
 

 

 

 

 

 

Basın Notu: Melissa Fleming, Baş Sözcü 

107 Suriyeli Mülteci Almanya’daki geçici yeniden yerleştirme programı dahilinde 

Lübnan’dan ayrılacak.  

Cenevre, 10.09.2013 - Savunmasız durumdaki 107 Suriyeli mülteci bu yıl Mart ayında 

Almanya tarafından duyurulan geçici İnsani Kabul Programı kapsamında Lübnan’dan 

ayrılacaktır. Grup Hannover’a gidecek; bu süreçte UNHCR onlara yardımcı olacaktır. 

Varışta mülteciler on dört gün kalacakları aşağı Saksonya bölgesindeki Friedland’de bir 

barınma merkezine aktarılacaktır. Mültecilere temel dil öğretimini de kapsayan bir eğitim 

programı ve sağlık sistemi dahil olmak üzere Almanya hakkında temel bilgiler verilecek 

ve yerel yetkililerle iletişimde yardımcı olacağı düşünülen kültürel oryantasyon kursları 

da sunulacaktır.  

İki haftalık sürecin sonunda mülteciler Almanya’nın diğer bölgelerine gitmek üzere 

buradan ayrılacaktır. Küçük merkezlere veya apartmanlara yerleştirilecek olan mülteciler 

eğitim, sağlık ve diğer sosyal hizmetlere tam erişim sahibi olacaklardır. Bu mülteciler 

için verilen oturma izni iki yıllıktır ve Suriye’deki krizin devam etmesi durumunda 

uzatma seçeneği de vardır.  

Almanya’nın İnsani Yardım Programı 5,000 kadar mülteciye sunulmaktadır ve bu Suriye 

krizi için mevcut en büyük yeniden yerleştirme programıdır. Suriye bölgesindeki 

UNHCR ekipleri bu programa 2013 sonuna kadar tamamen onaylanması beklenen ek 

yönlendirmeler hazırlamaktadır. Uluslararası Göç Örgütü yolculuk ve tıbbi kontroller 

konusunda destek vererek UNHCR ile birlikte çalışmaktadır. 

Mültecilerin yerleştirilmesi, ister resmi yerleştirme ister Almanya'nın İnsani Kabul 

Programında olduğu gibi hızlandırılmış bir yer değiştirme şeklinde olsun, özellikle hassas 

durumdaki mültecilere yönelik yardım hususunda son derece önemli ve hayat kurtarma 

potansiyeline sahip bir araçtır. Yeniden yerleştirilen mültecileri risk altındaki kadınlar ve 

kız çocukları, ciddi tıbbi sorunları olanlar, işkenceye maruz kalanlar veya diğer özel 

ihtiyaçları olan kişiler oluşturmaktadır. 

 

UNHCR bu yıl Haziran ayında duyurduğu 2013 Suriye Bölgesel Müdahale Planı’nda, 

insani kabul için 10,000 ve zor durumda olan Suriyelilerin yeniden yerleştirilmesi için 

2,000 yer aradığını belirtmişti. O zamandan beri Almanya ve Avusturya insani kabul için 

yer açmıştır (sırasıyla 5000 ve 500); diğer pek çok ülke de yeniden yerleştirme 

önerileriyle ortaya çıkmıştır. Bunlar Avustralya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, 

Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İsviçre’dir. Bu ülkeler 960’ı 2013 için  



 

olmak üzere toplamda 1,650’den fazla yeniden yerleştirme yeri taahhüt etmiştir. Amerika 

Birleşik Devletleri ise sayısı belli olmamakla beraber ek mülteci dosyaları üzerinde 

düşünmeye istekli olduğunu göstermiştir.  

UNHCR, ülkeleri yeniden yerleştirme veya yer değiştirme konusunda daha fazla teklif 

sunmaları için teşvik etmektedir. Özellikle komşu ülkelerde Suriyeli mülteci nüfusunun 

giderek artmasından dolayı, ülkelerin mevcut yıllık kotalarının dışında yerler açmalarını 

ve hızlı bir işleyişe izin vermelerini umuyoruz. Bu, sayıları oldukça fazla olan 

savunmasız durumdaki Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yardım edecektir ve diğer 

ülkelerde gelen savunmasız mülteciler için sunulan yeniden yerleştirme imkanlarının açık 

kalmasını sağlayacaktır.  

 

Daha fazla bilgi için:  

 Stefan Teloeken (Berlin)        +962 7 9631 7901  kessler@unhcr.org  

   

 Dana Sleiman (Lebanon)        +961 3 827 323  sleiman@unhcr.org  

 

 Roberta Russo (Lebanon)       +961 71 910 320 russor@unhcr.org  

 

 Peter Kessler (Amman)         +49 170 416 12 29  teloken@unhcr.org  

 

 Melissa Fleming (Geneva)     +41 79 557 9122  fleming@unhcr.org  

 

 Adrian Edwards (Geneva)      +41 79 557 9120  edwards@unhcr.org  

   

 Dan McNorton (Geneva)       +41 79 217 3011  mcnorton@unhcr.org  

 

 Selin Ünal (Türkiye)             +90 312 409 70 65 unal@unhcr.org 
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