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Türkiye’deki 
Ukraynalı mülteci 
çocuklara 
malzeme desteği

Sivil Sesler 
Festivali 
gerçekleşti

Kadınlar 
üretecek 
dünya giyecek98 12

SGDD-ASAM, küresel oyuncak 
markası Lego’nun kurduğu Lego 
Vakfı’nın Şubat 2022’de dünya 
çapında başlattığı “Build a World of 
Play” proje yarışması için önerdiği 
proje fikriyle 10 finalistten biri oldu.

SGDD-ASAM, özel eğitime erişimde 
engellerle karşılaşan ve özel ihtiyaçları 
olan 2-6 yaş aralığındaki çocukların 
şartlarını iyileştirecek “Oyun Terapisi 
Yöntemi” ile çocuklara eşit gelişim 
fırsatları sunmayı hedefliyor. 2’de

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 
Yabancılar Genel Müdürü Gözde Özkorul, 
“Öncelikle Edirne, Kırklareli, Bursa ve 
Eskişehir’de geçici süreli olarak barınma 
sağladık. Daha sonra bu kişileri Elazığ’da 
oluşturduğumuz kampa yerleştirdik. Şu 
anda Elazığ’da bulunan kampımızda 2 bin 
607 kişi barınıyor” dedi. 3’te

SGDD-ASAM, 2022 yılında çok önemli bir başarıya imza attı. 

“Savunmasız durumdaki 
Ukraynalı kadın ve çocukların 
sınır kapılarından geçişlerini
kolaylaştırıyoruz”

Bölgesel Gelişmeler  
Çerçevesinde Türkiye’deki 
Ukraynalılar Paneli

Türkiye’nin dört bir 
yanından 1200  
SGDD-ASAM 
çalışanının 
katıldığı 8. Yıl Sonu 
Değerlendirme 
ve Personel 
Toplantısı 9-10-11 
Aralık tarihlerinde 
gerçekleştirildi. 4’te

Belediye temsilcileri 
Ankara’da bir araya geldi
“Türkiye’de  Göç ve Mülteci Müdahalesi 
Alanında Belediyelerin Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında 
Türkiye’nin dört bir yanından büyükşehir 
ve yerel belediye temsilcilerinin 
katılımıyla düzenlenen panel Ankara’da 
gerçekleştirildi. 5’te

Dünya Engelliler Günü’nde 
Engelsiz Sesli-Fotoğraf Sergisi
GÖRME, işitme, zihinsel ve 
fiziksel engelli sığınmacıların 
aldıkları eğitimlerin ardından 
çektikleri fotoğraflar Türkçe, 
İngilizce, Arapça ve Farsça 
sesli ve yazılı betimlemelerle 
CerModern’de sergilendi. 5’te

Göç süreci ve psikolojik sağlık
Proje psikolojik sağlık alanında yeni bir yol haritası çıkardı.

HOLLANDA Dışişleri Bakanlığı’nın 
finansal desteğiyle SGDD-ASAM 
tarafından yürütülen “Türkiye’de 
Yaşayan Sığınmacıların Psikolojik 
Sağlık ve Psikolojik Destek 
Farkındalığını Artırma Projesi” 
kapsamında düzenlenen çalıştay ve 
paneller sona erdi. 6’da

Ukraynalı Derneklere Yönelik 
Kapasite Geliştirme Eğitimleri
BİRLEŞMİŞ Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF) ve  
SGDD-ASAM iş birliğinde 
Türkiye’de faaliyet gösteren 
Ukraynalı Derneklere Yönelik 
Kapasite Geliştirme Eğitimleri 
devam ediyor. İlki Ankara’da 
gerçekleştirilen eğitim serisinin 
ikincisi Antalya’da düzenlendi. 7’de

arasında

SGDD-ASAM 

finalistleri

“2022 Yıl Sonu Değerlendirme ve 
Personel Toplantısı” düzenlendi
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KİŞİYE özel müdahalelerle çocukla-
rın koşullarının iyileştirilebileceğinin 
altını çizen Dıvrak, “Çocukların beceri-

lerini geliştirmeye yönelik erken 
dönem çocukluğun bilişsel 

bir pencere olması fik-
rinden yola çıktık. 

Başta özel ihtiyaç-
ları olan çocukla-
rın özel eğitime 
erişimi sınırlı 
ve bu çocuklar 
gerçek potan-
siyellerinin 
farkına varma-
dan büyüyor. 

Bu nedenle 
hem sığınma-

cı hem de ev sahi-
bi topluluklardan 

çocukların, akranla-
rıyla aynı şansa sahip 

olmaları ve özel ihtiyaçları 

karşısında hayallerinin peşinden gitmele-
ri için fırsat sağlamak istedik. Ekibimiz-
le birlikte özel ihtiyaçları olan çocukları 
güçlendirmek için “Leverage Box” fikrini 
bulduk” dedi.

“Leverage Box” fikri ile farklı 
ihtiyaçlara sahip çocukların birlikte 
oynaması ve birbirinden öğrenmesi için 
ortak bir alan oluşturulması hedefleniyor. 
Koşulları ne olursa olsun her çocuğun 
erişebileceği ve gelişimi için yeterli 
desteği bulabileceği bir dünya yaratarak 
aynı zamanda toplumsal bütünleşmeye 
katkı sağlamak da hedefler arasında.

Çalışmaya ilişkin önemli bileşenlerden 
biri de özel gereksinimli çocukların 
gelişiminde son derece etkili olan 
ebeveyn ve bakım verenler. Bu kişilerin 
psikolojik sağlığı dahil olmak üzere 
karşılaştıkları zorluklar konusunda 
desteklenmesi hedefler arasında yer 
alıyor.

SGDD-ASAM, 2022 yılında çok önemli bir 
başarıya imza attı. SGDD-ASAM, küresel oyuncak 
markası Lego’nun kurduğu Lego Vakfı’nın  
Şubat 2022’de dünya çapında başlattığı  
“Build a World of Play” proje yarışması için 
önerdiği proje fikriyle 10 finalistten biri oldu.

131 ÜLKEDEN 627 proje 
fikrinin katıldığı “Build a World 
of Play Challenge”a sunulan 
projedeki finalistlere verilen hibe 
ile özel ihtiyaç sahibi sığınmacı 

çocukların güncel durum ve 
ihtiyaçları tespit edilecek ve aynı 
zamanda oyun terapisi alanında 
kurumsal kapasiteyi geliştirecek 
adımlar atılacak.

Oyun ve oyuncaklar aracılığıyla çocukların 
kendilerini ifade etmelerine yoğunlaşan özel 
terapi türüne oyun terapisi denir. Oyun terapisi, 
çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu 
ve düşüncelerini ortaya koymalarını amaçlar. 

nedir? 

