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SGDD-ASAM’ın 31 ildeki 
55 ofis ve temsilciliğinin 
çalışanlarından oluşan 
30 takım, “Adım Adım 
ASAM Meydan Okuması” 
etkinliğiyle sağlıklı bir 
yaşam için adım attı. 12’de

SGDD-ASAM depremin 
ardından İzmir’deydi

SGDD-ASAM Özel Ödülü 
Selçuk Şamiloğlu’nun

TÜRKIYE Foto Muhabirleri Derneği’nin “Yılın 
Basın Fotoğrafları 2020” yarışmasında SGDD-
ASAM Özel Ödülü’nü, Hürriyet Gazetesi’nden 
Selçuk Şamiloğlu kazandı. Ödülün ardından 
SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim 
Vurgun Kavlak’a teşekkür ziyaretinde bulunan 
Şamiloğlu, “Fotoğraflarımla zor şartlarda 
bile olsa çocukların eğitim görmek için nasıl 
çabaladıklarını göstermek istedim” dedi. 7’de

AVRUPA Parlamentosu AB-Türkiye 
Dostluk Grubu ile SGDD-ASAM Brüksel 
Temsilciliği’nin düzenlediği “5. Yılında 
AB-Türkiye Göç Mutabakatı: Tarihsel 
Perspektif, Uygulama Deneyimleri ve 
Gelecek Öngörüleri” toplantısı 1500’ü 
aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşti. 4’te

SIĞINMACILAR, 
pandemi döneminde 
aradıkları soruların 
cevabına, kendileri için 
kurulan danışmanlık 
hattı sayesinde kolayca 
ulaşacak. Danışmanlık hattı 
ile pandemi nedeniyle 
SGDD-ASAM merkezlerine 
gitme imkanı olmayan 
kişilerin ihtiyaç duydukları 
bilgilerin hızlı ve kapsamlı 
bir şekilde yanıtlanması 
hedefleniyor. 9’da

asamsgdd sgdd_asam sgdd_asam

sgdd.org.trASAMsgdd-asam

umudaumudadoğrudoğruSG
D

D
SG

D
D

GazetesiSIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ UMUDA DOĞRU GAZETESİ   |                                          |   www.sgdd.org.trISSN: 2667 - 4505

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) 30 Ekim’de yaşanan İzmir 
depreminin hemen ardından yaraları sarmak için 120 personeliyle bölgeye gitti. SGDD-ASAM deprem 
alanında insani yardım malzemesi dağıttı, saha çalışmaları ve koruma faaliyetleri gerçekleştirdi.

SGDD-ASAM 
PERSONELİ, 

BÖLGEDE İNSANİ YARDIM MALZEMESİ DAĞITARAK SAHA 
ÇALIŞMALARI 

GERÇEKLEŞTİRDİ

5. Yılında AB-Türkiye Göç 
Mutabakatı Toplantısı

Sağlığın için 
hareket et! Mülteci Çocuklar ve Eğitim  toplantısı 

2500 kişinin katılımıyla gerçekleşti
6

Sığınmacılar için 5 dilde 
DANIŞMANLIK HATTI

2-3’te
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Kavlak: Türkiye’deki her 
28 kişiden 1’i mülteci 

Büyükşehir Belediyesi  
ile koordineli çalışma

SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE 
DAYANIŞMA DERNEĞİ (SGDD-ASAM) 
30 EKİM’DE YAŞANAN 
İZMİR DEPREMİNİN HEMEN 
ARDINDAN YARALARI SARMAK İÇİN 
120 PERSONELİYLE BÖLGEYE GİTTİ.

SAHA çalışmalarına ek olarak 
afet sonrası müdahalenin bir 
parçası olarak, İzmir’deki ofis ve 
merkezlerden telefon danışmanlığı 
ve lojistik destek sağlandı. SGDD-
ASAM ayrıca, yardım malzemelerinin 
toplandığı depolama alanında İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ile koordineli 
olarak çalışmalarını sürdürerek 
alanın düzenlenmesini ve yardım 
malzemelerinin sınıflandırılmasını 

gerçekleştirdi. SGDD-ASAM, deprem 
sonrasında sahada gerçekleştirilen 
40 günlük çalışması boyunca haftalık 
değerlendirme raporlarıyla ilgili 
kurumları bilgilendirdi. SGDD-
ASAM; bebek bezi, hijyenik ped, 
ıslak mendil, su, konserve gıda, 
battaniye, uyku tulumu gibi insani 
yardım malzemelerinin dağıtımı ile 
depremden etkilenen ailelerin acil 
ihtiyaçlarına destek oldu.

ÇADIR bölgelerinde depremden etkilenen 
çocukların iyilik hâlinin geliştirilmesi amacıyla 
Çocuk Dostu Alanlar kuruldu. SGDD-ASAM 
çeşitli aktiviteler yaparak ve oyunlar oynatarak 
depremzede çocukların yaralarını sarmaya ve 
yüzlerini güldürmeye yardımcı olmaya çalıştı. 
Aynı zamanda, psikologlar ve çocuk koruma 
çalışanları tarafından hassasiyeti olan çocuklar 

belirlenerek onlara gereken destek sağlandı. 
Çocuk Dostu Alan’da T.C. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen 
etkinlikte çocuklar masallar okudu, bez 
çantalar boyadı, dans etti, parkur oyunu 
oynadı, doğa atölyesinde doğadan buldukları 
yapraklarla ağaç oluşturdu, resimler çizdi ve 
şişme oyun parkında eğlenerek vakit geçirdi. 

Çocuk Dostu alanlar kuruldu
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IZMIR’DE deprem bölgesinde ilk 
olarak ihtiyaç analizi yapıldı. İhtiyaç 
analizi çalışmalarıyla belirlenen hassas 
durumdaki sığınmacıların gıda ve 
barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması 
için çalışmalar gerçekleştirildi. Sahada 
insani yardım malzemelerinin dağıtımı 
gerçekleştirildi, koruma ve psikososyal 
destek danışmanlıkları verildi. Çadır 
alanlarında kalan sığınmacılar ile 
iletişimin sağlanabilmesi için SGDD–
ASAM tercüman ve saha çalışanları 
görevlendirildi. Saha faaliyetlerine ek 
olarak daha önce SGDD-ASAM’dan 
hizmet alan danışanlar da telefonla 
aranarak ihtiyaç tespitine dahil edildi. Bu 
tarama faaliyetleri kapsamında toplamda 
10.437 hane ve 62.074 kişiye ulaşıldı. 
Taramada erişilen kişilerin %48,6’sının 
kadın, %51,4’ünün erkek olduğu görüldü. 
Erişilen kişilerin yarısı 18 yaşın altındaki 
sığınmacılar olarak belirlenirken, 4.159 
hanenin koruma risk değerlendirmesi orta 
ve daha yüksek olarak tespit edildi. 

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma 
Derneği (SGDD-ASAM) 30 Ekim’de 
yaşanan İzmir depreminin hemen 

ardından yaraları sarmak için  
120 personeliyle bölgeye gitti. SGDD-

ASAM deprem alanında insani yardım 
malzemesi dağıttı, saha çalışmaları ve 

koruma faaliyetleri gerçekleştirdi.

SGDD-ASAM’ın Buca, Bornova, 
Bayraklı, Karabağlar, Seferihisar ve 
Konak bölgelerinde yoğunlaştırdığı 
çalışmalarının odağında depremden 
en çok zarar gören hassas grupların 
başında gelen sığınmacılar yer aldı. 
SGDD-ASAM depremin ilk gününden 
itibaren kamp ve kamp dışı alanlardaki 
faaliyetlerini T.C. İzmir Valiliği, T.C. 
İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü (İGİM), 
T.C. İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü (AÇSH), T.C. 
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi başta olmak 
üzere ilgili kurumlarla koordinasyon 
içerisinde yürüttü.

