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Hedef Gruplar: Birden fazla ve/veya kesişen türden 
dezavantajlardan etkilenen Suriyeli kadınlar, diğer topluluk 
gruplarından mülteci kadınlar, proje illerinde ikamet eden ev 
sahibi topluluk mensubu kadınlar ve kız çocukları.

Proje Süresi: 12 ay (1 Nisan 2021-31 Mart 2022) Proje Bütçesi: 1.861.277 ABD doları

Proje İlleri: Gaziantep, İstanbul ve İzmir (Türkiye)

Proje Ortakları:

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği 
(SGDD-ASAM) 

Mülteci Destek Merkezi (MUDEM-MDM)

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)

Reach Alternatives (REALS)

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İzmir ve İstanbul’daki 
diğer yerel yönetimler. 
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• 

• 

• 

• 

Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler 2021-2025 
arasındaki BM Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği 
Çerçevesine Katkı: Sonuç 1.2 - 2025’e kadar kadınların ve
kız çocuklarının kaynaklara, fırsatlara ve haklara daha iyi ve 
eşit erişime sahip olması, şiddet ve ayrımcılık olmadan bir 
yaşam sürmesi.

Sonuç 1.3 - 2025’e kadar Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu kapsamına giren kişilerin kendi kendine yetme 
konusunda desteklenmesi.

BM Kadın Birimi Küresel Stratejik Planı 2022-2025:  
Sonuç 3, Sonuç 4, Sonuç 5

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkı (SKA’lar):
1, 4, 5, 16 

Proje, Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) kapsamında Japonya Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. BM Kadın Birimi Türkiye 
proje kapsamında mülteci müdahalesi ve kadınların güçlenmesi alanında deneyimli sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ile Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi de dahil yerel makamlarla ortaklık kuracaktır. Bu kapsamda kadınların ve kız çocuklarının acil insani ihtiyaçlarının hizmet desteği 
yoluyla karşılanması, kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin teşvik edilmesi ve topluluk dayanıklılığı, kendi kendine yeterlilik, insani 
yardım ve barış inşasına yönelik müdahaleleri birleştirerek kadınların liderliğinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. BM Kadın Birimi Türkiye, 
COVID-19 salgınının kadınlar ve kız çocukları üzerindeki orantısız sosyal ve ekonomik etkilerini göz önünde bulundurarak zorlukların 
üstesinden gelmeye odaklanacaktır.

‘Gaziantep, İstanbul ve İzmir’de (Türkiye) Mülteci ve Ev Sahibi Topluluk Kadınların ve Kız Çocuklarının Sosyo-ekonomik İstikrarının 
Kadın Liderliği Yoluyla Güçlendirilmesi’ projesi, Suriyeli kadınların, diğer topluluk gruplarından mülteci kadınların ve Türkiye’deki ev 
sahibi topluluktan kadınların ve kız çocuklarının sosyal ve ekonomik istikrarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Proje, toplumsal 
cinsiyete duyarlı koruma ve geçim kaynakları desteği sağlayarak kadınların liderliğini ve kendine yeterliliğini artıracaktır.

Aynı zamanda kadınların ve kadın örgütlerinin hem Suriye krizi hem de COVID-19 salgını bağlamında topluluk düzeyinde ve yerelde 
toparlanma ve dayanıklılık çabalarına öncülük etme kapasitelerini güçlendirecektir. 

GAZİANTEP,  İSTANBUL  VE İZMİR’DE (TÜRKİYE) 
MÜLTECİ VE  EV SAHİBİ  TOPLULUK  KADINLARIN 
VE  KIZ  ÇOCUKLARININ SOSYO-EKONOMİK 
İSTİKRARININ  KADIN  LİDERLİĞİ  YOLUYLA 
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ



turkey.unwomen.org @unwomenturkey

PROJEDEN BEKLENEN TEMEL SONUÇ:

 

COVID-19 bağlamında dayanıklılık ve barış inşası için Türkiye’deki mülteci ve ev sahibi topluluk mensubu kadınların 
ve kız çocuklarının sosyo-ekonomik istikrarının kadınların liderliği aracılığıyla güçlendirilmesi.

Proje bu ana sonuca iki çıktı kapsamında elde edilen kazanımlarla ulaşacaktır.

Mülteci kadınlar ve kız çocuklarının, COVID-19 salgını sırasındaki acil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak 
yönlendirme, psiko-sosyal destek ve danışmanlık mekanizmalarına ve geçim kaynaklarına erişimi artacaktır. 

Suriyeli, diğer mülteci grupları ve ev sahibi topluluktan en az 1.500 kadın ve kız çocuğu, Gaziantep’teki SADA 
Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi ve İzmir’deki Kadın Dayanışma Merkezi vasıtasıyla toplumsal cinsiyete 
duyarlı koruma hizmetlerine ve geçim kaynağı desteklerine erişebilecektir. Koruma hizmetleri desteği 
hizmetlerine ek olarak kırılganlık değerlendirmelerinin bulgularına dayalı olarak en fazla risk altında olan 
kadınlara en az 300 hijyen/kadınlara yönelik hijyen kiti ve benzeri ürünlere yönelik ayni destek sağlanacaktır.

Mülteci ve ev sahibi topluluktan en az 300 kadın ve kız çocuğu, COVID-19 salgını bağlamında topluluklar 
arasında sosyal uyumu ve bir arada yaşamayı güçlendirmek üzere Türkçe dil becerileri, dijital beceriler, 
okuryazarlık/sayısal beceriler, girişimcilik becerileri ve topluluk barışı inşa etme eğitimleri gibi çeşitli eğitim 
ve öğrenme imkânlarından faydalanacaktır. 

Kadınların danışmanlık, psiko-sosyal destek ve eğitim kurslarına erişimini desteklemek amacıyla İzmir ve 
Gaziantep’teki merkezlerde çocuk dostu alanlar kullanıma açık olacaktır.  

ÇIKTI 1
KAPSAMINDA
ELDE EDİLEN
KAZANIMLAR: 

Kadın kuruluşları, COVID-19 salgını bağlamında kadın liderliği aracılığıyla kadın topluluklarında istikrarı, 
dayanıklılığı ve barış içinde bir arada yaşamayı geliştirmek üzere desteklenecektir. 

Gaziantep ve İstanbul’da COVID-19 salgını bağlamında daha iyi toparlanma ve dayanıklılık sağlamak amacıyla 
kadınların liderliğinde ve kadınların öncülüğündeki yönlendirmeler aracılığıyla iki kadın dayanışma platformu 
oluşturulacak ve desteklenecektir. Mülteci ve ev sahibi topluluktan en az 500 kadın, topluluk temelli dayanışma 
programına katılacak ve bu programdan yararlanacaktır. Dayanışma programları kapsamında, proje 
bağlamında belirlenen mahallelerde yürütülecek programlara liderlik etmek üzere 30 mahalle lideri kadın, 
eğitim ve birebir destek alacaktır.

Toplumsal cinsiyete duyarlı mülteci müdahalesi alanında kadınların liderliğindeki kuruluşlar ve kadın STK’ları, 
kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetten korunma, şiddetin önlenmesi, şiddete müdahale etme ve barış 
inşası alanlarında kapasite geliştirme platformları oluşturmaları için desteklenecektir. Bu kapsamda kadınların 
liderliğindeki kuruluşlar, kadın STK’ları ve kadın mültecilerle çalışan STK’lardan oluşan en az 10 kuruluşa 
kapasite geliştirme eğitimleri verilecektir. 

ÇIKTI 2
KAPSAMINDA
ELDE EDİLEN
KAZANIMLAR: 