DÜNYA çapında faaliyet göste-
ren Clinton Vakfı, Johns Hopkins 
Üniversitesi, IRD Global, Cohere gibi 
uluslararası çapta büyük organizas-
yonlar arasında finale çıkma başarısı 
gösteren SGDD-ASAM, özel eğitime 
erişimde engellerle karşılaşan ve 
özel ihtiyaçları olan 2-6 yaş aralığın-
daki çocukların şartlarını iyileştirecek 
“Oyun Terapisi Yöntemi” ile çocuk-
lara eşit gelişim fırsatları sunmayı 
hedefliyor.

Dünyanın dört bir yanından 300 disip-
linlerarası uzman hakemin değerlen-
dirmesiyle finale kalan proje; etkililik, 
uygulanabilirlik, topluluk merkezli 
olma ve sürdürülebilirlik kriterlerine 
göre değerlendirildi.

Planlama ve kapasite süreci hakkın-
da bilgi veren SGDD-ASAM Genel 

Koordinatör Yardımcısı Buket 
Bahar Dıvrak, her bireyin 
insan haklarından ya-
rarlanmasını sağla-
mak üzere kolektif 
çalışmanın ve 
dayanışmanın 
önceliklerden 
biri olduğunu 
söyledi. Dıvrak, 
“Çocukların 
erken yaşam 
deneyimleri, 
gelecekteki 
duygusal, bilişsel 
ve sosyal geli-
şimleriyle derinden 
ilişkilidir. Erken 
çocukluğa yapılan yatı-
rımın toplumda hem olum-
lu hem de uzun vadeli etkileri 
olacaktır” şeklinde konuştu.

“Leverage Box
fikrini bulduk”

Oyun Terapisi

SGDD-ASAM 
LEGO finalistleri 
arasında

Çocukların hak ettiği  

oyun dünyası için ilk adım
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SGDD-ASAM Genel Koordinatör 
Yardımcısı Buket Bahar Dıvrak, 
Ukraynalı nüfusun yoğun olarak 
yer aldığı Antalya’da Mayıs 
2022’de bir saha ofisi açarak 
ihtiyaç sahibi kişilere en yakın 
noktada hizmet sunmaya 
başladıklarını söyledi. Antalya 
dışında yürütülen çalışmalara 
da değinen Dıvrak, “Türkiye’de 
bulunan Ukraynalı derneklerle 
irtibata geçerek kapsamlı bir 
koordinasyon içerisinde çalışmaya 
başladık. 13 farklı Ukraynalı 
derneğin temsilcileriyle göç ve 
mülteci müdahalesi, koruma, 
sosyal uyum, toplumsal cinsiyete 

dayalı şiddetle mücadele 
ve çocuk koruma gibi farklı 
alanlardaki başlıkları kapsayan 
kapasite geliştirme çalışmalarını 
gerçekleştirdik’’ ifadelerini 
kullandı.

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani 
Yardım Kurumu (ECHO) finansal 
desteğiyle yürütülen “Türkiye’deki 
Hassas Durumdaki Göçmenlere 
Hukuki Destek ve Hizmet 
Sağlanması Projesi” hakkında bilgi 
veren Dıvrak, proje kapsamında 
Ukraynaca ve Rusça hizmet 
sağlayan bir çağrı merkezini 
faaliyete geçirdiklerini söyledi.

PROGRAM, SGDD-ASAM 
Genel Koordinatör Yardımcısı Buket 
Bahar Dıvrak’ın moderatörlüğünde 
“Son Dönemdeki Gelişmeler 
Çerçevesinde Türkiye’deki 
Ukraynalılar Paneli”nin ilk 
oturumuyla devam etti. Panele 
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi 
Vasyl Bodnar’ın eşi Katerina 
Bodnar, Ukrayna Ankara 
Konsolosluğu Eğitim Sorumlusu 
Oleg Biluy, Childhood Without 

War’dan Elena Velychko ve R. 
Shostak Vakfı Başkanı Ruslan 
Shostak katıldı.

Panelin ilk oturumunun 
ardından Ukrayna Ankara 
Konsolosu Andrey Bilık, “Ukraynalı 
Ayrı Düşmüş Çocuklar ve Bakım 
Verenlerine Sağlanan Hizmetler” 
başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. 

Karabük Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 
Dr. Öğr. Üyesi Yuliya Biletska’nın 

Türkiye’deki Ukraynalıların 
genel durumu hakkında bilgiler 
aktardığı panelde, Türk Kızılay 
Ukrayna Projesi Yöneticisi Cansu 
Okman tarafından “Türk Kızılay’ın 
Ukrayna-Rusya Krizine Yönelik 
Sunduğu Hizmetler” anlatıldı.

Panele çok sayıda bakanlık 
temsilcisi, belediyeler, Türkiye’deki 
Birleşmiş Milletler ajanslarının 
temsilcileri ve büyükelçiliklerden 
yetkililer katıldı.

DOĞUM belgesi veya yanında 
refakatçisi olmayan çocuklar ile 
pasaportsuz Ukraynalı kadınları sınır 
kapılarında bekletmediklerini söyleyen 
Özkorul, Ukraynalıların Türkiye’ye 
girişlerinin ardından il sınırlaması 
olmaksızın ülkede kalabildiklerini 
belirtti.

Ukraynalıların ikamet izni, insani 
ikamet izni ve uluslararası koruma 
başvurusu statülerine müracaat 
edebildiklerini belirten Özkorul, 
“Öncelikle Edirne, Kırklareli, Bursa 
ve Eskişehir’de geçici süreli olarak 
barınma sağladık. Daha sonra bu 
kişileri Elazığ’da oluşturduğumuz 
kampa yerleştirdik. Şu anda Elazığ’da 

bulunan kampımızda 2 bin 607 kişi 
barınıyor” dedi.

24 Şubat 2022 itibarıyla 565 bin 
Ukraynalının Türkiye’ye giriş yaptığını 
dile getiren Özkorul, Ukraynalıların 
farklı ülkelerde ikamet izni almaları ve 
seyahat etmeleri gibi nedenlerle mobil 
bir grup olduğunu söyledi.

Bölgesel Gelişmeler Çerçevesinde 
Türkiye’deki Ukraynalılar Paneli, 
Ukrayna Büyükelçiliği, Göç İdaresi 
Başkanlığı, Türk Kızılay, Ruslan 
Shostak Vakfı, Childhood Without 
War, SGDD-ASAM ve Türkiye’de 
faaliyet gösteren Ukraynalı dernek 
temsilcilerinin sunumlarıyla 
gerçekleştirildi.

2023’TE iş birliği içinde oldukları kurumlara yeni bir 
yol haritası çizmek için çağrıda bulunan 

Büyükelçi Bodnar, devam etmekte olan 
kötü durumun çözülmesi gereken birçok 
sorunu beraberinde getirdiğini söyledi.

