz’

ILO Kıdemli Program Sorumlusu Nejat Kocabay:

“ILO, 50 yıldır Türkiye’de çalışmalarını 
sürdürüyor. Sosyal diyaloğun geliştirilmesi, 
kadın istihdamının arttırılması, genç istihdamın 
desteklenmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin 
yaygınlaştırılması, çocuk işçiliğiyle mücadele 
gibi temel başlık alanlarında çalışıyoruz.  
SGDD-ASAM bu çalışmalarımızda bizler için 
oldukça önemli bir ortak. ”

‘Yaptığımız çalışmalarda en 
önemli ortak SGDD-ASAM’
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SGDD-ASAM’DAN HABERLER
ADANA

GAZİANTEP SAMSUN

İSTANBUL ANKARA

GAZİANTEP

ADANA’DA mevsimlik tarım işçilerinin 
yaşadığı bölgelerde ihtiyaç analizi ve 
hassasiyet tespiti çalışmaları yapıldı. SGDD-
ASAM’ın saha çalışmaları kapsamındaki 
analiz ve tespitler sonucunda, ailelerin 
sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimleri 
için bilgilendirme gerçekleştirildi. Ofis 

çalışmalarından yararlanamayan ailelere 
Mobil Danışmanlık Karavanları aracılığıyla 
sahada danışmanlık hizmeti verildi. 
Bilgilendirme çalışmalarıyla eş zamanlı 
olarak pandemi süreciyle ilgili koruma 
odaklı eğitimler ve psikososyal destek 
çalışmaları sürdürülüyor.

GAZIANTEP’TE yaşayan 
danışanlarımız beyaz 
balon, pankart ve resim 
çalışmalarıyla 20 Haziran 
Dünya Mülteciler Günü’nde 
hislerini, düşüncelerini ve 
vermek istedikleri mesajları 
paylaştı. Avrupa Birliği 
Bölgesel Güven Fonu’nun 
finansal desteği ile BM 
Kadın Birimi (UN Women) 
liderliğinde Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi, 
Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ve SGDD-ASAM iş 
birliğinde yürütülen Gaziantep 
SADA Kadın Gelişim ve 
Dayanışma Merkezi’nin 
organizasyonu ile danışanlar 
dünyaya mesaj verdi.

AVRUPA Birliği’nin finansal 
desteğiyle ve Samsun Büyükşehir 
Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen 
“Uluslararası Sürdürülebilir Şehircilik 
Konferansı” AB Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Büyükelçi Christian Berger 
ve Samsun Valisi Osman Kaymak’ın 

açılış konuşmaları ile başladı. SGDD-
ASAM Genel Koordinatör Yardımcısı 
Buket Bahar Dıvrak, Konferans’ta 
yaptığı konuşmada, SGDD-ASAM’ın 
çalışmalarını anlattı ve sürdürülebilir 
bir şehircilik anlayışı içinde mültecilerin 
sosyal uyumunun önemine değindi. 

KADINA yönelik “Erk”ek Şiddetiyle 
Mücadele Sempozyumu’nda şiddet 
sorunu farklı disiplinlerden 30 teorisyen 
ve uygulamacı tarafından birçok açıdan 
ele alındı. Sempozyuma konuşmacı 
olarak katılan SGDD-ASAM Genel 
Koordinatör Yardımcısı Av. Ayşegül 

Yalçın Eriş, “Dünyada en çok mülteci 
bulunan ülke Türkiye. Kadına karşı 
şiddetin konuşulduğu bu önemli panelde 
sığınmacı ve göçmen kadınlara yer 
verilmiş olması çok önemli. Göç yolunda 
en çok kadınlar ve çocuklar zarar 
görüyor” dedi.

UNICEF ve SGDD-ASAM’ın 2016 
yılından bu yana ortaklaşa yürüttüğü 
Al-Farah (Mutluluğum) Çocuk ve Aile 
Destek Merkezleri’nde eğitim gören 
çocuklar, MKE Ankaragücü Kulübü 
Başkanı Fatih Mert’e mozaik taşlardan 
yaptıkları kulüp logosunu hediye etti. 

