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TÜRKİYE
Şubat-Mart 2021
Öne Çıkan Sayılar (31 Mart 2021 itibarıyla)

4 milyon

Türkiye,
uluslararası koruma ihtiyacı içinde olan kişiye
ev sahipliği yapmaktadır. Geçici koruma altında
yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli, diğer uyruklardan
320.000’e yakın uluslararası koruma başvuru ve
statü sahibi bulunmaktadır. Suriyelilerin %98’inden
fazlası 81 ilde ev sahibi toplumla bir arada
yaşamakta, %1,6’sı ise GİGM yönetimindeki
Geçici Barınma Merkezlerinde kalmaktadır.

UNHCR Türkiye Operasyonları İçin Talep
Edilen Finansman (30 Mart 2021 itibarıyla):

349 milyon 700 bin
Amerikan doları
Finanse edilen
%14

47,3 M

429
şartlı mülteci ve geçici koruma statü sahibi kişi, yedi
yerleştirme ülkesine yerleştirilmek üzere ülkeden
ayrılmıştır. Bu kişilerin %78’ini Suriyeliler
oluşturmaktadır. UNHCR, Mart ayında üçüncü ülkeye
yerleştirilmek üzere 547 vaka sunmuştur.

Finanse edilmeyen
%86

302,4 M

25.050
UNHCR Danışma Hattı Mart ayında 25.050 çağrıya
cevap vermiştir. Çağrıların çoğunda üçüncü ülkeye
yerleştirme ve finansal yardım soruları sorulmuştur.

Within the

Önemli Gelişmeler – Şubat-Mart 2021
UNHCR-GİGM-PTT iş birliğinde
yürütülmekte
olan
COVID19müdahalesi kapsamında Tek
Seferlik Acil Nakit Yardımı
programı
Mart
ayında
tamamlanmıştır. UNHCR, 25 Mart
itibarıyla tespit edilen ihtiyaç
sahibi hanelerin %82’sine, yani
88.799 haneye nakit yardımı
ulaştırmıştır.
UNHCR, programın etkinliğini
ölçmek,
yararlanıcıların
ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını
anlamak ve bu verileri gelecekteki
nakit yardımı programlarında
kullanmak üzere sürecin farklı
aşamalarında dağıtım sonrası
izleme çalışmaları yürütmüştür.
Çalışma
sonuçları
analiz
aşamasındadır.

www.unhcr.org
www.unhcr.org/tr

UNHCR ve UNDP liderliğinde 3RP
2021-2022
Türkiye
Ülke
Bölümü’nün lansmanı, devlet
kurumları, donörler, BM kuruluşları,
ulusal ve uluslararası STK’lardan
200 temsilcinin katılımı ve 1,3
milyar dolar finansman çağrısıyla
19 Şubat’ta gerçekleştirilmiştir. BM
Türkiye Temsilcisi, UNHCR ve
UNDP
Temsilcileri,
Dışişleri
Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel
Müdürü ve Göç İdaresi Genel
Müdür Yardımcısının konuşmaları
ile başlayan etkinlikte üst düzey
devlet yetkilileri, 3RP’nin önem ve
katkılarına değinerek uluslararası
topluma
sürdürülebilir
destek
çağrısında bulunmuştur.
Konuşmalardan sonra uluslararası
koruma koordinasyon çalışmaları,
başarılar,
2021-2022
dönemi
öncelik ve ihtiyaçları hakkında
sunumlar yapılmıştır.

Çevrim İçi Diyalog Günü ve hafta
boyunca devam eden etkinlikler
sonrasında 30 Mart’ta “Suriye ve
Bölgenin Geleceğine Destek”
başlıklı 5. Brüksel Konferansı
yapılmıştır.
Dışişleri
Bakan
Yardımcıları Sn. Sedat Önal ve
Sn. Yavuz Selim Kıran bakanlık
düzeyindeki toplantılara katılırken
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakan
Yardımcısı
Diyalog
Günü’nde ekonomik kalkınma ve
sürdürülebilir geçim kaynakları
panelinde
konuşma
yapmıştır. Konferans öncesinde
Türk Kızılay ile IFRC (Uluslararası
Kızılay-Kızılhaç
Teşkilatları
Federasyonu)
yan
etkinlik
düzenlemişlerdir. BM’nin Suriye
ve bölge için toplam 10 milyar
dolarlık finansman çağrısının 4,4
milyar doları için konferansta
taahhütte bulunulmuştur.