2022’nin dünya tarihini tamamen 
değiştiren bir yıl olduğunu belirten 
Büyükelçi Bodnar, insanlığın bir dönüm 
noktasında olduğunu kaydetti. Siyasi ve 

ekonomik desteklerin yanında 
insani yardımların ve alınan 
önlemlerin önemine değinen 
Büyükelçi Bodnar, başta 
Türkiye olmak üzere iş 
birliğini esirgemeyen tüm 
ulusal ve uluslararası 
kuruluşlara teşekkür etti.

Türkiye’deki Ukraynalıların güncel 
durumu değerlendirildi

Ukrayna Büyükelçisi  
Bodnar’dan  
SGDD-ASAM’a övgü

Özkorul: “Savunmasız durumdaki Ukraynalı 
kadın ve çocukların sınır kapılarından 

geçişlerini kolaylaştırıyoruz”
İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı’nın finansal 
desteğiyle SGDD-ASAM tarafından yürütülen 
“Türkiye’de Göç ve Mülteci Müdahalesi Alanında 
Belediyelerin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” 
kapsamında gerçekleşen panelde, İçişleri Bakanlığı 
Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü 
Gözde Özkorul, savunmasız durumdaki Ukraynalı 
kadın ve çocukların sınır kapılarından geçişlerini 
kolaylaştırdıklarını belirtti.

Panelde söz alan Ukrayna’nın Ankara 
Büyükelçisi Vasyl Mıronoviç Bodnar,  
SGDD-ASAM’ın savaşın ilk gününden bu 
yana Ukraynalıların yanında olduğunu 
belirterek Ukraynalı çocukların öncelikle 
sağlık hizmetlerine erişimleri olmak 
üzere gıda ve giysi ihtiyacı olduğuna 
dikkat çekti.

“Çağrı merkezi kurduk ve Antalya’da saha ofisi açtık”

Bölgesel Gelişmeler Çerçevesinde Türkiye’deki Ukraynalılar Paneli

SGDD-ASAM  
Genel Koordinatör Yardımcısı 

Buket Bahar Dıvrak

Ukrayna Ankara Büyükelçisi 
Vasyl Mıronoviç Bodnar 3
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TOPLANTIDA, SGDD-ASAM Genel Koordinatör 
Yardımcıları Av. Ayşegül Yalçın Eriş’in 
“SGDD Göç Akademisi ile Cinsel Sömürü ve 
İstismarın Önlenmesi”, Buket Bahar Dıvrak’ın 
“Migrant TV ve LEGO Projesi” ile Kadir 
Beyaztaş’ın “Sayılarla 2022” röportajları 
izlendi ve derneğin yıl içindeki çalışmaları 
değerlendirildi. SGDD-ASAM Genel 
Koordinatör Yardımcısı Levent Ulusoy’un 

derneğin dijitalleşme süreci hakkında 
bilgilendirmede bulunduğu sunumunun 
ardından Menti uygulaması üzerinden bilgi 
yarışması düzenlendi. Çalışanlar yarışma 
sayesinde SGDD-ASAM’ın kurumsal yapısı ve 
çalışmalarıyla ilgili bilgilerini tazeledi. Yeni 
başlayan projelerin anlatıldığı buluşmada, 
SGDD Göç Akademisi ve Migrant TV’nin 
kurumsallaşma sürecine dair bilgiler aktarıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından 1200 SGDD-ASAM çalışanının katıldığı 8. Yıl Sonu Değerlendirme ve 
Personel Toplantısı 9-10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. 

Toplantının ikinci gününün 10 Aralık Dünya İnsan 
Hakları Günü’ne denk gelmesi buluşmaya özel bir 
anlam kattı. Dünya İnsan Hakları Günü’nde her 
bireyin insan hak ve onuruna yaraşır bir şekilde 
yaşaması dileği paylaşıldı.

Dünya İnsan Hakları 
Günü kutlandı

Bilgi yarışmasıyla zihinler tazelendiDoğal afetlerdeki yardım 

çalışmaları hatırlandı
SGDD-ASAM’ın kriz anlarına 
hızlı ve etkin bir şekilde müdahale 
edebilmesi amacıyla kurduğu Afet 
ve Acil Durum Müdahale Birimi 
videosunun izlendiği toplantıda, 
derneğin yangın, deprem ve sel 
gibi doğal afetler karşısında ger-
çekleştirdiği çalışmalar hatırlandı. 

Pazarkule ve çevresinde yaşa-
nan kitlesel göç hareketi, İzmir 
depremi, Marmaris yangını ve 
Kastamonu sel felaketi süreçleri 
ile birlikte SGDD-ASAM’ın afet ve 
acil durumlardaki çalışmalarını 
kurumsal öncelikleri arasına 
aldığı vurgulandı.

SGDD-ASAM Genel Koordinatörü 
İbrahim Vurgun Kavlak’ın 
açılış konuşması ile başlayan 
toplantıda, SGDD-ASAM’ın uzun 
yıllardır çalışma ortağı olan 
UNHCR, UNICEF, UNFPA, WHO 
ve GİZ temsilcilerinin video 
mesajlarına yer verildi.

“2022 Yıl Sonu Değerlendirme ve 
Personel Toplantısı” düzenlendi

SGDD-ASAM Genel Koordinatörü 
İbrahim Vurgun Kavlak

SGDD-ASAM Kurumsal İletişim Birim Koordinatörü 
Murat Barış Koralp

4



umuda doğru gazetesi
MART 2023

SGDD28

Dünya Engelliler Günü’nde 
Engelsiz Sesli-Fotoğraf Sergisi
ECHO’nun finansal desteği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve SGDD-ASAM iş 
birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde “Engelsiz Sesli-Fotoğraf Sergisi” açıldı. 

İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı’nın finansal desteği 
ile SGDD-ASAM tarafından yürütülen “Türkiye’de Göç ve 
Mülteci Müdahalesi Alanında Belediyelerin Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Türkiye’nin dört 
bir yanından büyükşehir ve yerel belediye temsilcilerinin 
katılımıyla düzenlenen panel Ankara’da gerçekleştirildi.

GÖRME, işitme, zihinsel ve fiziksel 
engelli sığınmacıların aldıkları eğitimlerin 
ardından çektikleri fotoğraflar Türkçe, 
İngilizce, Arapça ve Farsça sesli ve yazılı 
betimlemelerle CerModern’de sergilendi.

En özel ihtiyaç sahibi gruplar arasında 
bulunan engelli sığınmacıların çektikleri 
fotoğraflardan oluşan sergi, engelli 
sığınmacıların hayatlarına tanıklık etmek ve 
karşılaştıkları zorluklara dair farkındalığı 
artırmak için önemli bir fırsat sundu.

Sergi açılışında SGDD-ASAM Genel 
Koordinatör Yardımcısı Kadir Beyaztaş, 
engelli sığınmacıların hak ve hizmetlere 

erişimleri konusunda karşılaştıkları 
fırsat eşitsizliklerini azaltmayı ve insan 
onuruna yaraşır bir biçimde yaşamlarını 
sürdürmelerini desteklediklerini söyledi.