Bölgede ihtiyaç analizi yapıldı

SGDD-ASAM,  
depremin yaralarını 

sarmak için İzmir’deydi
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toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi
5. Yılında AB-Türkiye Göç Mutabakatı

Avrupa Parlamentosu AB-Türkiye Dostluk Grubu ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği 
(SGDD-ASAM) Brüksel Temsilciliği’nin düzenlediği “5. Yılında AB-Türkiye Göç Mutabakatı: Tarihsel Perspektif, 
Uygulama Deneyimleri ve Gelecek Öngörüleri” toplantısı 1500’ü aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşti.

PANDEMI koşulları nedeniyle SGDD-ASAM 
YouTube ve Facebook adreslerinde çevrim içi olarak 
gerçekleştirilen toplantının moderatörlüğünü SGDD-
ASAM Brüksel Temsilcisi Murat Barış Koralp yaptı. 
Mutabakat belgesinin imzalanmasının ardından, Akdeniz 
üzerinden geçiş yapmaya çalışan kişi sayısında %97 
gibi büyük bir oranla düşüş yaşandığına dikkat çeken 
Koralp, “İnsanlar olarak biz insanlığın daima ilerlediğini 
düşünürüz. Ancak; milyonlarca insan hâlâ en düşük 
geçim düzeyine dahi ulaşamamakta, hâlâ savaşlarla karşı 
karşıya kalmaktadır” dedi.

Konferansın açılış konuşmalarını Avrupa 
Parlamentosu AB-Türkiye Dostluk Grubu Genel Sekreteri 
ve Politika Danışmanı İpek Tekdemir, Romanya Eski 
Devlet Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Traian 
Bàsescu, SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim 
Vurgun Kavlak, Avrupa Parlamentosu AB-Türkiye 
Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki ve T.C. 
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı 
Faruk Kaymakcı gerçekleştirdi.

AB-Türkiye Dostluk Grubu Genel Sekreteri ve 
Politika Danışmanı İpek Tekdemir, AB-Türkiye 
Dostluk Grubu’nun; Avrupalı ve Türk karar alıcılar, 
iş çevreleri ve sivil toplum arasında nitelikli bir 
diyaloğun geliştirilmesini hedefleyen, Türk ve Avrupa 
Birliği kamuoyunu yakınlaştırmak için kültürel 
etkinlikler yoluyla ortak değerleri tanıtan tarafsız bir 
platform olduğunu söyledi. Göçmen krizinin ciddi 
bir küresel meseleye dönüşmesi üzerine Türkiye’nin 
harekete geçtiğini ve bu anlamda önemli sorumluluklar 
üstlendiğini belirten Tekdemir, “Dostluk Grubu, 
Türkiye’nin jeostratejik konumundan kaynaklanan önemli 
meseleleri analiz etmeyi ve bu meselelere dikkat çekmeyi 

hedeflemekte olup, Türkiye’yi daha geniş bir 
perspektiften ele almaktadır.” dedi. 

Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Romanya Eski Devlet Başkanı Traian Bàsescu:

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak:

‘AB’nin büyük kaynaklar tahsis etmesi gerekiyor’

‘Uzun vadeli strateji ve iş birliği çok önemli’
AB-Türkiye Dostluk Grubu Genel Sekreteri 
ve Politika Danışmanı İpek Tekdemir:

‘Türkiye önemli bir 
sorumluluk üstlendi’

AVRUPA Parlamentosu Üyesi ve Romanya Eski 
Devlet Başkanı Traian Bàsescu, AB ile Türkiye arasında 
yapılan anlaşma ile gerçek anlamda büyük bir başarının 
elde edildiğini dile getirdi. Bàsescu “2016 yılında Yunan 
Adaları üzerinden Suriye’den Avrupa’ya gelen göçmen 
sayısı günlük olarak ortalama 1800 civarındayken, 2020 
yılında bu rakam günlük ortalama 80 göçmene inmiştir. 
Bu, iyi bir anlaşmanın etkisidir” dedi. Avrupa Birliği’nin 
Geçici Koruma altındaki Suriyeliler için büyük kaynaklar 
tahsis etmesi gerektiğini vurgulayan Bàsescu, aksi 
takdirde göç dalgasının durdurulmasının mümkün 
olmayacağını ifade etti. 

UYGULANABILIR ve etkili müdahalelerin 
oluşturulması için Türkiye’nin ve uluslararası 
paydaşların uzun vadeli bir strateji ve iş birliği 
yürütmesinin son derece önemli olduğunu ifade eden 
SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun 
Kavlak, “AB-Türkiye ilişkilerinin gelecek on yılda 
göç konusu etrafında şekilleneceğini söyleyebiliriz” 
dedi. Kavlak, 18 Mart Mutabakatı sonrasında Ege’deki 
geçişlerde yaşanan ölümlerin azalmış olmasının 
son derece memnuniyet verici bir gelişme olduğunu 
söyledi. Kavlak, göç yönetiminde kullanılan bakış 
açısının daha geniş iş birliğine geçilecek şekilde 
yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı:

‘Sığınmacılar için yeni çalışmalar yapılmalı’
T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi 

Faruk Kaymakcı, “18 Mart Mutabakatı ile hâlihazırda iyi işleyen 
bir sistemimiz mevcuttur. Buna bazı yeni unsurlar ekleyebiliriz. 
Türkiye’deki Geçici Koruma altındaki Suriyeliler için sağlanan 
finansmanın artırılması ve en verimli şekilde kullanıma sunulması 
gerekmektedir” dedi. 18 Mart Mutabakatı’ndaki göç boyutunun 
yalnızca Suriyelilerle ilgili hususları kapsadığına fakat Türkiye’de 
yarım milyon civarında Suriyeli olmayan sığınmacının da bulunduğuna 
değinen Kaymakcı, yeni anlaşmanın sadece Türkiye-Suriye sınırını 
değil, Doğu sınırlarını da kapsayan bir iş birliğini içermesi gerektiğini 
belirtti. Kaymakcı, başlangıçta acil durum ve temel ihtiyaç konularına 
ağırlık verilmişken artık sığınmacıların eğitimi, kendilerine beceri ve 
yeterlilik kazandırılması için de çalışmalar yapıldığını dile getirdi.
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Avrupa Parlamentosu AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki:

AB Türkiye Daimi Temsilciliği Hukuk Müşaviri Murat Şen:

DG ECHO Türkiye Takım Lideri Youcef Hammache:

DG NEAR Türkiye Takım Lideri Ruud-Van Enk:

Avrupa Komşuluk Konseyi Direktörü Samuel Doveri Vesterbye:

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak:

T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı:

AVRUPA Parlamentosu AB-Türkiye Dostluk 
Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki, Türkiye ile 
iş birliğinin çok büyük öneme sahip olduğunu 
ve bu iş birliğinin devam etmesine ihtiyaç 
duyulduğunu söyledi. Czarnecki, “Sığınmacı 
krizi ciddi bir küresel sorun hâline gelirken, 
Türkiye’nin küresel sığınmacı meselesinin 

çözümüne yönelik katkılarını takdir ediyor ve 
değerli buluyoruz. Mevcut durumda sığınmacı 
ve göçmen meselesinin çoğu AB üye devletinin 
iç siyasetinde gündem olan temel konulardan 
biri olması dolayısıyla, Türkiye-AB iş birliğinin 
büyük önem arz ettiğinin altını çizmek isterim” 
diye konuştu..