1

GÜNCEL FAALİYETLER

UNHCR Türkiye / Şubat-Mart 2021

Adalete Erişimin Güçlendirilmesi
Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay ve Kilis’teki hukuk klinikleri, telefon üzerinden ve görüntülü konuşma yoluyla
geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamındaki kişilere hukuki yardım sunmaktadır. Şanlıurfa Hukuk
Kliniği Mart ayında 120 kişiye, Gaziantep Hukuk Kliniği 190 kişiye, Hatay Hukuk Kliniği 184 kişiye, Kilis Hukuk
Kliniği ise 116 kişiye hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir. Klinikler genellikle geçici koruma ve uluslararası
koruma prosedürleri (kayıt, belgelendirme, başvurunun reddi ve başvurunun geri çekilmesi), medeni hukuk
(evlenme, boşanma, velayet ve vesayet), ülkeden çıkış ve ülkeye tekrar giriş prosedürleri, aile birleşimi ve
vatandaşlık işlemleriyle ilgili konularda yardımcı olmaktadır.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve UNHCR, uluslararası ve geçici koruma kapsamındaki kişilerin adli yardım
hizmetlerinden daha iyi faydalanabilmeleri için barolara bağlı avukatlara kapasite geliştirme desteği vererek
mülteci hukuku alanında bilgilendirme ve farkındalık yaratma faaliyetlerini sürdürmektedir. UNHCR ve TBB,
13 ve 27 Mart tarihlerinde Eskişehir, Sakarya, Çankırı, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Edirne, Hatay ve Kilis
Barolarına kayıtlı yaklaşık 2.600 avukatın katıldığı iki uluslararası koruma eğitimi düzenlemiştir. Oturumlarda
uluslararası mülteci hukuku ilkeleri, geçici ve uluslararası koruma prosedürleri ve yasal çerçeve, menşe ülke
bilgisi, sınır dışı ve idari gözetim gibi birçok konu ele alınmıştır. Eğitime katılan avukatlar, uluslararası koruma
başvuru ve statü sahiplerinin ve geçici koruma kapsamındaki kişilerin adli yardım başvurularında
görevlendirilecek avukat havuzunda yer almaktadır. Baroların kullanımındaki otomatik avukat atama
sistemiyle yapılan görevlendirmeler ortak bir komite tarafından değerlendirilmektedir.
UNHCR, Marmara Bölgesi’ndeki STK’larda çalışan 18 avukatla 30 Mart’ta bir toplantı gerçekleştirmiştir.
ASAM, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGB), Hayata Destek Derneği, Dünya Yerel Yönetim ve
Demokrasi Akademisi Vakfı ve İstanbul, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Yalova’daki diğer STK’lardan
avukatlar toplantıya katılmıştır. Toplantıda idari gözetim prosedürleri, uluslararası koruma konusunda
eğilimler ve UNHCR-TBB Projesi konuları görüşülmüştür. Avukatlar, bu vesileyle yönlendirme ve adli yardıma
erişimin kolaylaştırılması gibi iyi uygulamalardan örnekler vererek uluslararası koruma başvurusunun reddi,
sağlık sigortasının durdurulması ve müvekkillerinin karşılaştığı diğer hukuki sorunları dile getirmişlerdir.

Yerel Düzeydeki Çalışmalar
UNHCR, ihtiyaç tespiti, malzeme yardımı ve uluslararası ve geçici koruma kapsamındaki yabancı
girişimlerinin desteklenmesi konularında ülkenin dört bir yanındaki yerel makamlar, belediyeler ve ortaklarla
iş birlikleri yapmaktadır. Şubat ve Mart aylarında bu konuda yerel makamlarla iş birliğini güçlendirmek üzere
çeşitli toplantılar yapılmıştır.
UNHCR, 3RP 2021-2022 programı için il bazında koordinasyonu güçlendirmek ve çalışmaları
yoğunlaştırmak amacıyla yetkililerle BM kuruluşları arası koordinasyon toplantıları ve etkinlikleri
düzenlemiştir. Toplantılara kamu kurum ve kuruluşları, BM kuruluşları ve farklı bölgelerde faaliyet gösteren
sivil toplum kuruluşları katılmıştır. Mardin özelinde yapılan bir oturumda Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, Mardin
Valisi, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve Göç İdaresi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlerine
Suriyeliler Barometresi çalışmasının sunumunu yapmıştır.
UNHCR, Tarsus Belediyesinin ev sahipliğinde Tarsus Kaymakamının düzenlediği İlçe Göç Koordinasyon
Toplantısına katılmıştır. UNHCR personeli, farklı paydaşların yer aldığı toplantıda uluslararası koruma
prosedürleri ve hak ve hizmetlere erişim gibi konuları içeren bir sunum yapmıştır. Toplantının yerel düzeyde
tanıtımı da gerçekleştirilmiştir.