UNFPA Türkiye Temsilci Yardımcısı 
Zeynep Başarankut Kan dünya nüfusunun 
yüzde 15’inin engelli bireylerden 
oluştuğuna dikkati çekti. Bu sergide 
Türkiye’deki engelli sığınmacıların 
duygularını ve karşılaştıkları sorunları 
fotoğraflarla aktarmaya çalıştıklarını 
vurgulayan Kan, tüm bireylerin topluma 
katılımının sağlandığı ve eşit haklara sahip 
olduğu bir dünya temennisinde bulundu.

“Engelli mültecilere yönelik hizmetlerin 
iyileştirilmesi gerekiyor”

AVRUPA Birliği (AB) 
Türkiye Delegasyonu Başkan 
Yardımcısı Eleftheria 
Pertzinidou serginin etkisi uzun 
sürecek bir çalışma olduğuna 
dikkat çekerek engelli bireylerin 
potansiyellerini gösterdiğini 
söyledi. Bu çalışmanın 
insan hakları ve kalkınma 
kavramlarının merkezinde 
olduğunu söyleyen Pertzinidou, 
dönüştürücü çözümlerin 
engelli kişilerin ihtiyaçlarını 

hedeflemesi gerektiğini ifade 
etti. Pertzinidou, engelli 
mültecilerin erişilebilirlik 
konusunda bazı ek zorluklarla 
karşı karşıya olduklarını belirtti.

UNFPA gönüllüsü oyuncu 
Aslı İnandık etkinliğe çevrim 
içi katılarak fotoğraflarla 
ilgili duygularını paylaştı; 
herkesin eşit hak ve hizmetlere 
erişiminin sağlanmasının 
önemini vurguladı. 

CUMHURBAŞKANI 
Başdanışmanı Mehmet Akarca ve 
SGDD-ASAM Genel Koordinatörü 
İbrahim Vurgun Kavlak’ın açılış 
konuşmalarıyla başlayan programa, 
SGDD-ASAM Yönetim Kurulu Başkanı 
Cumhur Özen ile birlikte çok sayıda 
yerel ve uluslararası kurum temsilcisi 
katıldı. Açılış konuşmalarının 
ardından SGDD-ASAM Al Farah 
Çocuk Korosu program öncesinde 
katılımcılara özel bir dinleti sundu.

Akarca: Türkiye göç yönetimiyle 
dünyaya örnek oluyor

Önümüzdeki yüzyılda 
dünyada büyük bir göç dalgasının 
yaşanacağına ilişkin öngörüsüne 

işaret eden Mehmet Akarca, 
günümüzde yaşanan göç sürecinde 
Türkiye’deki belediyelerin rolünün 
oldukça önemli olduğunu ve kıymetli 
çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. 
Akarca, “Türkiye’de Göç ve Mülteci 
Müdahalesi Alanında Belediyelerin 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi 
Projesi”nin çıktılarından herkesin 
faydalanabileceğini ve projenin 
örnek bir çalışma olduğunu dile 
getirdi. Göç alanında önemli 
tecrübeler kazanıldığının altını çizen 
Akarca, Türkiye’nin göç yönetiminde 
insani değerlere sahip çıkarak tüm 
dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Belediye temsilcileri Ankara’da bir araya geldi

ANKARA Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Mülkiye Göç Araştırmaları 
Merkezi (MÜGAM) Başkanı Prof. 
Dr. Murat Erdoğan panelde, 
“Sığınmacılarla İlgili Süreç Yönetiminde 
Belediyelerin Rolü” başlıklı sunumunu 
gerçekleştirdi. Göç kavramını eğitimden 
istihdama, sağlıktan kapasite 
geliştirmeye kadar demografik ve 
ekonomik verilerle değerlendiren 
Erdoğan, sosyal uyum süreçlerinde 

belediyelerin rolüne ilişkin görüşlerini 
aktardı. Yerelde hizmet veren kurum 
ve kuruluşların göç yönetiminde daha 
fazla rol alması gerektiğine dikkat 
çeken Erdoğan, dünyanın her yerinde 
göç kavramının konuşulmaya devam 
edeceğini söyledi. Göç yönetiminin 
oldukça zorlu olduğuna vurgu yapan 
Erdoğan, yerelleşmenin ve belediyelerin 
kapasitelerinin artırılması gerektiğinin 
altını çizdi.

Göç yönetiminde 
belediyelerin 
önemine 
değinildi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Mehmet Akarca

Avrupa Birliği (AB)  
Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı 

Eleftheria Pertzinidou

MÜGAM Başkanı 
Prof. Dr. Murat Erdoğan 5
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Göç süreci ve psikolojik sağlık
Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın finansal desteğiyle 
SGDD-ASAM tarafından yürütülen “Türkiye’de Yaşayan 
Sığınmacıların Psikolojik Sağlık ve Psikolojik Destek 
Farkındalığını Artırma Projesi” kapsamında düzenlenen 
çalıştay ve paneller sona erdi.

SIĞINMACILARIN iyilik 
hallerinin artırılması için Türkiye’nin 
farklı illerinde kapsamlı çalışmalar 
gerçekleştiren proje, yeni uygulamalar 
için de yol haritası sunuyor. Adana, 
Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, 

Konya, Samsun ve Şanlıurfa illerinde 
düzenlenen oturumlarda, psikolojik 
sağlık alanında faaliyet yürüten 
kurum uzmanları görüş alışverişinde 
bulundu ve sığınmacılarla bir araya 
geldi.

PROJE süresince Türkiye’de 
yaşayan sığınmacıların psikolojik 
sağlık alanındaki ihtiyaçlarının ve 
bilgi düzeylerinin anlaşılması için 
anket çalışmalarıyla ihtiyaç analizi 
ve kapsamlı odak grup görüşmeleri 
yapıldı. Çalışmalar sonucunda 

tespit edilen verilerle sığınmacıların 
psikolojik sağlık konusundaki 
farkındalıklarının artırılmasına ve 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
faaliyetler gerçekleştirildi.

Anket sonuçlarının analizi, 
göç süreçlerinin sığınmacıların 

psikolojik sağlığı üzerinde olumsuz 
etki yarattığını ortaya çıkardı. 
Çalışmalar sosyal, kültürel ve 
ekonomik uyum sürecinde yaşanan 
Covid-19 pandemisinin sığınmacılar 
üzerindeki gelecek kaygısını 
artırdığını gösterdi.

ŞANLIURFA’DAKİ çalıştayda Türkiye’de 
yaşayan sığınmacıların durumunu anlatan 
SGDD-ASAM danışanı Emine Yousef 
“İnsanlar psikolojik destek almaktan 
çekiniyor. Çevresindekilerin ona ‘deli’ 
olarak bakmasından endişe ediyor. 
Oysaki birilerinin size tavsiye vermesi, 
yol göstermesi çok güzel bir şey ve bu 
desteği aldığınızda kendinizdeki değişimi 
göreceksiniz” sözleriyle psikolojik sağlığın 
önemini vurguladı.