AB Türkiye Daimi Temsilciliği Hukuk Müşaviri 
Murat Şen, Avrupa Birliği Konseyi’nin yakın 
zamanda Türkiye’deki Mülteciler için AB Mali Yardım 
Programı (FRIT) sonrasında Türkiye’ye yeni bir 
mali yardım yapılacağının sinyalini verdiğini belirtti. 
Sağlanacak yeni fonun öncelikle kayda değer bir 
miktarda olması ve süregelen projelerin söz konusu 
olması nedeniyle daha uzun bir dönemi kapsaması 
gerektiğinin altını çizen Şen, yeni projeler için ihtiyaç 

tespiti ve uygulama konusunda Türk makamlarına ve 
STK’lara daha fazla rol verilmesi gerektiğine değindi. 
Her yeni proje için yapılacak planlamada Türkiye’nin 
ve Türk makamlarının da sürece dâhil edilmesi 
gerektiğini vurgulayan Şen, “Türkiye’deki STK’ları 
göç meselesini, göç yasasını ve sığınmacılarla ilgili 
konuları tartışmak üzere bir platform olmaya, bu 
meselelerin ele alındığı bir merkez hâline gelmeye 
teşvik ediyorum” dedi.

DG ECHO Türkiye Takım Lideri Youcef 
Hammache, “ECHO Genel Müdürlüğü açısından 
bakıldığında, Mali Yardım Programı başlamadan 
önce bile 2012 yılında biz Türkiye’deki 
sığınmacılara insani yardım sağlıyorduk. Bu Mali 
Yardım Programı sayesinde desteklerimizi daha 

da ilerletebildik” dedi. ECHO Genel Müdürlüğü’nün 
pek çok farklı yardım sağlayarak 1.8 milyon 
sığınmacıya destek verdiğini belirten Hammache, 
Türkiye’de insani yardım desteği sağlayan 80’den 
fazla yerel kuruluşu desteklemekte olduklarına 
değindi.

DG NEAR Türkiye Takım Lideri Ruud-Van 
Enk, “Türkiye’deki sığınmacılar için AB Mali 
Yardım Programı çok önemli bir bileşendir. 
FRIT’in esasında bir araç ya da program değil, 
bir koordinasyon mekanizması olduğunu 
anlamak çok önemlidir. FRIT, diğer bir deyişle 
bu mekanizma, AB bütçesinden gelen paraları 
ve üye devletlerin katkılarını etkili ve verimli bir 
biçimde seferber etmemize olanak tanımaktadır” 

şeklinde konuştu. AB’nin Türkiye’deki 
mültecilere ve ev sahibi topluluklara destek 
sağlamaya devam etmek için hazırlıklarını 
sürdüreceğini dile getiren Enk, 4 milyon 
sığınmacıya ev sahipliği yapma konusundaki 
övgüyü hak eden çabalarında Türkiye’ye yardımcı 
olmak için bir sonraki adımda ne yapılması 
gerektiği noktasında üye devletlere ve üye 
devletlerin anlaşmalarına güvendiklerini söyledi.

SAVAŞ olmadan sığınmacıların da olmayacağına 
değinen Avrupa Komşuluk Konseyi Direktörü 
Samuel Doveri Vesterbye, dünyadaki rakamların 
AB-Türkiye iş birliğini gerektirecek boyutta artmaya 
devam ettiğine dikkat çekti. Vesterbye, AB-Türkiye 
arasındaki olumlu yeni gündemin istikrara ve 
çatışmaların azaltılmasına öncelik vermesi 
gerektiğini belirtti. “Bu savaşlar sürdüğü sürece 

göç alanında süregelen iş birliği ve fonlama başlıca 
ihtiyaç olmaya devam edecektir” şeklinde konuşan 
Vesterbye; özellikle ekonomi ve güvenlik konuları ile 
siyasi ilişkilerin AB ve Türkiye için her zamankinden 
daha gerekli olduğu bu dönemde, bu durumun AB 
ve Türkiye arasında daha olumlu bir gündemin 
oluşmasına katkıda bulunma potansiyeline sahip 
olduğunu dile getirdi. 

Toplantının ikinci bölümünde AB-Türkiye Göç Mutabakatı’nın beşinci yılında tarihsel 
perspektif, uygulama deneyimleri ve gelecek öngörüleri başlıkları; AB Türkiye Daimi 
Temsilciliği Hukuk Müşaviri Murat Şen, Avrupa Sivil Koruma ve Insani Yardım Genel 
Müdürlüğü (DG ECHO) Türkiye Takım Lideri Youcef Hammache, Avrupa Komşuluk 
Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR) Türkiye Takım Lideri 
Ruud Van-Enk, Avrupa Istikrar Girişimi (ESI) Genel Sekreteri Alexandra Stiglmayer ve 
Avrupa Komşuluk Konseyi Direktörü Samual Doveri Vesterbye tarafından ele alındı.

‘Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki 
iş birliği çok büyük öneme sahip’

‘Projelerin devamlılığı için destek önemli’

‘80’den fazla yerel kuruluşu destekliyoruz’

‘AB mali yardım programı önemli bir bileşen’

‘Çatışmaların azaltılmasına öncelik verilmeli’
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Mülteci 
Çocuklar 
ve Eğitim
Avrupa Parlamentosu AB-Türkiye Dostluk Grubu ile 
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği 
(SGDD-ASAM) Brüksel Temsilciliği’nin düzenlediği  
“Mülteci Çocuklar ve Eğitim: Daha İyi Bir Gelecek 
için Kapsayıcılık ve İyileştirme” toplantısı 2500’den 
fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Pandemi koşulları 
nedeniyle SGDD-
ASAM YouTube 
ve Facebook 
hesaplarında çevrim 
içi olarak gerçekleşen 
toplantının açılışını 
SGDD-ASAM Brüksel 
Temsilcisi Murat 
Barış Koralp yaptı. 
Türkiye’de göç 
alanında çalışan en 
köklü sivil toplum 
kuruluşu olan SGDD-
ASAM’ın bu yıl 25. 
yaşını kutladığını 
belirten Koralp, hem 
Türkiye’nin hem de 
derneğin göç alanında 
gerçekleştirdiği 
başarılı çalışmaların 
duyurulmasına katkı 
sağladıklarını belirtti.



KONFERANSIN açılış konuşmalarını, Avrupa Parlamentosu 
AB-Türkiye Dostluk Grubu Genel Sekreteri İpek Tekdemir, Avrupa Birliği 
Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet 
Kemal Bozay ve Avrupa Parlamentosu AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı 
Ryszard Czarnecki gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde eğitimin geleceğini 
yeniden düşünmenin ve teknolojik öğrenim olanaklarının geliştirilmesinin 
önemine dikkat çeken AB-Türkiye Dostluk Grubu Genel Sekreteri İpek 
Tekdemir, sektörler arası kalıcı ortaklıkların kurulması gerektiğini belirtti. 
Tekdemir, “Eğitim uzmanları, teknoloji şirketleri ile ulusal ve uluslararası 
otoriteler arasında güçlü bir ortaklık kurulması gerekiyor. Kurulacak bu 
ortaklıklar sığınmacı çocukların dayanıklılığını artıracak ve milyonlarca 
kişinin sabır ve azmine de katkı sağlayacaktır” dedi.

AVRUPA Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti 
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, 
Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yüzde 60’ının 
çocuklardan oluştuğuna, 5-17 yaş arasında olan 1.2 
milyon Suriyeli çocuğun yüzde 62’sinin eğitime 
erişimi olduğuna dikkat çekti. Büyükelçi Bozay, 
çocukların dünyanın geleceği olduğunu ve onlara 
iyi bir gelecek sunmanın herkesin görevi olduğunu 
belirterek Suriyeli çocukların eğitime erişimlerinin 
artırılması için AB ve uluslararası kuruluşlarla iş 
birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Büyükelçi 
Bozay, “Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım 
Programı (FRIT) kapsamında iki proje yer alıyor. 
Bunlar Suriyeli çocukların sosyal uyumunu ve 
eğitime erişimini destekliyor. Bu iki proje Suriyeli 
çocukların eğitiminde kritik bir rol oynuyor ve devam 
etmeleri oldukça önemlidir. Avrupa Komisyonu da bu 
projelerin devam etmesi ve geliştirilmesi gerektiğinin 
farkında” ifadelerini kullandı.