www.unhcr.org/tr
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Ülke çapında hassas durumdaki gruplara maddi yardımların ve
hijyen kitlerinin dağıtımı devam etmektedir. İç Anadolu
Bölgesi’nde ihtiyaç sahibi yerel topluma ve uluslararası ve geçici
koruma kapsamındaki kişilere yönelik olarak yerel makamlar
aracılığıyla 28 ilde hijyen malzemeleri, 30 ilde yatak ve battaniye
desteği sürdürülmektedir. Marmara Bölgesi’nde belediye
yetkililerinin talepleri üzerine 15 belediyeye hijyen kitlerinin
teslimatı tamamlanmıştır. Böylelikle Şubat ile Mart aylarında
arasında Marmara Bölgesi’ndeki belediyelere gönderilen toplam
hijyen kiti sayısı 42.700’e ulaşmıştır.
UNHCR, ortakları aracılığıyla Marmara Bölgesi’nde
hijyen kitleri dağıtıyor.

Sosyal Uyum, Eğitim ve Geçim Kaynaklarına Erişim
UNHCR ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliğinde, 16, 23 ve 30 Mart tarihlerinde üç hafta boyunca
Sosyal Uyum Forumu düzenlenmiştir. UNHCR, eğitim, geçim kaynakları ve ekonomik içerme konularında
sunumlar yaparken forumdaki tartışma oturumlarına IOM, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
(YTB), Mustafa Kemal Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesinden akademisyenler katkı sağlamıştır.
47 öğrenci de etkinliğe katılarak işgücü piyasasına erişim ve barınma konularındaki tartışmalara katılmış ve
forum hakkında olumlu geri bildirimler vermişlerdir.
UNHCR, 2020-2021 akademik yılı bahar dönemi Hibe Programı’nı başlatmıştır. Mart ayında 1.700’ün
üzerinde başvuru alınmıştır. Uygun adayların tespiti için başvuruların incelenmesine devam edilmektedir.
UNHCR, ekonomik içermeyi desteklemek ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere ortaklarıyla birlikte çevrim
içi mesleki eğitim kursları, Türkçe kursları, destekleyici beceri eğitimleri ve çevrim içi girişimcilik eğitimleri
düzenlemektedir. Pandemi kısıtlamaları çerçevesinde mesleki kurs ve eğitimlerin büyük bölümü internet
üzerinden gerçekleştirilirken aşçı çıraklığı, bilgisayar teknolojileri, kuru temizleme, giyim ve tekstil gibi
uygulamalı alanlardaki eğitimler yüz yüze devam ediyor. Mart ayında Ankara, Bursa, Kayseri ve Konya’daki
sekiz Halk Eğitimi Merkezinde verilen mesleki eğitim kurslarına %82’sini kadınların oluşturduğu 250 kişi
katılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezinde verilen mesleki eğitim kurslarına
%56’sını kadınların oluşturduğu 50 kişi, Türkçe programlarına ise %64’ünü kadınların oluşturduğu 83 kişi
katılmıştır. Merkez, Şubat ayında yüz yüze eğitimlere devam edilmiştir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca eğitim programı mezunlarının istihdam sürecini kolaylaştırmak için özel
sektörle istişare toplantıları düzenlemiştir. Belediye, Mart ayında servis hizmetleri, yiyecek-içecek ve giyim
sektörlerinden şirketlerle ve mühendislik şirketleriyle, dijital ajanslarla ve bir yayıneviyle toplantı yapmıştır.
Belediye, İşgücü Piyasasına Erişim programı çerçevesinde 2020’nin Kasım ayından beri 42 şirket ve 56
kişiyle temasa geçmiştir.

Dünya Kadınlar Günü
Dünya Kadınlar Günü, ülke genelinde UNHCR saha ofislerinin
de gerçekleştirdiği etkinliklerle kutlanmıştır. “Lider Kadınlar:
COVID-19 Dünyasında Eşit Bir Gelecek” temasıyla kutlanan
günde COVID-19 kısıtlamaları sebebiyle çoğu etkinlik çevrim içi
yapılmıştır. UNHCR, Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin
düzenlenmesinde yerel makamlara, belediyelere ve STK’lara da
destek olmuştur. COVID-19 tedbir ve kısıtlamalarına uygun
şekilde farklı illerde yapılan etkinlikler, topluluklar arası
kaynaşmayı güçlendirerek sosyal uyuma katkı sağlamıştır.