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, “Biz 
de ülkelerini terk etmek zorunda kalan 
çocuklara elimizden geldiğince destek 
olmaya çalışıyoruz. İyi bir eğitim ve 
uygun şartlar sunulursa aralarından 
çok sayıda yetenekli sporcu çıkacağına 
inancım tam” dedi.

50 Türk, Suriyeli ve Afgan kadın 
tarafından Mart 2019’da Gaziantep’te 
kurulan SADA Kadın Kooperatifi üretim 
alanlarını ihtiyaca göre şekillendirerek 
maske üretimine başladı. Alman Federal 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı 
(BMZ) tarafından finanse edilen PEP-

Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi 
Programı kapsamında, Alman Uluslararası 
İşbirliği Kurumu (GİZ) ve SADA Kadın 
Kooperatifi iş birliğinde gerçekleştirilen 
projede, Türk ve mülteci kadınlar hem 
gelir kaynaklarını arttıracak hem de 
toplum sağlığına katkı sağlayacak.

Saha çalışmaları devam ediyor

‘Hep birlikte  
el ele’ mesajı

Uluslararası Sürdürülebilir Şehircilik Konferansı

‘Göç yolunda en çok kadınlar zarar görüyor’ Mülteci çocuklardan Ankaragücü’ne hediye

Kadın Kooperatifi 252 bin maske üretecek
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SGDD-ASAM ve MUDEM’in, Avrupa Birliği’nin 
finansal desteğiyle düzenlediği ve CerModern’de 
gerçekleşen gala ile başlayan “2. Mülteci Film 
Festivali” sinemaseverlerden büyük ilgi gördü. 
“Türkiye’de Irak ve Suriye Krizinden Etkilenen 
Mülteciler İçin Geliştirilmiş Destek Projesi” 
kapsamında Ankara, Yalova ve Karabük’te 
gerçekleştirilen film festivalini, 3 bine yakın 
izleyici takip etti. Gösterimi yapılan film ve 
belgeseller arasında bulunan Kefernahum, 
Misafir, Umudun Öteki Yüzü, Fatima, Le Havre 
ve İyi Postacı gibi ünlü eserler izleyicilerle 
buluştu. İlki 2015 yılında düzenlenen festival, 
göç ve mülteci konularıyla ilgili toplumsal 
farkındalığın arttırılmasına ve mülteciler 
hakkında oluşabilecek ön yargıların ortadan 
kaldırılmasına katkı sağladı.

CerModern’de gala gecesi düzenlendi
Festivalin Ankara’da gerçekleşen galasına 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet 
Akarca, AB Türkiye Delegasyonu Başkan 
Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou, Misafir filminin 
yönetmeni Andaç Haznedaroğlu, uluslararası 
kuruluşların temsilcileri ve sinemaseverler katıldı. 
Festivalin galasında açılış konuşması yapan 
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca, 
Türkiye’nin 4 milyondan fazla mülteciyi ağırladığını 
söyledi. Bu toprakların dünyaya insan sevgisini 
gösterdiğine işaret eden Akarca, SGDD-ASAM’ın 
çeşitli alanlardaki faaliyetleriyle mültecilerle 
toplumun kaynaşmasını sağladığını vurguladı. 
Sinemanın toplumların duygularını ve düşüncelerini 
hem ortaya koyduğunu hem de çok etkilediğini 
ifade eden Akarca, “Festival filmleri bizim dünyaya 
açılan penceremiz haline gelecek” şeklinde konuştu.

2. Mülteci 
Film Festivali, 
sinemaseverlerle 
buluştu

‘Festival, mülteciler ve göçle  
ilgili farkındalığı geliştiriyor’

AB Türkiye Delegasyonu Başkan 
Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou, 
yaşadığımız dönemdeki insan 
hareketliliğinin zorluğuna dikkat çekerek, 
küresel çözümlerin gerekliliğine vurgu yaptı. 
“Göç, medeniyetin kendisi kadar eski bir 
kavramdır. İnsanlar göç ederken kendileri 
ve çocukları için ya daha iyi bir gelecek 
arayışındadırlar ya da savaştan, zulümden 
kaçmaktadırlar” şeklinde konuşan 
Pertzinidou, AB’nin hem mültecilere hem de 
ev sahibi topluluklara sağlık, eğitim, sosyo-
ekonomik destek, insani yardım, altyapı ve 
göç alanlarında çok sayıda projeye destek 
verdiğini hatırlattı. Pertzinidou, festivalin 
mültecilerle ve göçle ilgili farkındalığı 
geliştirmeyi amaçladığını belirterek, 
“Mültecileri ekonomik bir tehdit olarak 
görmek, yüzleri bilinmeyen mağdurlar 
durumuna sokmak yerine mültecilerin insan 
haklarını hatırlamalıyız. Festival, göçün 
insani boyutlarının anlaşılmasına katkı 
sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.Kavlak: Her mültecinin ayrı bir hikâyesi var

SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun 
Kavlak, Mülteci Film Festivali’ni ilk olarak 2015 yılında 
düzenlediklerini, bu yıl da ikincisini sinemaseverlerle 
buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. 
Türkiye’nin son 7 yıldır dünyada en fazla mülteci 
ağırlayan ülke olduğunu anımsatan Kavlak, son verilere 
göre Suriyeli sayısının 3.6 milyondan fazla olduğunu, 
yaklaşık 400 bin civarında da 85 farklı ülkeden sığınmacı 
ve mültecinin olduğunu kaydetti. SGDD-ASAM’ın  
40 ilde 72 ofis ile mültecilere hizmet verdiğini aktaran 
Kavlak, “Geçici Koruma altındaki Suriyeliler ve 
Uluslararası Koruma Altındaki Suriyeli olmayan diğer 
uyruklu mülteciler için koruma, psiko-sosyal destek, 
hak ve hizmetler konusunda bilgilendirme, sosyal 
uyum ve yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik 
kapsamlı çalışmalar yürütmekteyiz” şeklinde konuştu. 
Her bir mültecinin ayrı bir hikâyesi olduğunu belirten 
İbrahim Vurgun Kavlak, “Sanat bir konuyu anlatmanın 
en etkili yolu. Sinema da anlatmakta zorluk çekilen 
acıların ve yaşamların bir yansıması. Mültecilerin 
hayatlarında o kadar çok hikâye var ki. Eminim, her bir 
mültecinin hayatından bir film çıkar. Biz böyle bir film 
festivalini düzenlerken, aslında insanların yaşadıklarını 
anlatabilmek, bu yolla da sosyal uyumun sağlanmasına 
destek olmak istiyoruz. Sinema, çok etkin bir iletişim 
kurma aracı. İster kurmaca, ister belgesel olsun, sinema 
yaşadıklarımızın bir aynası. Biz de mültecilerin 
hislerinin, yaşadıklarının ve beklentilerinin daha iyi 
anlatılabilmesi için bu festivali düzenliyoruz” dedi.

SGDD-ASAM Mülteci Çocuk Korosu’nun şarkılarını seslendirdiği 
gala, “Fatima” filminin gösterimiyle sona erdi. Festivalin Ankara 
ayağında yönetmen Andaç Haznedaroğlu, “Misafir” filminin 
gösteriminin hemen ardından sinemaseverlerle bir araya gelerek 
söyleşi gerçekleştirdi. Ankara’da gerçekleşen Festival açılışının 
ardından Yalova ve Karabük’te de film gösterimleri yapıldı. 
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KADIN ELİNDEN BİR DAYANIŞMA VE BAŞARI...

SADA’NIN ÖYKÜSÜ
“KADINLARIN sesi güçlensin 

diye...”
“SADA, bir kadın olarak ne kadar 

güçlü olduğumu hatırlattı”
“Amacımız kültürler üstü bir kadın 

dayanışması yaratabilmekti ve bunu 
başardık”

Bu sözlerin hepsi SADA Kadın 
Gelişim ve Dayanışma Merkezi’ndeki 
kadınlara ait. 

SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma 
Merkezi, kadınları güçlendirmek için 
2017 yılında yolculuğuna çıktı. Bu 
yolculukta kadınlar birbirlerinden 
öğrendi, birbirlerine destek verdi. 