AVRUPA Parlamentosu AB-Türkiye Dostluk 
Grubu’nun karşılıklı anlayış ve dostluğu ilerleteceğini 
belirten AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard 
Czarnecki, göç konusunun tek bir ülkenin çabalarıyla 
aşılamayacağını ve uluslararası iş birliğinin 
gelişmesi gerektiğini söyledi. Czarnecki, “Covid-
19 sığınmacı çocukları olumsuz etkiledi fakat virüse 
karşı alınan önlemler çocukların eğitim olanaklarını 
engellememeli. Yaratıcı ve ilgi çekici alternatif 
yöntemlerle birlikte uzaktan eğitime erişim çocukların 
eğitimden kopmaması için çok önemli. SGDD-ASAM 
sığınmacı çocuklar için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. 
Umuyorum ki bu çevrim içi toplantı ileriye dönük 
daha verimli ve etkili projeler yaratır ” dedi.

TOPLANTININ bir diğer katılımcısı olan UNICEF Türkiye 
Eğitim Şefi Brenda Haiplik, pandemi sürecinin bir sağlık 
krizi olması ile birlikte aynı zamanda büyük bir eğitim krizi 
olduğunu vurguladı. Pandemi sürecinde çocuk işçiliğinin 
artma eğilimi gösterdiğini söyleyen Haiplik, pandemi 
günlerinde öğrencilerin ve öğretmenlerin duygusal iyilik 
hallerini geliştirmeye yoğunlaştıklarını söyledi. Haiplik, 
“UNICEF, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışarak 
uzaktan eğitim koşullarına sahip olabilmeleri için öğretmen ve 

öğrencilere gerekli destekleri sağlamaya çalıştı. Bu dönemde 
“Okulda-Evde! Eğitim Her Zaman Her Yerde” adında ulusal 
çapta yaygınlaşan bir okullaşma kampanyası başlattık. 
Yapmaya çalıştığımız her şey çocukları güvende tutmak 
ve şartlar ne olursa olsun eğitimlerine devam etmelerini 
sağlamaktır” dedi. SGDD-ASAM ile birlikte yürüttükleri 
birçok çalışma olduğunu söyleyen Haiplik, hassas çocuk ve 
aileleri ziyaret etmenin ve hangi eğitim olanaklarına sahip 
olduklarını anlatmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Bozay: 
FRIT kapsamında 
iki proje var

Czarnecki: Virüse 
karşı alınan tedbirler 
eğitimi etkilememeli

Haiplik: Her şey çocukları güvende tutmak için

Kavlak: Son 1 yılda 50 bine yakın çocuğa ulaştık
TOPLANTININ ikinci bölümünde ise sığınmacı çocukların 

eğitim hakkına erişimi ve bu alandaki çalışmalar, Covid-19 
pandemisinin getirdiği ilave zorluklar, kapsayıcı eğitim 
politikalarının önemi başlıkları ele alındı. SGDD-ASAM Genel 
Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, son 5 yıl içerisinde 
2 milyon 295 bin 700 sığınmacıya ulaştıklarını belirterek 
toplamda 4 milyondan fazla danışmanlık hizmeti verdiklerini 
söyledi. Sığınmacı çocukların pandemi sürecinden olumsuz 
etkilenen grupların başında geldiğini belirten Kavlak, 430 bin 
çocuğun çeşitli nedenlerle eğitime erişemediğini ifade etti. 

Kavlak, “Söz konusu veriler ağır bir tablo ortaya koyuyor. 
Okullaşmanın arttırılması ileride ortaya çıkabilecek birçok 
koruma problemine engel olacaktır. Çocuk işçilik, erken 
yaşta evlilik gibi sorunların önüne geçilmesi ve sosyal uyum 
süreçlerinin geliştirilmesi için de okullaşmayı arttırmalıyız. 
UNICEF ile birlikte yürüttüğümüz eğitime erişimin artırılmasına 
yönelik çalışmalar kapsamında son 1 yıl içerisinde 50 bine yakın 
çocuğa ulaşmış bulunmaktayız. Kayıp bir nesil oluşmaması 
için sığınmacı çocukların eğitim ve diğer temel ihtiyaçlara 
erişimlerinin daha fazla desteklenmesi gerekiyor” dedi.
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Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin “Yılın Basın Fotoğrafları 2020” yarışmasında 
SGDD-ASAM Özel Ödülü’nü, Hürriyet Gazetesi’nden Selçuk Şamiloğlu kazandı.

SGDD-ASAM Özel Ödülü 
Selçuk Şamiloğlu’nun

ŞAMILOĞLU, “İdlip’te Eğitim Gören 
Çocuklar” fotoğraf serisi çalışmasıyla SGDD-
ASAM ödülüne layık görüldü. Ödül töreninden 
sonra SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim 
Vurgun Kavlak’a teşekkür ziyaretinde bulunan 
Şamiloğlu, “Fotoğraflarımla savaşa rağmen çok 
zor şartlarda bile olsa çocukların eğitim görmek 
için nasıl çabaladıklarını göstermek istedim” dedi. 
Eğitimin modern yapıların yanı sıra barakalarda, 
çamur içerisinde, çadırlarda ve açık havada bile 

yapıldığına dikkat çeken Şamiloğlu ödül kazandığı 
İdlip’te Eğitim Gören Çocuklar fotoğraf serisiyle 
ilgili olarak, “Azez’de eğitim tamamen yok olmuş 
durumdaydı. Tüm okullar ya harabeye dönmüş ya 
da karargâha çevrilmişti. Çocuklar yine de, bu zor 
şartlar altında, çamur deryalarında, okula gitmeye 
çalışıyordu. Savaşı büyükler başlatıyor ama cezasını 
çocuklar çekiyor. Bu sıkıntıların en kısa zamanda 
son bulmasını ve çocukların düzgün bir yaşama 
kavuşmasını umuyorum” diye konuştu.

SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun 
Kavlak, dünyadaki sığınmacı nüfusunun yüzde yetmişini 
kadın ve çocukların oluşturduğunu anımsatarak, 
“Savaşın acılarını maalesef ki daha çok kadınlar 
ve çocuklar çekiyor. Çalışma, eğitimin aslında her 
ortamda yapılabileceğini gösteriyor ve çocuklara 
savaştan farklı bir yaşamın olabileceğini anlatmak 
açısından eğitim son derece önemli” dedi. Kavlak, 
ayrıca 25 yıldan bu yana göç alanında çalışan ve adında 
sığınmacı kavramını barındıran ilk dernek olduklarını 
belirterek, “Yılın Basın Fotoğrafları yarışması 
kapsamında SGDD-ASAM Özel Ödülü ilk kez verildi. 

Derneğimizin kuruluşunun 25. yıl dönümünde biz de 
bu ödül ile hem sığınmacıların zorlu yaşam koşullarına 
dikkat çekmek, hem de farkındalık yaratmak istiyoruz” 
şeklinde konuştu. Ziyarete eşlik eden Türkiye Foto 
Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Türkiye’nin 4 
milyona yakın sığınmacı ile dünyanın en büyük göçmen 
topluluğuna ev sahipliği yaptığını belirterek, Türkiye 
ve çevresinde yaşananların Yılın Basın Fotoğrafları 
ödüllerine de yansıdığını söyledi. Özel, “Sergilerimizde, 
yayınlarımızda ve organizasyonlarınızda SGDD-ASAM 
ile iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Destekleriniz için 
çok teşekkür ederiz.” dedi.