Proje süresince her ilde psikolojik sağlık 
alanında faaliyet yürüten kurumlardaki 

uzmanlar ile grup çalışmaları yapıldı. 
İhtiyaç analizi raporunda tespit edilen 
başlıca sorunlardan biri olan psikolojik 
destek almanın önündeki engellere 
yönelik çözümler tartışıldı. Psikolojik 
sağlık alanındaki çalışmalarda dikkate 
alınması gereken konular ve doğru bilgiye 
erişim kaynakları üzerine fikir alışverişi 
gerçekleştirildi. Ayrıca Türkiye’de yaşayan 
sığınmacıların erişilebilir, güvenilir ve 
doğru bilgiye ulaşabilecekleri kurumlar 
arasında iletişim ağı oluşturuldu.


Proje Koordinatörü 
Didem Arıkan Çolak 
psikolojik sağlık 
alanındaki çalışmaların 
yoğunlaşması gerektiğini 
belirterek “Proje 
süresince psikolojik 
sağlık alanında 
sığınmacıların yaşadığı 
sorunlar ve çözüm 
önerileri tartışıldı. 
Çalışmalarımızın 
sonunda “İhtiyaç Analizi 
Raporu”nu hazırladık. 
Rapor Türkiye’deki 
sığınmacıların psikolojik 
sağlık alanında 
yaşadıkları sorunlara 
yönelik önemli veriler 
sunuyor ve çözüm odaklı 
çıktılara ulaşılabilmesi 
için olanak sağlıyor” 
şeklinde konuştu.

Proje psikolojik sağlık alanında 
yeni bir yol haritası çıkardı

“İhtiyaç Analizi Raporu” hazırlandı 

“Sizler de 
kendinizdeki 
değişimi 
göreceksiniz”
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Ukraynalı Derneklere Yönelik 
Kapasite Geliştirme 
Eğitimleri devam ediyor
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve SGDD-ASAM 
iş birliğinde Türkiye’de faaliyet gösteren Ukraynalı Derneklere 
Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimleri devam ediyor. İlki Ankara’da 
gerçekleştirilen eğitim serisinin ikincisi Antalya’da düzenlendi.

Programın ikinci oturumunda dernek 
temsilcileri, savaş sonrasında Türkiye’ye gelen 

Ukraynalılarla ilgili deneyimlerini ve süreç 
içerisinde karşılaştıkları zorlukları paylaştı.

SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, Ukraynalı dernek temsilcilerine katılımları için 
teşekkür ederek kapasite geliştirme eğitimleri sayesinde Ukraynalı derneklerin dayanışmasına etkin bir 
destek sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Kavlak, “Bu eğitimler kaynaşmamız için çok faydalı oluyor. Daha 
güçlü ve etkin destek mekanizmalarının oluşmasını sağlıyoruz. Eğitimlerle birlikte Türkiye’deki Ukraynalılar 
için danışmanlık hattı hizmeti, gıda yardımı, hijyen ve kırtasiye kitleri gibi yardımlar sağlıyoruz” dedi.




UNICEF Çocuk Koruma 
Uzmanı Annalisa Caparello 
UKRAYNA krizi özelinde 
yapılan çalışmaların 
çok önemli olduğuna 
vurgu yaparak, sağlanan 
hizmetlerin Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı 
ile koordineli şekilde 
yürütüldüğünü söyledi. 
Caparello, “Özellikle 
refakatsiz ve ailesinden 
ayrı düşmüş çocukların 
desteklenmesi için 
çalışmalarımız devam ediyor. 
Temel ihtiyaçların yanı sıra 
ailelere yasal süreçlerle ilgili 
SGDD-ASAM ve Kızılay 
aracılığıyla danışmanlıklar 
veriliyor” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Vasyl Bodnar, 
UNICEF ve SGDD-ASAM’a 
teşekkürlerini sunarak başladığı 
konuşmasında, “Eğitimler 
neticesinde Türkiye’deki Ukraynalı 
STÖ’lerın kapasitesi arttı. Bugün 
bir arada olmamız çok değerli. 
Birlikte dayanışma içerisindeyiz. 
SGDD-ASAM ve diğer kuruluşların 
yardımları için minnettarız” 
şeklinde konuştu.

“Birlikte dayanışma 
içerisindeyiz”

Türkiye’deki Ukraynalı 
sığınmacılara bilgi ulaştırılıyor

PROGRAM kapsamında “Göç ile İlgili 

Uluslararası ve Ulusal Mevzuat”, “Çocuk 

Koruma”, “Toplumsal Cinsiyete Dayalı 

Şiddet”, “Koruma Açısından Özel 

İhtiyaç Sahibi Bireyler ve Sosyal Yardım 

Mekanizmaları” ve “Türkiye’de Sağlık 

Mekanizmaları” konularında kapasite 

geliştirmeye yönelik eğitimler veriliyor. 

Sivil toplum örgütleri (STÖ) aracılığıyla 

yaygınlaştırılan eğitim içerikleri, savaş 

sebebiyle Türkiye’ye gelen binlerce 

Ukraynalı sığınmacıya ulaştırılıyor.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 
ve Ukraynalılar tarafından kurulan 
16 STÖ temsilcisinin Antalya’da bir 
araya geldiği program, Ukrayna Ankara 
Büyükelçisi Vasyl Bodnar, SGDD-ASAM 
Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun 
Kavlak ve UNICEF Çocuk Koruma 
Uzmanı Annalisa Caparello’nun açılış 
konuşmalarıyla başladı.

Ukraynalı derneklere, kapasiteyi 
geliştirme eğitimlerinde koruma, 
sosyal uyum, geçim kaynaklarına 
erişim, ihtiyaç analizi ve insani yardım 
gibi konularda kapsamlı bilgilendirme 
yapıldı.

SGDD-ASAM Saha Çalışanı 
Mila Maneilo

Ukrayna Ankara Büyükelçisi 
Vasyl Mıronoviç Bodnar
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Gaziantep’te
“Dünya Çocuk Günü” coşkusu

Çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını ve ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin 
pekişmesini amaçlayan Dünya Çocuk Günü etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi

 GAZİANTEP Valiliği İl Göç 
İdaresi Müdürlüğü, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi ve 
SGDD-ASAM iş birliğiyle 
düzenlenen Dünya Çocuk Günü 
etkinlikleri, “Sevginin Merkezi” 
sloganıyla anılan Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Engelsiz 
Yaşam Merkezi’nde 250 çocuğun 
katılımıyla gerçekleştirildi.
Gaziantep Vali Yardımcısı Salih 
Altınok, Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet 

Berk, Gaziantep İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü Uyum ve İletişim 
Grup Başkanı Yasin Durmuş ve 
SGDD-ASAM Güneydoğu Anadolu 
Bölge Koordinatörü Hasan Can 
Pala’nın açılış konuşmalarıyla 
başlayan programda, SGDD-ASAM 
Gaziantep Al Farah Çocuk Korosu 
sahne aldı. Koronun Türkçe 
ve Arapça olarak seslendirdiği 
şarkılara eşlik eden yüzlerce 
çocuğun gülen yüzleri salondaki 
katılımcılara mutlu anlar yaşattı.