www.unhcr.org/tr
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Etkinlikler kapsamında İç Anadolu Bölgesi’nde kayak merkezi gezisi, Afgan ürün ve el işleri sergisi, yerel
müzik eşliğinde dans gösterileri ve uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kadınların el işi
hediyelik eşya sergisi düzenlenmiştir. Diğer etkinliklerde yerel ve ulusal yemekler ve sanat eserleri ile
topluluklar arası deneyimler paylaşılırken kanaat önderleri konuşmalar yapmıştır. Ankara Büyükşehir
Belediyesi topluluklar arası voleybol dostluk maçları düzenlemiştir. Belediye ayrıca UNHCR desteğiyle
2018’de Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezinde (UMEM) verilen kurslarda dikilen gelinlikleri sergilemiştir.
Etkinliklere katılanlar #Mültecilerle sloganını taşıyan maskeleri takarken yerel basında etkinlik haberlerine
yer verilmiştir.
UNHCR, İstanbul’da Kent Konseyinin Dünya Kadınlar Günü temasıyla uluslararası koruma ve geçici koruma
kapsamındaki kadınların kent konseyinde temsilinin ele alındığı Göç, Sosyal Uyum ve Kadın Meclisleri
paneline katılmıştır. UNHCR, paydaş koordinasyonu ve toplu çalışmalarda özellikle belediyelere ve kent
konseylerine düşen sorumluluk hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra karar alma süreçlerine uluslararası
koruma ve geçici koruma kapsamındaki kadınların katılımının önemini vurgulamıştır. UNHCR, İstanbul’da
İKSV ve GIZ iş birliğinde düzenlenen “Yan Yanayız! Kadınların Ortak Hafızasında Mültecilik ve Geleceği
Birlikte Kurmak” adlı etkinliğe katılarak kadınların sanat ve kültür faaliyetlerine katılımı konusunda yürüttüğü
faaliyetler hakkında bilgiler aktardı.

Mart Ayındaki Diğer Etkinlikler
UNHCR Ukrayna Ofisi ile birlikte uluslararası ve geçici koruma
kapsamındaki kişilerle deneyim paylaşım toplantısı yapılmıştır.
Toplantıda topluluklar arası diyalog geliştirilirken deneyimler,
örnek uygulamalar ve farklı girişimler hakkında bilgiler
paylaşılmıştır. Farklı yaş, toplumsal cinsiyet ve milletlerden dokuz
grup bir araya gelerek projelerini, çıkardıkları dersleri ve ileriye
dönük planlarını aktarmıştır. UNHCR, sosyal medya hesaplarında
bu renkli tartışma ortamı hakkında paylaşımlar yapmıştır.
UNHCR Türkiye, COVID-19 aşı durumunu yakından takip etmeye
devam ediyor. UNHCR, ortaklarıyla ve Danışma Hattı üzerinden uluslararası ve geçici koruma kapsamındaki
kişilerin ulusal aşı programına dâhil edilmesine ilişkin takip faaliyetlerini sürdürürken sürecin kolaylaştırılması
için ilgili ulusal makamlara desteğe hazır olduğunu da bildirmiştir. UNHCR, sahada yerel makamlarla ve
ortaklarıyla yürüttüğü çalışmalarda COVID-19 aşısına erişimin hızlandırılmasına katkı sağlamaktadır.
Türkiye’de kayıtlı yabancılar, uluslararası ve geçici koruma kapsamındaki kişiler, aşılama sürecinin başından
beri aşı programı kapsamında bulunmaktadır.
UNHCR ve UNDP, 30 Mart’ta düzenlenecek “Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek” başlıklı 5. Brüksel
Konferansı öncesinde AB ile birlikte sivil toplumla istişare toplantıları düzenlemiştir. Oturumlardan birinde
ekonomik içerme ve kapsayıcı toparlanma, diğerinde ise koruma ve yardım ihtiyaçları konuları ele alınmıştır.
İstişare toplantılarında sivil toplumla diyalog güçlendirilerek 29 Mart Diyalog Günü için öneriler toplanmıştır.
Toplantıda 80’in üzerinde katılımcı mevcut ihtiyaçlar, koruma riskleri ve COVID-19’un sosyoekonomik
sonuçları karşısında sağlanacak desteklerle ilgili bilgiler vermiştir.

UNHCR Türkiye olarak 2021’de verdikleri desteklerden ötürü donörlerimize teşekkürlerimizi
sunarız:
Avrupa Birliği | ABD | Almanya | Japonya | Kore Cumhuriyeti | Google | İsviçre | İsveç | Norveç | Hollanda |
Danimarka | İrlanda | Belçika | İspanya’dan özel donörler
İLETİŞİM
Amira Abd El-Khalek, Raporlama Müdürü, Türkiye abdelkha@unhcr.org, Tel: +90 312 409 7420
BAĞLANTILAR
UNHCR Türkiye İnternet Sitesi | Bölgesel Portal – Suriye Bölgesel Mülteci Müdahalesi | Bölgesel Portal - Akdeniz
| Facebook | Twitter | Hizmet Danışmanlığı | UNHCR Help (Yardım) Sayfası | UNHCR Türkiye Bilgi Panosu | İyi
Uygulamalar Portalı
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