Birbirleriyle tanıştılar ve aralarında 
hiçbir sınır olmadığını gördüler. 
Sonra kadın olarak etraflarına çekilen 
sınırların ne kadar hayali olduğunu fark 
ettiler. Önce bir adım, sonra birkaç adım 
daha... Sonra diğer kadınlara ellerini 
uzattılar, yan yana omuz omuza olunca 
yaşadıkları zorlukların nasıl üstesinden 
gelebileceklerini deneyimlediler. Hepsi 
birbirlerinin kız kardeşi oldu, kız 
kardeşliğinin tüm statülerin, sınırların, 
dillerin ve kültürlerin ötesinde 
bambaşka bir dünya açtığını gördüler.

Birbirlerinin yemeklerini tattılar, 
kelimelerini öğrendiler. Birlikte 
yaşamanın hayatı nasıl zenginleştirdiğini 
gördüler. Tüm yaşanan acılara rağmen 
umutlarının hâlâ içlerinde bir yerde 

capcanlı durduğunu gördüler.
Birlikte yazıp çizdiler, dergi 

çıkardılar, tiyatro sergilediler, hikâye 
anlattılar, şarkı söylediler, koro kurdular 
ve el ele verip üreterek eğlendiler. 

Sadece kendilerine değil, tüm 
dünyaya kadın dayanışmasının gücünü 
gösterdiler.

Kadın ve mülteci hakları konusunda 
ne kadar önemli bakış açıları olduğunu 
gördüler. Sadece kendilerinin değil diğer 
kadınların da dayanışmanın gücüyle 
güçlenebileceğini gördüler. Kadınların 
karşılaştığı şiddetin tam karşısında 
durdular.

“Kadın kadının yurdudur” diye 
seslendiler ve karar verici olduklarını 
birbirlerine öğrettiler. Söyledikleri her 
sözün değerini gördüler. Kendileri adına 
konuşabildiklerini ve ürettikleri her 
bir fikrin ne kadar benzersiz olduğunu 
deneyimlediler. Öğrendiler, öğrendikçe 
de ürettiler. SADA’da kadınların hep 
birlikte kooperatif kurabileceğini 
düşündüler.

Suriyeli, Türk ve Afgan 50 kadının 
öncülüğünde oluşturdukları SADA 
Kadın Kooperatifi’ni Mart 2019’da 
kurdular. Sayacılıktan tekstile, 
tekstilden yöresel gıda üretimine kadar 
birçok alanda çalışarak sipariş almaya 
başladıklarında bir hayalin gerçek 
olabileceğini gördüler.

SADA Merkezi “Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının 
ve Ev Sahibi Toplumun Dayanıklılığının 
Arttırılması Projesi” kapsamında, Avrupa 
Birliği’nin finansal desteği, UN Women 
öncülüğünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 
ILO ve SGDD-ASAM iş birliğiyle yürütülüyor.



KADIN dayanışması ile el 
emeği üretimler yapan kooperatif, 
tüm dünyada tanınır hâle geldi. 
SADA Projesi 1.000’i aşkın başvuru 
arasından ilk 100’e girerek Paris 
Barış Forumu’na katılmayı başardı. 
SADA Kadın Kooperatifi Projesi 
kadınların birlik içinde yarattığı, 
ürettiği, kazandığı bir başarı 
hikâyesine dönüştü. 

2019 yılında düzenlenen Paris 
Barış Forumu’na katılan 100 proje 
ve 1.600 başvuru arasından seçildi. 
SADA kadınları ilk 100’e girip 

Paris’e gidebileceklerini hayal dahi 
edemediklerini söylüyordu. Ancak 
Forum’un kapanışında, seçici jüri 
tarafından belirlenen ilk 10 proje 
arasına girmeyi başardıklarını 
öğrendiler ve sevinçleri daha da 
arttı. Seçilen bu 10 proje kapanış 
töreninde açıklandı ve gelecek yıl 
için yeniden Forum’a davet edildi. 
Gaziantepli kadınların Suriyeli ve 
Afgan kadınlarla el ele vererek 
küçük bir kurs odasında başlattıkları 
bu barış projesinin Paris macerası 
önümüzdeki yıl da devam edecek.

SADA Projesi, Paris Barış 
Forumu’na katılmayı başardı

SGDD-ASAM’ın 2017 yılında hayata geçirdiği SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi Paris Barış Forumu’na katılmaya hak 
kazandı. Merkez, jüri tarafından belirlenen ilk 10 proje arasına girmeyi başardı ve dünyadaki örnek projeler arasında yer aldı.


