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Nüfus: 2014’ten beri dünyada uluslararası 

koruma ihtiyacı bulunan en fazla kişiye ev 

sahipliği yapan Türkiye’de geçici koruma 

altında 3,6 milyon Suriyeli, diğer milliyetlerden 

uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi 

330.000’e yakın kişi bulunmaktadır. 

 Yasal Çerçeve: Türkiye, uluslararası koruma 

ile ilgili çalışmalarını, Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu (2013) ve Geçici 

Koruma Yönetmeliği (2014) başta olmak 

üzere, kapsamlı bir yasal çerçeveye 

dayanarak yürütmektedir.  

 UNHCR, UNDP ile birlikte Suriye krizine 

müdahaleye yönelik Bölgesel Mülteci ve 

Dayanıklılık Planı’nın (3RP) eş liderdiğini 

yürütmekte, ihtiyaçların tekrara düşülmeden 

eksiksiz karşılanabilmesi için ortaklarının 

destek faaliyetlerini koordine etmektedir.  

 
İLGİ ALANINDAKİ NÜFUS 

Uluslararası koruma ihtiyacı 
içindeki kişiler (geçici 

koruma altındaki kişiler) 

3,65 milyon  

Uluslararası koruma başvuru 
sahipleri 

330.000 
 

  

 

İLK ÜÇ MENŞE ÜLKE  
 

  
 

 

Kaynak: UNHCR 2020 Yıl Ortası İstatistik Raporu ve UNHCR Veri 

Arama Platformu 

  ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER  

159.000 hane  
2020 yılı boyunca 61 ortak aracılığıyla (yerel makamlar, 

belediyeler ve STK’lar) 42 ilde uluslararası koruma ihtiyacı 

içinde bulunan kişilere ve yerel toplum içinden 159.000 

haneye hijyen kiti dağıtılmıştır. Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’ndeki kamu görevlilerine, sınır yetkililerine ve 

Geçici Barınma Merkezlerinde kalan kişilere ayni 

yardımlar yapılıp temel ihtiyaç malzemeleri sağlanmıştır.  

6.100 şartlı mülteci ve geçici koruma 
statü sahibi kişi  
2020’de 15 ülkeye 6.100 kişinin üçüncü ülkeye yerleştirme 

dosyası sunulmuştur. %77’si Suriyeli olmak üzere 4.050 

kişi 14 ülkeye yerleştirilmek üzere ülkeden ayrılmıştır.  

269.200 çağrı  
UNHCR Danışma Hattı, en çok üçüncü ülkeye yerleştirme 

ve finansal yardım konularında olmak üzere 70’ten fazla 

ilden 269.200 çağrıya cevap vermiş, Eylül’de açılan 

toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hattı 4.000 çağrı almıştır. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

    

 

 

 

3,574,800

1,000

980

Suriye

Irak

İran

Geçici Koruma

173.250

116.400

27,000

Irak

Afganistan

İran

Uluslararası Koruma

COVID-19’LA MÜCADELE ÇALIŞMALARI 

Savunuculuk: UNHCR, kamu kurum ve kuruluşlarına teknik, 

personel ve malzeme desteği sunmaya devam ederken hassas 

durumdaki uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilere ve yerel 

topluma doğrudan yardımda bulunacak şekilde programlarını 

düzenlemekle birlikte topluluk katılımını ve sosyal uyumu 

güçlendirmek üzere belediyelerle ve yerel makamlarla işbirliği 

yaparak topluluklarla iletişim, acil nakit yardımı, hijyen ve koruyucu 

malzeme dağıtımı konularına öncelik vermiştir. 

Dahil edilme: Tedavi ve aşılama da içinde olmak üzere COVID-

19’la mücadele ulusal planlarına bütün nüfus dâhil edilmiş, 

çalışmalarda uluslararası koruma ihtiyacı içindeki sağlık 

çalışanlarından da katkı alınmıştır.  

Topluluklarla İletişim: UNHCR, COVID-19 hakkında farklı dillerde 

düzenli ve hızlı bilgi akışı sağlamış, farklı ihtiyaçlara ve evden 

çalışma koşullarına uygun şekilde iletişim stratejilerini 

çeşitlendirmiştir. Bu dönemde Danışma Hattı, sosyal medya 

platformları, Help (Yardım) internet sitesi, Hizmet Danışmanlığı, 

internet toplantıları ve telefonlar görüşmelerle erişimini 

güçlendirmiştir. 