Kavlak: Sığınmacıların zorlu yaşamına dikkat çekmek istiyoruz

Viyana Discussion 2020 
Forumu gerçekleşti

16 Günlük Aktivizim’de 
Kadınlar Nerede ve 
Nasıl? Konferansı

BIRLEŞMIŞ Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) 
ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Örgütü’nün 
(UNODC) düzenlediği “Gelecek Toplumsal Cinsiyeti 
Kapsayıcıdır: Kriz Yönetimi ve İyileştirmede Küresel 
Müdahaleler” başlıklı foruma panelist olarak katılan 
SGDD-ASAM Genel Koordinatör Yardımcısı Buket Bahar 
Dıvrak, derneğimizin Türkiye-Yunanistan sınırında 
yaşanan düzensiz göç, Covid-19 pandemisi ve İzmir 
depremi süreçlerinde gerçekleştirdiği çalışmaları 
toplumsal cinsiyet perspektifiyle değerlendirdi. 
Dıvrak sunumunda, bu üç önemli krize müdahale 
süreçlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımların 
uygulanmasında edinilen deneyimleri, yaşanılan 
süreçleri ve zorlukların üstesinden gelmek için 
başvurulan müdahale yöntemlerini ele aldı. Dıvrak, 
aynı zamanda herhangi bir kriz anında toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddette yaşanan artış ve kadınların 
yaşadığı ekonomik güçlüklerle mücadeleye ilişkin saha 
deneyimlerini paylaştı.

SIĞINMACILAR ve Göçmenlerle Dayanışma 
Derneği (SGDD-ASAM) ile Mülteci Destek Derneği’nin 
(MUDEM) Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele için 16 
Günlük Aktivizm kapsamında çevrim içi düzenlediği 
konferans büyük ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir 
yanından kadınların katıldığı konferansta, kadına 
yönelik şiddet farklı yönleriyle ele alındı. Birleşmiş 
Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ortaklığıyla 
faaliyetlerini sürdüren SGDD-ASAM İzmir Al Farah 
Çocuk ve Aile Destek Merkezi ile Japon Hükümeti 
tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kadın 
Birimi (UN Women) ortaklığıyla çalışmalarını sürdüren 
MUDEM İzmir Kadın Dayanışma Merkezi’nin birlikte 
düzenlediği Kadınlar Nerede ve Nasıl? Konferansı çevrim 
içi olarak gerçekleştirildi. Konferansta her oturuma ilgi 
büyük oldu. Konferansın açılış konuşmaları MUDEM 
Genel Koordinatörü Safa Karataş, SGDD-ASAM Ege 
Bölge Koordinatörü Esra Şimşir ve UN Women Proje 
Koordinatörü Duygu Erseçen tarafından gerçekleştirildi.
Toplantıda, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 
Kadın Güçlenme Uzmanı Gül Erdost, “Kadına Yönelik 
Şiddetle Baş Etme Yollarında Köprü: Güçlenme 
Çalışmaları” konulu sunum gerçekleştirdi. 7
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SGDD-ASAM’ın 25. yılının kutlandığı personel 
toplantısına davet edildiğim için onur duyuyorum. 
SGDD-ASAM’ın pandemi sürecine çok hızlı uyum 
sağlayabilmesini ve sığınmacılarla iletişimini en üst 
seviyede sürdürebilmesini çok etkileyici buluyorum.

SGDD-ASAM’ın kuruluşunun 25. yılını 
kutlarım. İnsani yardım alanında yapmış 
olduğunuz takdire şayan çalışmalarınızdan 
ve Türkiye’deki en hassas gruplara yardım eli 
uzatmanızdan ötürü sizleri tebrik ediyorum.

MÜLTECI sağlığı programları kapsamında ana 
uygulayıcı ortağımız olan SGDD-ASAM, iş birliğimizin 
başlangıcından beri mümkün olan en iyi sonuçları elde 
etme yolunda muazzam bir ortaklık sergilemiş ve bu 
ortaklığımız süresince kaliteli sonuçlar üretmiştir. 

SGDD-ASAM’ın yıl sonu değerlendirme toplantısı pandemi koşullarından dolayı ilk defa çevrim içi yapıldı

SGDD-ASAM, 25. yaşını  
1500 personeliyle kutladı
Türkiye’nin dört bir 
yanından 1500’den fazla 
çalışanın katıldığı çevrim 
içi toplantı, SGDD-ASAM’ın 
25. yaşının kutlandığı 
22-23 Aralık 2020’de 
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, IOM 
ve GİZ temsilcilerinin SGDD-ASAM’ın 
25. yaşını kutladıkları video mesajları ile 
devam etti. Personel toplantısında, SGDD-
ASAM Genel Koordinatör Yardımcıları 
Ayşegül Yalçın Eriş, Buket Bahar Dıvrak, 
Kadir Beyaztaş ve Levent Ulusoy derneğin 
yürüttüğü projeleri ve çalışmaları 
değerlendirdi. Yeni başlayan projeler 
hakkında bilgi verilen toplantıda, 2020 
yılında faaliyete geçirilen SGDD-ASAM 
Kurum İçi Dijital Eğitim ve Oryantasyon 
Platformu ile Migrant TV çalışmaları 
hakkında gelişmeler de aktarıldı.

25 yıllık saha tecrübesi akademik  
alana aktarılıyor

SGDD-ASAM’ın kurulduğu 1995 
yılından bu yana gerçekleştirdiği 
çalışmaların anlatıldığı 25. yıl filminin 
gösterildiği toplantıdaki sunumlarda, 
derneğin kuruluşundan itibaren göç 
alanında sahadaki tecrübesini akademik 
alana aktarmada gösterdiği çalışmaların 
önemi vurgulandı. 

SGDD-ASAM 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Cumhur Özen

SGDD-ASAM 
Genel Koordinatörü 
İbrahim Vurgun Kavlak 

UNHCR Türkiye Temsilci 
Yardımcısı Jean-Marie Garelli:

UNICEF Türkiye Temsilci 
Yardımcısı Nona Zicherman:

UNFPA Türkiye Temsilcisi 
Hassan Mohtashami:

WHO Türkiye Temsilcisi  
Batyr Berdyklychev:

SGDD-ASAM ve UNICEF arasındaki ortaklığın 
temelleri 2015 yılında atıldı. SGDD-ASAM ortaklığı 
sayesinde, UNICEF’in çocuk koruma modeli, acil durum 
temelli bir hizmet sunumu yaklaşımından bireysel ve 
aile dayanıklılığını güçlendiren bir modele dönüştü.
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2017 yılından beri SGDD-ASAM ile ortaklığımız 
süresince pek çok başarılara imza attık ve sadece 
Türkiye’de değil, uluslararası düzeyde de en iyi 
uygulamalar olarak kabul edilen bazı önemli modeller 
ürettik. 25 yılda elde ettiğiniz üstün başarılarınızdan 
dolayı  hepinizi tebrik ederim. 

BIR ortak olarak SGDD-ASAM ile Türkiye’de 
birlikte yürüttüğümüz çalışmalar bize, SGDD-ASAM 
ekibinin bağlılığını, becerilerini ve kararlılığını 
birinci elden görerek tecrübe etme fırsatı vermiştir.  
Türkiye’ye ilk geldiğimde ve SGDD-ASAM’ın 
faaliyetlerinin boyutunu ve kapsamını öğrendiğimde 
tek bir kuruluşun birçok alanda bu kadar geniş 
kapsamlı programlar  gerçekleştirebilmesi beni şoke 
etmişti.

COVID-19 sürecinde yaralarlanıcılara ulaşmada 
mükemmel bir iş çıkardınız. GİZ ve SGDD-ASAM 
birlikte güçlü bir ekip ve önümüzdeki yıllarda 
da sığınmacılar, ev sahibi topluluklar, engelli 
bireyler, kadınlar, çocuklar ve gençlerle birlikte  
tüm yararlanıcılar için çalışmalarımızı sürdürüyor 
olacağız. 

Ünlüler SGDD-ASAM’ın 
25. yaşını kutladı

Sığınmacılar için 5 dilde 
DANIŞMANLIK HATTI

Sanat ve medya 
dünyasının 

ünlü isimleri, 
gönderdikleri 

mesajlarla 
SGDD-ASAM’ın 
25. yılını kutladı.

Sığınmacılar, pandemi döneminde aradıkları soruların cevabına, 
kendileri için kurulan danışmanlık hattı sayesinde kolayca ulaşacak. 