SAVUNMASIZ ve hassas du-
rumdaki çocuklar için çalışma-
lar gerçekleştiren “Magic for 
Smiles” adlı organizasyonun 
kurucusu Jamie Balfour’un 
sihirbazlık numaraları ile de-
vam eden programda, çocuklar 
Balfour’un sahne performansı-
na etkin katılım gösterdi. Hayal 
gücünü geliştirmede önemli 
bir etkiye sahip olan illüzyon 
sanatını deneyimleyen çocuk-

lar, sihir dünyasının kapılarını 
araladı. Çoğunluğu Afgan, Öz-
bek, Hint, Iraklı, İranlı, Suriyeli, 
Yemenli ve Türk olmak üzere 
pek çok farklı milletten yüz-
lerce çocuk ve yetişkin izleyici, 
“duygusal farklılıklarla şarkı 
söylemek” amacıyla kurulan 
Bel Canto Orkestrası ve Engel-
siz Yaşam Merkezi Korosu’nun 
sahne aldığı performansta 
doyasıya eğlendi

ENGELSİZ Yaşam Merke-
zi’nin açık alanında devam 
eden kutlamalarda çocuk-
lar, maskot ve palyaçolar 
eşliğinde halat çekme, 
çuval yarışı, yumurta yarışı, 
parkur oyunları, yüz boya-
ma ve balon katlama oyun-
ları oynadı. Açık alanda aynı 
zamanda eş zamanlı olarak 
mozaik yapımı, seramik 
boyama ve mektup yazımı 

atölyeleri gerçekleştirildi. 
Ukrayna’daki refakatsiz 
çocuklara iletilmesi için 
mektuplar kaleme alındı.

Savaştan kurtularak yeni 
ve güzel bir yaşamı dene-
yimleyen çocuklar, Ukray-
nalı akranlarına moral ve 
motivasyon sağlaması için 
düşüncelerini satırlara 
döktü.

Çocuklar sihir 
dünyasının 

kapılarını 
araladı

Ukrayna’daki 
refakatsiz 
çocuklara 

moral 
mektupları 

yazıldı 

Türkiye’deki Ukraynalı mülteci 
çocuklara malzeme desteği
AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım 
Programı (FRIT) kapsamında Türkiye’de mülteci 
koruma çalışmalarına devam eden Polonya,  
SGDD-ASAM ile birlikte savaştan sonra Türkiye’ye 
gelen Ukraynalı çocuklar için yardım eli uzattı.

Yüzlerce refakatsiz ve kimsesiz çocuğun  
acil giysi ihtiyacı karşılanıyor

POLONYA Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın 
Polonya Kalkınma İşbirliği Departmanı ile SGDD-
ASAM, Türkiye’de ikamet eden Ukraynalı çocukların 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iş birliğinde bulundu. 
“Türkiye’deki Ukraynalı Mülteci Çocuklara Malzeme 
Desteği Projesi” ile yüzlerce refakatsiz ve kimsesiz 
çocuğun acil giysi ihtiyacı karşılanıyor. Antalya’da 
ikamet eden ve en savunmasız durumdaki Ukraynalı 
çocuklar için planlanan proje kapsamında 2 bin 300 
adet malzeme dağıtımı yapılacak.
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SGDD-ASAM Al Farah Çocuk Korosu 
dinletisi ile başlayan Sivil Sesler Festivali, 

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Nikolaus Meyer-
Laundrut ve STGM Yönetim 
Kurulu Başkanı Yakup Levent 
Korkut’un açılış konuşmalarıyla 

devam etti. Büyükelçi Meyer-

Laundrut “Anadolu’nun çeşitliliğini ve 
medeniyetlerin başlangıcını görmek çok 
güzel. Birbirinden farklı dokuları var. 
Türkiye’nin ve Anadolu’nun kültürel 
mirasını ve farklı dokularını sivil toplum 
örgütlerinin çeşitliliğinin yansımasında 
görüyoruz” dedi.

TED Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleşti

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) 240’tan fazla sivil toplum 
örgütünün katılımıyla düzenlediği Sivil Sesler Festivali, 30 Eylül- 

1 Ekim tarihlerinde TED Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildi.

Sivil Sesler Festivali 

Katılım, İyilik ve Güzellik 
festivalin öne çıkan temaları oldu

Sivil Sesler Festivali iki gün boyunca Katılım 
Noktası, İyilik Noktası, Güzellik Noktası ve Çim 
Amfi’de paneller, atölyeler, etkinlikler, sergiler, 
oyunlar ve sahne performanslarına ev sahipliği yaptı.

 SGDD-ASAM merkezlerinde 
Suriyeli, Iraklı, Afgan ve Türk 
çocukların bir araya gelmesiyle 
kurulan SGDD-ASAM Al Farah 
Çocuk Korosu, Sivil Sesler 

Festivali’nin açılışında sahne 
aldı. Koro, günün ilerleyen 
saatlerinde Çim Amfi’de bir kez 
daha katılımcıları büyüleyen bir 
performansa imza attı.

FESTİVALDE SGDD 
Göç Akademisi, “Göç 
Sohbetleri: Göç ve 
GastroEmpati” başlıklı 
bir oturum düzenledi. 
Söyleşide sığınmacı ve 
göçmenlerin geldikleri 
ülkenin yemek kültürüne 
alışmak için gösterdikleri 
uyum süreçleri, göç 
esnasında ve göç 
sonrasında yaşananların 
sosyal iyilik haline 
ve psikolojik sağlığa 

etkileri “Gastronomi” 
ve “Empati” kavramları 
birleştirilerek 
“GastroEmpati” başlığı 
altında ele alındı. 

SGDD-ASAM Genel 
Koordinatör Yardımcısı 
Av. Ayşegül Yalçın 
Eriş’in moderatörlüğünü 
yaptığı söyleşiye Prof. Dr. 
Okan Cem Çırakoğlu ve 
Dr. Öğr. Üyesi Z. Begüm 
Kalyoncu Atasoy katıldı.

MIGRANT TV, AB Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-
Laundrut, STGM Yönetim Kurulu Başkanı 
Yakup Levent Korkut, Hayata Destek 
Derneği İletişim Sorumlusu Çiğdem Usta, 
Teyit.Org Yazı İşleri Sorumlusu Emre 
İlkan Saklıca başta olmak üzere festivale 

katılan uluslararası kuruluş ve sivil 
toplum örgütlerinin temsilcileri ile özel 
röportajlar gerçekleştirdi. İki gün boyunca 
festivale katılan sivil toplum örgütlerine 
çalışmalarını anlatan Migrant TV, gelecek 
dönemde gerçekleştirilecek iş birliği ve 
projeler üzerine görüşmeler yaptı.