UNHCR, COVID-19 sürecinde acil nakit yardımı 

programıyla 85.000 aileye ulaştı 

Pandemi sürecinde acil nakit yardımından faydalanan 

Ahmed ve ailesinin hikâyesini buradan okuyabilirsiniz. 

http://www.unhcr.org/
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
https://www.unhcr.org/tr/bilgi-dokumanlari-ve-tablolar
https://twitter.com/UNHCRTurkey
https://www.facebook.com/TURKEYUNHCR/
https://turkey.servicesadvisor.org/en
http://help.unhcr.org/turkey/
https://www.facebook.com/unhcrturkeyinfo
http://www.refugeeinfoturkey.org/goodpractices.html
mailto:abdelkha@unhcr.org
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
https://www.unhcr.org/tr/27345-unhcrs-emergency-cash-assistance-reaches-over-85000-families-during-the-ongoing-covid-19-crisis.html
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Öncelikli Alanlar 

■ Koruma ve koruma hizmetlerine erişim sağlama 
faaliyetleri: UNHCR; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) 
ve il müdürlükleri, sınır yetkilileri, Jandarma Genel 
Komutanlığı, T.C. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği 
ile işbirliği içinde uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilerin 
ülkeye kabulü, adil ve etkili ulusal koruma prosedürlerine 
erişimi ve usulî standart ve güvencelerin geliştirilmesi için 
savunuculuk faaliyetleri yürütmektedir. Öncelikli alanlardan 
birisi, kayıt ve uluslararası koruma usullerini desteklemek 
üzere GİGM ile işbirliğinin devam ettirilmesidir. 

■ Koruma hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi: UNHCR, 
çocuk koruma hizmetlerine, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti 
önleme ve müdahale faaliyetlerine ve özel ihtiyaç sahiplerine 
yönelik sosyal hizmetlere ağırlık vermekte, yetkili makamlara 
lojistik destek ve personel desteği sağlamanın yanı sıra 
ortaklarıyla yaptığı çalışmalarla uluslararası koruma ihtiyacı 
içindeki özel ihtiyaç sahipleriyle ilgili tespit, yönlendirme ve 
müdahale faaliyetlerini destekleyip koruma hizmetleri 
çerçevesinde nakit yardımı yapmaktadır. 

■ Üçüncü ülkeye yerleştirme ve kendiliğinden gelişen 
gönüllü geri dönüşler: COVID-19, üçüncü ülkeye 
yerleştirme ve gönüllü geri dönüş gözlem süreçlerini 
etkilemiştir. UNHCR, bu süreçlerde GİGM ile işbirliği içinde 
gönüllü geri dönüş usulî güvencelerini iyileştirmeye ve doğru 
ve güncel bilgilere erişimi sağlamaya çalışmaktadır. 2020’de 
8 noktada üçüncü ülkeye yerleştirmede uzaktan mülakata 
geçilmiş, 17 ilde gönüllü geri dönüş mülakatları 
gözlemlenmiştir. 

■ Topluluk güçlendirme ve geçim kaynaklarına erişim: 
UNHCR, ihtiyaç tespiti, yardım, hizmet haritalama, topluluk 
faaliyetlerinin desteklenmesi ve çalışma iznine erişim 
anlamında yetkili makamlarla ve ortaklarıyla işbirliklerine 
devam ederken mesleki eğitim ve Türkçe kurslarıyla geçim 
kaynaklarına erişimini artırmak üzere İŞKUR’la çalışmalarını 
sürdürmektedir.  

■ Sosyal uyuma destek: GİGM ve UNHCR, uluslararası 
koruma ihtiyacı içindeki kişiler, yerel toplum, kamu kurumları 
ve hizmet sağlayıcılar arasındaki diyaloğu artırmak amacıyla, 
Ulusal Uyum Stratejisi çerçevesinde işbirliği içinde uyum ve 
sosyal uyum faaliyetleri yürütmektedir. Pandemi sürecinde 
sosyal uyum etkinlikleri, uluslararası koruma ihtiyacı içindeki 
kişilere ve yerel topluma farklı yöntemlerle ulaşmak üzere 
yeniden planlanmıştır.  