UN Women Ülke Direktörü 
Asya Varbanova:

IOM Türkiye Acil Durum Program 
Koordinatörü David Savard:

GİZ Ülke Direktörü  
Rubeena Esmail:

Toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet 
biçimlerine karşı mücadeleye vurgu 
yapılan toplantıda, SGDD-ASAM’ın 
yürürlüğe koyduğu Cinsel Sömürü, 
Cinsel Istismar ve Cinsel Tacize Karşı 
Önlem ve Destek Ilkeleri Belgesi’ni 
pekiştirici nitelikteki Cinsel Sömürü 
ve Istismardan Korunma Yapılandırma 
Süreci konulu oturum gerçekleştirildi.

SGDD-ASAM’ın 25. yılı için 
mesaj gönderen isimler arasında 
gazeteci Coşkun Aral, Jülide Ateş, 
Saynur Tezel, piyanist Gülsin 
Önay, tiyatro, sinema ve dizi 
oyuncuları Erkan Can, Meltem 
Yılmazkaya, Ali Pınar, Kemal 
Başar, Rojda Demirer, Kemal Uçar, 
Mehmet Atay, Tayfun Erarslan ve 
Berna Laçin de yer aldı. “Misafir” 

filmiyle sığınmacıların sorunlarına 
dikkat çeken Andaç Haznedaroğlu 
da kutlama mesajı gönderen bir 
diğer isim oldu. Kolektif İstanbul 
müzik grubundan Aslı Doğan 
Laniepce ve Richard Laniepce 
ile müzisyen Meltem Taşkıran, 
Vedat Sakman ve Eser Taşkıran 
da mesajlarıyla derneğin 25. yıl 
dönümünü kutladı.

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu) ile SGDD-ASAM’ın 2016 
yılından bu yana iş birliği içerisinde 
yürüttüğü Sığınmacı ve Göçmen 
Çocuklara Yönelik Al Farah Çocuk 
ve Aile Destek Merkezleri Projesi 
kapsamında kurulan danışmanlık 
hattı ile pandemi nedeniyle SGDD-
ASAM merkezlerine gitme imkanı 
olmayan kişilerin ihtiyaç duydukları 
bilgilerin hızlı ve kapsamlı bir şekilde 
yanıtlanması hedefleniyor. Hafta içi her gün 
09.00-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında 0850 
474 2727 numarasından ulaşılacak hatta Arapça, 
Farsça, İngilizce, Fransızca ve Türkçe dillerinde 
danışmanlık hizmeti sağlanacak. SGDD-ASAM Genel 
Koordinatör Yardımcısı Av. Ayşegül Yalçın Eriş, 
danışmanlık hattının başta çocuklar ve kadınlar 
olmak üzere ihtiyaç duyan tüm ailelere hizmet 
vermeyi amaçladığını; çocuk korumanın yanı sıra 
hak ve hizmetlere erişim yönünde danışmanlıkların 
da verileceğini söyledi. Eriş, “Pandemi ortamının 
getirdiği ilave zorlukları düşündüğümüzde, 

doğru ve güncel bilgiye zaman ve mekân 
kısıtlaması olmaksızın ulaşmanın giderek 

artan önemini hepimiz biliyoruz. 
Bu noktadan hareketle uygulamaya 
geçirdiğimiz Danışmanlık Hattı, 
tüm Türkiye’den ulaşılabilir olacak. 
Hattı arayan yararlanıcılara sağlık, 
eğitim, sosyal yardım gibi konularda 

kuruluşların sağladığı hizmetler ve 
bu hizmetlerden nasıl yararlanılacağı 

ile ilgili bilgilendirme yapılacak. Şu 
anda Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve 

Adana’da bulunan Al Farah Çocuk ve Aile Destek 
Merkezleri ile Mersin, Kayseri, Van ve Bursa’da 
bulunan saha ofislerimizde yararlanıcılarımıza 
hizmet vermeye devam ediyoruz. Bununla beraber 
pandemi kısıtlamaları ya da farklı nedenlerle 
ofislerimize gelemeyen ihtiyaç sahibi kişilere destek 
amacıyla bu hizmeti başlattık. Bu sayede, Türkiye’de 
göç alanında en yaygın sivil toplum kuruluşu olan 
derneğimiz, Geçici Koruma veya Uluslararası Koruma 
altındaki sığınmacılara hizmet sağlamaya 
devam edecek” diye konuştu. 9
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SGDD-ASAM Genel Koordinatörü 
İbrahim Vurgun Kavlak, çevrim içi toplantıda 
yaptığı konuşmada, “Suriye krizinin 10. yılı 
geride kaldı. Oysaki bundan tam 10 yıl önce, 
Türkiye’deki toplam sığınmacı sayısı sadece 
20.000’di. Maalesef günümüzde dakikada 
25 kişi, günde 37.000 kişi ve her 2 saniyede 
bir kişinin bulunduğu topraklardan ayrılmak 
zorunda olduğu bir dünya içerisindeyiz” 
dedi. Güncel verilere göre Türkiye’de 3.6 
milyon geçici koruma altındaki Suriyeli 
ile 400 bin civarında uluslararası koruma 
başvuru ve statü sahipleri olduğunu kaydeden 
Kavlak, “Suriye krizinin ilk yıllarında 
Suriyeli sığınmacıların temel ihtiyaçlarının 
karşılanması yönünde kamu kurumlarımızın 
öncülüğünde başlatılan çalışmalar, krizin 10. 

yılını geride bıraktığımız bu dönemde artık 
daha kapsayıcı bir çerçevede kalkınma temelli 
bir göç yönetimi sürecine evrilmiş, eğitim 
başta olmak üzere geçim kaynaklarına erişim 
ve sosyal uyum konuları gündemin önceliği 
olmuştur. Bu çerçevede başta temel dil ve 
mesleki becerilerinin geliştirilmesi olmak 
üzere geçici koruma altındaki Suriyeliler 
için geçim kaynakları ve iş olanaklarının 
geliştirilmesi, kayıtlı istihdam olanaklarına 
kavuşturulmaları, gerek kamu kurumlarımızın 
gerekse bu alanda faaliyet gösteren kamu 
dışı tüm aktörlerin önceliklerindendir. Meslek 
odaları ve İŞKUR’un desteğiyle, sürdürülebilir 
istihdam fırsatları yaratmak adına 193 
özel şirket ile görüşülerek 5 ilde istihdam 
protokolleri imzalanmıştır. 3 ay süren 

istihdam süreci boyunca şirketlere çalışma 
izni ve asgari ücretin yarısı tutarında teşvik 
desteği sağlanmıştır. Projenin son fazında 
3 aylık teşvik desteğinin sona ermesiyle 
yararlanıcıların yönlendirildikleri firmalar 
bünyesinde iş sözleşmelerinin uzaltıldığını 
da burada duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 
1654 yararlanıcı, 1654 farklı hayat, 1654 farklı 
umut, 1654 farklı gelecek demek. Aileleriyle 
birlikte düşündüğümüzde ise yaklaşık 9000 
kişinin hayatına dokunmak, gelecek umutlarını 
yeşertmek demek. Projemiz ile pek çok başarı 
hikâyesine imza atmış, ülkemizin iş gücü 
piyasasına ve yerel kalkınmasında iz bırakacak 
örnek uygulamaları hayata geçirmiş olmanın 
mutluluğunu yaşamaktayız.” ifadelerini 
kullandı.
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‘Ekonomik 
Fırsatların 

Desteklenmesi 
Projesi’nin 

kapanış 
toplantısı 

gerçekleşti

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü (HBÖGM) Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanlığı 
ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Bakanlığı adına Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu 
tarafından Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma 
Derneği (SGDD-ASAM) iş birliği ile yürütülen Geçici 
Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum için 
Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi’nin kapanış 
toplantısı 700’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti.

