SURİYELİ VE EV SAHİBİ TOPLULUK KADINLARININ
KANIT TEMELLİ VERİ VE TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI
DESTEK YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
Proje Süresi: 12 ay (1 Temmuz 2021- 1 Temmuz 2022)
Proje Bütçesi: 1.908.011 Norveç kronu
Proje İlleri: İzmir ve Gaziantep’te (Türkiye)
Cinsiyete Duyarlı Hizmet Sunumu

Kanıt Temelli İhtiyaç Analizi: Ülke çapında
Hedef Gruplar: Proje illeri olan İzmir ve Gaziantep’te
ikamet eden, birden fazla ve/veya kesişen
dezavantajlardan etkilenen Suriyeli ve diğer topluluk
gruplarından mülteci kadın ve kız çocukları, ev sahibi
topluluktan kadın ve kız çocukları.
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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

‘Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluk Kadınlarının Kanıt Temelli Veri ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Destek Yoluyla Güçlendirilmesi’
projesi; toplumsal cinsiyete duyarlı kanıtlar sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda politika yapıcılar, karar vericiler ve
mülteci müdahalesi alanında faaliyet gösteren diğer aktörlere ülke çapında bir anket uygulanacaktır. Kanıtlar bu anket
vasıtasıyla toplanacaktır. Bu yeni kanıt temelli ihtiyaç analizi projesi, Türkiye’de geçici koruma statüsündeki Suriyeli kadın
ve kız çocuklarına yönelik olarak 2018 yılında yapılan ihtiyaç analizinin bulgu ve tavsiyelerinin güncellenmesine katkıda
bulunmaktadır. Araştırma projesi hem mülteci hem de ev sahibi topluluklardan en savunmasız durumda ve en fazla risk
altında bulunan kadınların ve kız çocuklarının mevcut ve yeni ortaya çıkan ihtiyaçlarını ortaya koymak üzere tasarlanmıştır.
Proje, özellikle COVID-19 salgını bağlamında Türkiye’ye yönelik daha fazla özelleştirilmiş politikalar ve program uygulamalarıyla
ilgili tavsiyeler önermektedir.
Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından ﬁnanse edilen proje kapsamında BM Kadın Birimi Türkiye, ihtiyaç analizine yönelik veri toplama
sürecinin kolaylaştırılması için mülteci müdahalesi alanında deneyimli sivil toplum kuruluşları (STK’lar), BM kuruluşları, kadın
kuruluşları, akademik kurumlar ve devlet kurumları ile ortaklık kuracaktır.
BM Kadın Birimi Türkiye, değişim, dayanıklılık ve sosyal uyumu desteklemek üzere Suriyeli ve diğer topluluklara mensup kadınların
ve kız çocuklarının acil insani ihtiyaçlarını hizmet sunumu yoluyla karşılamak, insani yardım-kalkınma-barış bağlantısının temel
unsurları olan toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadınların güçlenmesini ve liderliğini teşvik etmek ve kadınların bireysel ve toplumsal
düzeylerde değişimin öncü aktörler olmalarını sağlamak amacıyla teknik destek sağlayacaktır. BM Kadın Birimi Türkiye, COVID-19
salgınının Suriyeli kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkisini de ele alarak kanıtları güncellemeye odaklanacaktır. Proje kapsamında
değişen dinamikler ve Türkiye’de toplumsal cinsiyete duyarlı verilerin mevcudiyetindeki genel boşluklar da dikkate alınacaktır.

PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI:
SONUÇ 1:

Geçici koruma altındaki Suriyeli kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ihtiyaç analizi, nitel ve nicel araştırma
metodolojileri aracılığıyla mülteci krizinin Türkiye’deki Suriyeli kadınlar ve kız çocukları üzerindeki uzun
vadeli etkisi hakkında güncel bilgiler sağlayacak ve toplumsal cinsiyete duyarlı programlama, savunuculuk ve
hizmet sunumuna dair bilgilendirmede bulunacaktır.
•

SONUÇ 2:

Analiz, Türkiye’deki geçici koruma altındaki kadınlara yönelik kapsamlı İhtiyaç Analizinin ikinci turu kapsamında
toplumsal cinsiyete duyarlı programlama, politika oluşturma, savunuculuk ve hizmet sunumuna ışık tutmak
üzere veri ve analiz üretecektir. Analiz, Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeli kadınları ve kız çocuklarını
temsil eden bir örneklem ile gerçekleştirilecek anketler ve odak grup görüşmeleri yoluyla yapılacaktır.
Araştırmada COVID-19 salgınının etkisi de dikkate alınacaktır.

Proje, en fazla risk altında olan kadınların acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplumsal cinsiyete duyarlı
koruma hizmeti sunacaktır. Bu ihtiyaçlar, BM Kadın Birimi’nin rehberliği ve gözetimi ile BM Kadın Birimi
Türkiye’nin sivil toplum partnerleri tarafından yürütülen kırılganlık değerlendirmeleri temel alınarak
belirlenmiştir. Ayrıca İzmir ve Gaziantep’te kadınlara yönelik güvenli alanlar vasıtasıyla kırılgan durumdaki
kadınları istihdam edilebilirliğini artırmak üzere geçim desteği de sağlanacaktır.
•

Yönlendirme, psiko-sosyal destek, hukuki yardım, acil nakit yardımı ve benzeri hizmetler de dahil olmak
üzere toplumsal cinsiyete duyarlı koruma sağlamak amacıyla en az 1.000 Suriyeli ve ev sahibi topluluk
mensubu kadına ulaşılacaktır.

•

En az 200 Suriyeli ve ev sahibi topluluktan kadın ve kız çocuğuna ﬁnansal ve dijital okuryazarlık, Türkçe dil
eğitimleri sağlanacak, istihdam edilebilirliklerini artırmak üzere kadınlara yönelik güvenli alanlarda hazır
giyim üretim oturumları sunularak geçim desteği sağlanacaktır.

PROJE YÖNETİŞİMİ:
Danışma Kurulu; projenin uygulanması, beklenen kazanımlar ve genel proje verimliliği, etkinliği ve tutarlılığına yönelik üst düzey
stratejik rehberlik sağlayacaktır.
Danışma Kurulu’nda STK’lar, BM Kadın Birimi uygulayıcı ortakları, BM kuruluşları, ilgili kamu kurumları ve akademik kurumlardan
temsilciler yer alacaktır. Danışma Kurulu, bilgi, uzmanlık ve deneyim paylaşımı yoluyla proje uygulamasına katkıda bulunacaktır.
Danışma Kurulu, çok paydaşlı iletişimde farklı gruplar arasındaki temasların kolaylaştırılmasında, hükümet ve STK’lar arası
diyaloğun güçlendirilmesinde ve İhtiyaç Analizinin farklı aşamalarında (araştırma tasarımı, veri toplama ve işleme, analiz ve
yorumlama vb.) ortak öğrenme ve deneyim alışverişini kolaylaştırmada aracı olacaktır.
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