SGDD Göç Akademisi’nden 
GastroEmpati söyleşisi

Migrant TV 
festival boyunca 
canlı yayındaydı

 SGDD-ASAM 
Al Farah Çocuk 
Korosu Sivil Sesler 
Festivali’nde

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Nikolaus Meyer-Laundrut
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“Yılın Basın Fotoğrafları” 
ödül töreni

ANKARA’NIN Beypazarı ilçesinde kaybo-
lan 5 yaşındaki çocuk için AFAD, Jandar-
ma Arama Kurtarma ve Polis Arama Kur-
tarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara 
SGDD-ASAM Afet ve Acil Durum Müdahale 

Birimi de katıldı. SGDD-ASAM Arama 
Kurtarma ve Köpekli Arama Ekiplerinden 
oluşan 15 kişi Beypazarı’nda süren ça-
lışmalara arama köpekleri ve dronelarla 
birlikte destek oldu.

TAIPEI Ekonomi ve Kültür Misyonu ile 
SGDD-ASAM iş birliğinde hayata ge-
çirilen “Okula Dönüş Projesi”nin imza 
töreni gerçekleştirildi. Proje kapsamın-
da kurulacak olan bilgisayar laboratu-
varları aracılığıyla savaştan etkilenmiş 
Ukraynalı çocukların eğitime erişimleri 

amaçlanıyor. Proje ile Ukrayna’daki sa-
vaştan etkilenen ve okul dışı kalmış olan 
500’den fazla çocuğun uzaktan eğitim 
yoluyla okula dönmesi hedefleniyor. Et-
kinlikler aracılığıyla çocukların öğrenme 
sürecine katkı sağlanması da projenin 
amaçları arasında yer alıyor.

PRINCETON Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Filiz Garip ve uluslararası 
lisansüstü öğrencilerden oluşan 

ekip Türkiye’deki göç ve 
sosyal uyum çalışmaları 

hakkında detaylı bilgi edindi. 

İş birliği kapsamında Göç İdaresi 
Başkanlığı, İstanbul ve Eskişehir İl 
Göç İdaresi Müdürlükleri, Esenyurt 
Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi 

Aile Kadın Destekleme ve Engelliler 
Merkezi, Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi ve Mülteci Destek 
Derneği (MUDEM) başta olmak üzere 
birçok kurum ve kuruluşa ziyaret 
gerçekleştirildi.

ödüllerinin verildiği 
yarışmayı düzenleyen 
TFMD’nin Başkanı Rıza 

Özel, fotoğrafın tarihi bir 
belge özelliği taşıdığını ve 
foto muhabirlerine düşen 

görevin tarihi belgeleri 
geleceğe taşımak olduğunu 
söyledi.
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SGDD Göç Akademisi ve 
Princeton Üniversitesi 
“Sosyal Uyum için Öneriler 
Rehberi” çalışmasına 
yönelik iş birliği başlattı. 
İstanbul ve Ankara’da 
düzenlenen toplantılarda 
SGDD-ASAM’ın göç ve 
sosyal uyum deneyimleri 
paylaşıldı. 

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından 
37 yıldır aralıksız düzenlenen “Yılın Basın Fotoğrafları” 
yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. 

Çalışma arkadaşımız, değerli dostumuz  
Rana Humud’u kaybettik. 

Afet ve Acil Durum Müdahale 
Birimi arama çalışmalarında

“Okula Dönüş Projesi” başladı

Göç Akademisi ve Princeton 
Üniversitesi arasında iş birliği

Acımız çok büyük!

HUMUD ailesine, sevenlerine ve SGDD-ASAM 
çalışanlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Anısına saygıyla…

SURİYE’DEKİ iç savaş 
sonrasında ailesiyle birlikte 
ülkesini geride bırakmak 
zorunda kalan 12 
yaşındaki bir göçmen 
şampiyon güreşçiyi 
kadrajına yansıtan 
EPA Foto Muhabiri 
Sedat Suna’nın 
fotoğraf serisi 
SGDD-ASAM  
Özel Ödülü’ne layık 
görüldü. Sedat Suna’nın 
ödülü SGDD-ASAM Genel 
Koordinatörü İbrahim 
Vurgun Kavlak tarafından 
takdim edildi.

Türk medyasının 
en prestijli fotoğraf 
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“Engellilik bir insan hakları ve 
adalet meselesidir”

ECHO’NUN finansal desteğiyle UNFPA ve  
SGDD-ASAM iş birliğinde yürütülen “Engelli 
Mültecilerin Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin 
Artırılması Projesi” kapsamında “Toplumsal Cinsiyete 
Dayalı Şiddeti Önlemede Çok Sektörlü Yaklaşım: Engelli 
Mülteci Kadınlar ve Kız Çocuklarına Hak ve Toplumsal 
Cinsiyet Temelli Hizmetler” çalıştayı düzenlendi.

Engelli sığınmacı grupların toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddet ve koruma mekanizmalarına dair farkındalıklarının 
artırılmasına yönelik düzenlenen çalıştayda  
SGDD-ASAM Genel Koordinatör Yardımcısı Levent Ulusoy, 
engelli mültecilerin bu projeyle desteklenmesinin çok 
önemli olduğunu belirtti. Ulusoy, “Engellilik bir insan 
hakları ve adalet meselesidir. Engellilerin eşit koşullarda 
potansiyellerini gerçekleştirebilecek imkânlara erişme 
hakları vardır” dedi. 

yayınlarını 
takip ediyor musunuz?
Migrant TV
Ülke ve dünya gündemine dair önemli gelişmeleri izleyicilerine en hızlı şekilde sunmayı amaçlayan Migrant TV; 
programlarını Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Fransızca, Somalice ve Ukraynaca olmak üzere yedi dilde yayınlıyor.

Migrant TV’ye abone 
olarak güvenilir bilgiye 
en hızlı şekilde ulaşın!

“1951 Cenevre Sözleşmesi” ile “Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu” konuları başta olmak 
üzere ülkelerindeki savaş sebebiyle Türkiye’ye gelen 
Ukraynalıların hakları bu programda konuşuluyor.

Migrant TV’nin “Ukrayna Uyruklu Sığınmacıların 
Statüleri ve Erişebilecekleri Hizmetler” programında, 
ihtiyaç duyulan bilgiler izleyiciyle buluşuyor.

Ukrayna Uyruklu Sığınmacıların 
Statüleri ve Erişebilecekleri Hizmetler

11 EKİM Dünya Kız Çocukları Günü’nde “Cesur 
Kızlara Yol Arkadaşları” kitabının yazarı Aslıhan 
Dağıstanlı Aysev, Migrant TV’ye konuk oldu.