PANDEMI koşulları nedeniyle SGDD-ASAM 
 YouTube kanalında Türkçe ve İngilizce 
dillerinde eş zamanlı yayınlanarak çevrim 
içi gerçekleşen toplantının moderatörlüğünü 
SGDD-ASAM Genel Koordinatör Yardımcısı 
Buket Bahar Dıvrak yaptı. Dıvrak, Ocak 
2019’da başlayan ve Mart 2023’e kadar 
sürecek olan Türkiye’deki Mülteciler ve Ev 
Sahibi Toplum için Ekonomik Fırsatların 
Desteklenmesi Programı’nın (PEP Programı) 
mesleki eğitim ve beceri geliştirme, 
özel sektörde ve belediyeler bünyesinde 
insana yakışır istihdamın desteklenmesi, 
girişimcilerin desteklenmesi, iş ve iş 
geliştirme odaklı kurumların kapasitelerinin 
geliştirilmesi ve kamu-özel sektör diyaloğunun 
güçlendirilmesi faaliyetlerini içerdiğini 
belirterek; PEP Projesi’nin bu kapsamlı 
program altında yürütülen projelerden bir 
tanesi olduğunun altını çizdi. 2019 yılında 

uygulanmaya başlanan ve 5 ildeki 18 Halk 
Eğitimi Merkezinde sürdürülen projenin 
uygulama çıktılarını konuşmak üzere 
toplantının düzenlendiğini aktaran Dıvrak, 
1654 yararlanıcının katıldığı Türkçe dil 
kursları ve mesleki eğitimler tamamlandıktan 
sonra 3 aylık istihdam sürecinin de başarıyla 
tamamlandığını söyledi. Buket Bahar Dıvrak 
ayrıca proje ortaklarının uygulama süreci 
boyunca ortaya koyduğu etkin koordinasyon 
ve iş birliğinin önemine değindi. 

Toplantının açılış konuşmalarını,  
SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim 
Vurgun Kavlak, Alman Uluslararası İş Birliği 
Kurumu (GİZ) PEP Programı Direktörü Alberto 
Vega-Exposito, GİZ Mesleki Eğitim ve İstihdam 
Birim Yöneticisi Christian Stehling ve T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü Genel Müdürü  
Yusuf Büyük gerçekleştirdi.

Kavlak: Projemiz birçok başarı hikayesine imza attı
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ALMAN Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) PEP 
Programı Direktörü Alberto Vega-Exposito toplantıda 
yaptığı konuşmada, “Proje ile önemli sayıdaki geçici 
koruma altındaki Suriyelinin yanı sıra ev sahibi Türk 
toplumundan hassas durumdaki bireylere de ulaştık. 
Proje sayesinde çok şey öğrendik. Bu deneyimler 
bize neyin yolunda gittiğini, neyin işe yaradığını 
ve neyin işe yaramadığını anlamamız konusunda 
yardımcı olacaktır. Uygulamaya koymuş olduğumuz 
olumlu tüm prosedürleri ve kabiliyetleri gelecekte 
de tekrarlama imkânımız olacaktır.” diye konuştu. 
Exposito, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ortak hedefimiz insanları iş piyasasına dâhil 
edebilmek. Bireyler kendi sorumluluklarını ne kadar 
üstlenebilirlerse ve kendi kendine yeterlilikleri ne 
kadar artarsa o kadar iyi olacaktır. Pandeminin 
beraberinde getirdiği bu zorlu dönem sebebiyle 
projenin yürütülmesi kolay olmamıştır. Ancak diğer 
yandan, proje sayesinde esnek olabileceğimizi ve 
zor koşullara uyum sağlayabildiğimizi göstermiş 
olduk. Hatta daha fazla sayıda çevrim içi eğitim 
etkinliği düzenleme konusunda yaratıcılık gösterdik. 
Ayrıca Almanya’da da bu konuyu gündeme aldık 
ve bu noktada neler yapabileceğimiz konusunda 
Bakanlığımıza danıştık. Kursların kapanma durumu 
söz konusuydu ve bir süre eğitim etkinliğine devam 
etmek mümkün değildi. Artık işler durma noktasına 
gelmişti. Dolayısıyla koşulsuz nakit desteği sağladık. 
Kısa süreli çalışma ödeneği olarak tabir ettiğimiz 
bir teşvik sağladık. Bunun, programın çökmesine 
mahal vermeden pandemi dönemini atlatmak için 
kayda değer bir araç olduğunu düşünüyorum. İşte bu 
araçlar aracılığıyla, bu kapasiteyle bugün buradayız ve 
başarımızı kutlayabiliyoruz. Edindiğimiz bu derslerin 
iş olanakları oluşturma, eğitim, beceri geliştirme, dil 
kursları gibi bütün bu alanlarda ileriki zamanlarda 
da yapılacak çalışmalar için oldukça yararlı 
olacağını düşünüyorum. Bunlar, adım adım Suriyeli 
sığınmacıların ekonomiye dâhil edilmesi bakımından 
gerekli çalışmalardır. Bugün yük gibi görülen şey, 
gelecek için Türkiye ekonomisine bir zenginlik 
katabilir. Bizlerin de görevi, bu kadar fazla sayıda 
Suriyelinin ve başka milletlerden sığınmacıların 
entegrasyonunu sağlama konusunda karşılaştığı 
muazzam güçlüklerde Türk hükümetine destek 
olmaktır. Türkiye’nin en çok sayıda sığınmacıya ev 
sahipliği yapan ülke olduğunun bilincindeyiz. Bu 
nedenle, Türkiye’nin yanındayız. Gelecekte de burada 
sizlerin yanında olacağız ve çabalarınızda destek 
olmaya devam edeceğiz. Ayrıca, T.C. Millî Eğitim 
Bakanlığı ve SGDD-ASAM ile olan iş birliğimizi devam 
ettirmeye hazırız. Sosyal uyum gibi başka alanlarda 
da çalışmalarımız mevcut. Uyumu güçlendirmek 
üzere yürüttüğü faaliyetlerde T.C. İçişleri Bakanlığı 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nü güçlendirmek ve 
kendilerine destek vermek gerekmektedir. Halk 
Eğitimi Merkezleri’ne birtakım yenilikçi uygulamalar 
getirmek de yine önem arz edecektir.”

Exposito: Gelecek 
için ekonomiye 
zenginlik katabilir

Büyük: Her zaman 
ve herkes için eğitim

Kavlak: Projemiz birçok başarı hikayesine imza attı

Ekonomik Fırsatların 
Desteklenmesi Projesi 
kapsamında, 70’ten 
fazla meslekî eğitim 
modülü uygulandı. 518 
yararlanıcı Türkçe dil 
eğitimi kurslarına, 1654 
yararlanıcı ise mesleki 
eğitim kurslarına katıldılar. 
Final sınavlara girerek 
başarı gösterenler T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğünce 
verilen sertifikalarını 
almaya hak kazandılar. 
Meslek sertifikası almaya 
hak kazanan proje 
yararlanıcıları Mesleki 
Eğitim Merkezleri’nde 
(MEM) sınavlara girerek 
kalfalık, çıraklık ve ustalık 
belgelerini alabilecekler. 