■ Dış İlişkiler: UNHCR, Türkiye’deki yasal çerçeve, 3RP 
stratejik hedefleri ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat 

ışığında uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilerin 
korunmasında toplumun tamamını kapsayan bir yaklaşımla 
desteği güçlendirmeye devam etmektedir. 

Ortaklarla İşbirliği 

■ UNHCR, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde bakanlıklar, kamu 
kurum ve kuruluşları, belediyeler, ulusal ve uluslararası sivil 
toplum kuruluşları, diğer Birleşmiş Milletler kuruluşları, özel 
sektör, uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişiler ve yerel 
toplumla ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda 2021 
yılında 16 ortakla işbirliği anlaşması imzalanmıştır.  

■ Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP), Türkiye’nin 
mülteci müdahalesine uluslararası destek için ana strateji, 
koordinasyon ve kaynak toplama platformu olma işlevini 
sürdürmektedir. Koruma ve Temel İhtiyaçlar sektörleri 
UNHCR liderliğinde olmak üzere UNDP ve UNHCR eş 
liderliğinde yürütülen 2021-22 Türkiye Bölümü’nün lansmanı 
1,04 milyar dolar finansman çağrısıyla 19 Şubat tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. 

■ UNHCR, Küresel Mülteci Forumu sonrasında devlet 
kurumları, yerel makamlar ve diğer kuruluşların mülteci 
müdahaleleriyle ilgili olarak iyi uygulamalar veri portalını 
hizmete sunmuştur.  

Vatansızlık  

■ Türkiye, Küresel Mülteci Forumu’nda Vatansızlığın 
Azaltılmasına Dair 1961 Sözleşmesi’ne taraf olmak için 
atılması gereken adımları düzenleme ve 5 yıl içinde 
uygulamasına geçme taahhüdünde bulunmuştur. UNHCR ve 
GİGM, 2020’de vatansızlık statünün belirlenmesi usulleri ile  
ilgili standart çalışma usulleri geliştirmiştir. Ulusal sistemde 
vatansızlık konusunda ilk kılavuz materyal niteliğindeki bu 
belgede mevzuatla uyumlu olacak şekilde ilkeler ve usulî 
güvenceler yer almaktadır.  

UNHCR Türkiye Operasyonu 

Finansal Tablo (28 Şubat)  

349 Milyon 700 Bin Amerikan doları 

 

 

Finansman 

açığı

%91

316,6 M

Finanse 

edilen

%9

33,1 M

UNHCR olarak 2021 küresel programlarına sağladıkları belli bir amaçla 

sınırlı tahsis edilmiş olmayan katkılarından* dolayı önde gelen 

donörlerimize teşekkürlerimizi sunarız (28 Şubat itibarıyla, dolar): 

Norveç 80 M | İsveç 66,9 M | Hollanda 36,1 M | Danimarka 34,6 M | Almanya 

22,1 M | İsviçre 16,4 M | İrlanda 12,5 M | Belçika 11,9 M 

*UNHCR olarak, belli bir amaçla sınırlı tahsis edilmiş olmayan katkılar, ihtiyaçları 

ve riskleri en fazla olan ilgi alanındaki kişilere en iyi şekilde ulaşmamızda bize 

son derece önemli bir esneklik sağlamaktadır. Yukarıda 10 milyon dolar ve 

üzerinde finansman sağlayan donörler belirtilmiştir. 

UNHCR Türkiye olarak 2021’de yaptıkları katkılardan ötürü 

donörlerimize teşekkürlerimizi sunarız (28 Şubat itibarıyla): 

Avrupa Birliği | Japonya | Kore Cumhuriyeti | Google | İsviçre | Almanya | İsveç |  

 

Personel:             Ofisler: 

300 Türk personel 1 Ülke Ofisi / Ankara 

  57 Yabancı personel     4 Saha Ofisi / Ankara, İstanbul,  

  İzmir, Van   

1 Güneydoğu Anadolu Bölge Ofisi /    

Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay saha   

ekipleri  
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