Bu özel yayına Migrant TV YouTube kanalından 
ulaşabilirsiniz!

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde 
Aslıhan Dağıstanlı Aysev’leyiz!

SAĞLIK Hattı’nın ikinci bölümünde, Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kemal Göl, 
Migrant TV stüdyosuna konuk oluyor.

Programda meme kanseri, rahim ağzı kanseri, 
kadınlarda kanser taraması ve dikkat edilmesi gerekenler 
üzerine konuşuluyor ve merak edilenler yanıtlanıyor.

Sağlık Hattı: Kadınlarda Kanser Taraması

EĞİTİM her çocuğun hakkıdır. Kimse, eğitim 
hakkından yoksun bırakılamaz. Çocuklar, ulusal ve 
uluslararası yasalar uyarınca uyruklarına, dillerine, 
cinsiyetlerine veya fiziksel ve zihinsel yeteneklerine 
bakılmaksızın ücretsiz olarak okula gitme hakkına 
sahiptir.

Migrant TV’nin bu videosunda, Türkiye’deki 
eğitim sistemine dair bilinmesi gerekenler 
izleyicilere aktarılıyor.

Türkiye’de Eğitim Sistemi

MIGRANT TV Ekibi: “Hep birlikte dayanışma ve 
çaba gösterirsek herkes için eşit ve özgür bir dünyayı 
mümkün kılabiliriz.”

Migrant TV 5 Aralık Dünya Kadın Hakları 
Günü’nü kutluyor ve herkesin ayrımcılıktan uzak, 
güven içinde ve diğer insanlarla eşit koşullarda 
yaşama hakkına sahip olduğunu vurguluyor.

Dünya Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun!
ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Av. 

Zeynel Abidin Beyazgül, Migrant TV ekranlarında!
Beyazgül’ün SGDD-ASAM Genel Koordinatör 

Yardımcısı Buket Bahar Dıvrak’ın sorularını yanıtladığı 
Göç Sohbetleri programında, kitlesel göçün Şanlıurfa’daki 
etkileri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
gerçekleştirilen faaliyetler konuşuluyor.

Zeynel Abidin Beyazgül ile Göç Sohbetleri



migranttv.org               MigrantTV     migrant_tv            migrant_tv    migranttv@sgdd-asam.org
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dünya giyecek
Kadınlar üretecek

300 bin kişiye 
ulaşılacak

Sæunn Thordardottir:

“Harika işler yapıyorlar”

SADA bize 
uçmayı öğretti

Türk, Afgan ve Suriyeli kadınların 
kurduğu SADA Kadın Kooperatifi 
İzlanda’nın en büyük giyim firmalarından 
66°North ile güçlerini birleştirdi. 
Ürünler dünyanın her yerindeki 66°North 
mağazalarında satılacak.

BİRLEŞMİŞ Milletler Kadın 
Birimi (UN Women) İzlanda, 
Birleşmiş Milletler Kadın 
Birimi Türkiye, SGDD-ASAM 
ve İzlanda’nın en büyük 
giyim firmalarından biri olan 
66°North, kadınlar için bir 
araya geldi. Mart 2019’da 
AB’nin finansal desteğiyle UN 
Women Türkiye öncülüğünde 
Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi, Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) ve 
SGDD-ASAM iş birliğiyle 
kurulan SADA Kadın 
Kooperatifi’nde kadınların 
ürettiği ürünler artık 
dünyanın değişik yerlerinde 
satılacak. Ürünlerde 
Gaziantep’te üretilen ve 
geleneksel bir kumaş olan 
“kutnu” kullanılacak.

PROJE kapsamında kooperatifte 
çalışan kadınlara 66°North 
tarafından bir dizi eğitim 
verilecek. Kooperatif 
tasarlanan ürünlerden en 
az 4 bin 200 çeşit tekstil 
ürünü üretecek ve ürünler 
66°North mağazaları, internet 

sitesi ve UN Women İzlanda 
Ulusal Komitesi’nin internet 
mağazasında satışa sunulacak. 
Kooperatif tarafından üretilen 
ürünlerin dünya çapında en 
az 300 bin kişiye ulaşması 
hedefleniyor.

SADA’DAN kadınlarla 
birlikte ürünler geliştiren 
ve 66°North’ta tasarımcı 
olan Sæunn Thordardottir, 
“Projeye katılan kadınlarla 
çalışmak harika ve kadınlar 
inanılmaz şeyler yapıyorlar. 
Gaziantep’in sunduğu kumaşlar 
çok güzel. Dokular ve renklerle 
üretilebilecek çok fazla 
fırsat görüyorum” dedi. UN 

Women İzlanda Milli Komitesi 
Başkanı Stella Samuelsdottir 
de “Bu çalışmaya kalbimizi, 
çabamızı ve zamanımızı 
koyduk, buna gerçekten 
inanıyoruz. Bu iş birliği, 
SADA Kadın Kooperatifi’nin 
sürdürülebilirliğini 
desteklemeyi amaçlıyor” diye 
konuştu.

UN WOMEN Türkiye Mülteci 
Destek Programı Proje 
Koordinatörü Safa Karataş, 
kadınların geçim kaynağı 
desteği için acil ihtiyaçlarına 
cevap vermeyi, kadınların 
bireysel ve toplumsal düzeyde 
daha uzun süreli dönüşüm için 
ekonomik açıdan güçlenmelerini 
amaçladıklarını söyledi. Karataş, 
“SADA Kadın Kooperatifi ortağı 
olan mülteci ve yerel halktan 
kadınların, sosyal ve ekonomik 
istikrarının sağlanmasını ve 
toplumsal cinsiyete duyarlı 
geçim kaynakları yoluyla kadın 
liderliği ve özgüvenini artırmayı 
hedefliyoruz. Kooperatif 
ortaklarının sürdürülebilir gelir 
elde etmesi ve kooperatifin 
uluslararası pazarlara 
ulaşmasını destekleyerek 
kadınların ekonomik statülerini 
güçlendirmeyi amaçlıyoruz” diye 
konuştu.

Kadınlar seslerini
dünyaya duyuruyor

KOOPERATİFTEKİ çalışmalara katılan 
Suriyeli Khtem Kujjeh, “Burada 
yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. 
Başarımız İzlanda’ya kadar ulaştı. 
Minnettarız ve mutluyuz” derken, 
Fatma İbo da “Savaş, hayatın 
benim için çoktan sona erdiğini 
hissettirmişti. Ancak Suriyeli ve Türk 
dostlarımızla birlikte güçlerimizi 
birleştirdik. Sada ve Seda, Arapça 
ve Türkçede ‘ses’ anlamına gelir. 
Kooperatiften bir arkadaşımın 
söylediği gibi, SADA bize kanat verdi 
ve kooperatif bize uçmayı öğretti” 
diye konuştu.

UN Women Türkiye  
Mülteci Destek Programı  

Proje Koordinatörü  
Safa Karataş
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