TOPLANTIDA son olarak söz alan 

T.C. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürü Yusuf Büyük de“Geçici Koruma 
Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum 
için Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi 
Projesi’nin başlangıcından bugüne kadar 
sığınmacılarla ilgili gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetler tarihe not olarak düşecektir. 
Hepimiz ileride bu projedeki çalışmaların 
neticelerini gerek çocuklarımıza gerek 
torunlarımıza gerekse bizden sonraki 
nesillere gururla anlatacağız. Dünya 
tarihine baktığımızda özellikle Türk 
İslam Medeniyetinde mazlumun dini, 
dili ve ırkı sorulmaz. Biz böyle bir 
medeniyetin sahibiyiz. Cumhuriyetin 
kurulduğu günden bugüne kadar sınır 
komşularımızdan gelen herkese biz 
kucak açtık. Bu bizim genlerimizde, 
kültürümüzde, doğamızda ve 
inancımızda var. Bugün ülkemizde 4 
milyona yakın Suriyeli 2011 yılından 
itibaren insanca değer görüyor. 
Ülkemize sığınan bu kişilerin yaşına, 
ırkına, dinine, cinsiyetine, diline ya 
da ekonomik durumuna bakılmadı. 
Ayrım yapılmaksızın herkesi kabul 
ettik. Bu proje de yapılan işin ne 
kadar güzel ve özenli bir iş olduğunu 
gösteriyor. 2012 yılından bu yana 
sığınmacı çocukların eğitimiyle ilgili 
yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Bu 
çocukların sistem dışında kalmaması 
için bütün gayretimizi gösterdik. Şu 
anda 1 milyon 100 bin eğitim öğretim 
çağında sığınmacı öğrenci var. Şu anda 
onların sisteme en iyi şekilde dahil 
olmaları için mücadele veriyoruz. Çocuk 

olsun yetişkin olsun, sığımacılarla ilgili 
yapılan tüm projeleri önemsiyorum, 
destek veriyorum ve katılıyorum. Bütün 
katılımcılarımızı da takdir ediyorum 
ve bu projenin farklı illerde de devam 
etmesini temenni ediyorum. Proje ile 
yetişkin sığınmacılara ve dezavantajlı 
Türk vatandaşlarına el uzatıldı, meslek 
edindirildi. Bu çok büyük bir hizmettir. 
Ne kadar insanı açlıktan, sefaletten, 
mesleksizlikten kurtarırsak o kadar 
iyi ve önemli işler yapmışız demektir. 
Savaşın açtığı yaraları sarmaya ve 
sosyal uyumu desteklemeye gayret 
ediyoruz. Son yıllarda tüm dünya 
ve Türkiye gündeminin en önemli 
konularından biri göç edenlerin sosyal 
hayata kabul ve uyumlarıdır. Bu 
kapsamda sığınılan ülkede konuşulan 
dilin, içinde yaşanmaya başlanan 
toplumun değerlerinin, geleneklerinin 
ve kültürürün öğretilmesi için 
sığınmacıların eğitim sürecinin içine 
dahil edilmeleri ve toplumsal hayata 
katılabilmeleri için mesleki becerilerinin 
geliştirilerek istihdama yönlendirilmeleri 
gerekmektedir. Her yerde, her zaman 
ve herkes için eğitim felsefesiyle hizmet 
etmeye devam edeceğiz. T.C. Millî Eğitim 
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü 7’den 70’e herkese eğitim 
verme ve meslek edindirme anlamında 
el uzatıyor, üzerine düşen her şeyi 
yapıyor. Bu açıdan gerçekleştirdiğimiz bu 
projeyi önemsiyor ve projenin devamını 
sağlayarak farklı illerde farklı insanlara 
dokunmamız gerektiğini düşünüyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında bugüne kadar toplam 211 Sosyal Uyum 
Etkinliği ve 144 seminer düzenlendi. Iş sağlığı ve güvenliği, 
“Türkiye’deki çalışma etiği, kültürü ve şartları” ile çalışma 
izinleri, girişimcilik, Türkiye Iş Kurumu iş kulüpleri, öz 
geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi içeriklerden 
oluşan seminerler ile nitelikli istihdama katkı sağlandı.
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‘Halk sağlığı ve sosyal politikalar 
bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı’
Sivil Sayfalar, sivil toplum ve 
yerel yönetim temsilcilerinin 

katılımıyla “Halk Sağlığı ve 
Sosyal Politikalar” başlıklı 

çevrim içi bir çalıştay 
gerçekleştirdi. Çalıştayda, 

pandeminin yoksulluğu 
derinleştirdiğinin ve özellikle 

sosyal hizmet politikaları 
yetersiz kaldığında sivil 
aktörler arasında etkin  

iş birliği yapılması 
gerektiğinin altı çizildi.

TOPLANTIYA katılan SGDD-ASAM Proje 
Koordinatörü Belma Beyaz, pandemi 
sürecinde sığınmacıların istihdamına 
katkı sağlayan çalışmalar yürüttüklerini 
ve evde bakım hizmetlerinde kadın 
sığınmacı istihdam edilmesini sağlayan 
bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Halk 
sağlığı konusunu bir bütün olarak 
gördüklerini ve merkezlerde psikososyal 
destek sağladıklarını belirten Beyaz, ilk 
olarak işten çıkarılan ve pek çok temel 
ihtiyacından mahrum kalan sığınmacılara 
telefonla ulaşarak ihtiyaçlarını tespit 
ettiklerini kaydetti. Beyaz, geçici koruma 
merkezlerinde Suriyeli sığınmacıların 
pandemi koşullarında çeşitli hizmetlerden 
belli ölçüde yararlanabilmelerine 
karşın, kayıtlı olmayan sığınmacıların 
sağlık hizmetlerine ulaşmada daha çok 
zorlandığını vurguladı. 

Sağlığın için hareket et!
SGDD-ASAM çalışanları 
koronavirüs salgınından 
kaynaklı önlemlerin 
sürdürüldüğü günlerde 
farklı bir etkinliğe 
imza attı. 31 ildeki 55 
ofis ve temsilciliğin 
çalışanlarından oluşan 
30 takım, 18 gün boyunca 
sağlıklı bir yaşam için 
adım attı. Yürüyüşün bir 
alışkanlığa dönüşmesi 
ise bu etkinliğin en  
güzel sonucu oldu.

“ADIM Adım ASAM Meydan Okuması” 
ismiyle anılan heyecanlı bekleyiş ‘Dünya 
Sağlık İçin Hareket Et Günü’ olan 10 Mayıs 
2021 tarihinde saatler 00.00’ı gösterdiği anda 
başladı ve 28 Mayıs 2021’de saat 23.59’da 
sona erdi. 30 takımın kıyasıya mücadelesi 
ve takım koçlarının günün sonunda Kapasite 
Birimi’ne ilettikleri adım sayıları biriktikçe 
tüm bölgelerde heyecanın dozu arttı. Her 
takımın çevrim içi gruplarda mesajlaşarak 
günlük sayıları paylaşması final yaklaştıkça 
31 ildeki 405 katılımcının haberleşme 
hacmini de arttırdı.

Yüz binlerce adımın atıldığı bu yarışta 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi lider oldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Takımları 
Koçu Ebru Pelit, “Bölgedeki bütün 
arkadaşlar bu yarışmayı çok uzun zamandır 
bekliyorlarmışçasına yürümeye hazırlardı. 
Pandemiden ötürü durağan halde olan 
hayatlarımıza bir hareket katmak için çok 
güzel planlanmış bir etkinlikti. Harekete ek 
olarak, etkinlik kişiler arası ve ofisler arası 
iletişimi arttırdı. Bireysel motivasyona ek, 
bölge olarak kolektif bir motivasyona da 
sahibiz. Diğer yarışmaları şimdiden dört 
gözle bekliyoruz.”

Adana takımı “El Kebabiko” Türkiye birincisi
“ADIM Adım ASAM Meydan Okuması”nda Türkiye 

birinciliğini Adana takımı “El Kebabiko” elde etti. Takım 
Koçu Esra Köylüoğlu, “Sosyal izolasyon süreçlerinde 
gerek yürüyüşlerde gerekse düzenli kullandığımız 
mesajlaşma grubumuz ile birlikte sosyalleşerek birlikte 
eğlenmeyi ve öğrenmeyi değerli kılmayı amaçladık. Bu 
yürüyüşü bir görev gibi görmeyip keyifli hale getirdik. 

Sonraki günlerde de yarışma günlerindeki kadar 
yürüdüğümüzü fark ettik. Mücadeleye başladığımız 
günden itibaren 10 kadın olarak “kadın”ın isterse her 
şeyi başarabileceğini, bunu yaparken eğlenebileceğini de 
göstermek istedik. Yalnız olmadığımızı biliyorduk ve bu 
güçle yürüdük. Yürüme etkinliğini bir yük gibi değil de 
hafifleten bir güç gibi gördük.”


