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 Öne Çıkan Sayılar (30 Nisan 2021 itibarıyla) 

Türkiye, uluslararası koruma ihtiyacı içinde olan 

4 milyon 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 yedi Geçici 
Barınma Merkezinde kalmaktadır. 

1.530  
şartlı mülteci ve geçici koruma statü sahibi kişi, 
2021’de yedi yerleştirme ülkesine yerleştirilmek 
üzere ülkeden ayrılmıştır. Bu kişilerin %78’ini 
Suriyeliler oluşturmaktadır. UNHCR, sadece Nisan 
ayında üçüncü ülkeye yerleştirilmek üzere 1.550’nin 
üzerinde vaka sunmuştur. 
 

15.670 
UNHCR Danışma Hattı Nisan Ayında 15.670 çağrıya 
cevap vermiştir. Çağrıların çoğunda üçüncü ülkeye 
yerleştirme ve finansal yardım soruları sorulmuştur. 
Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hattına ise 1.510 
çağrı gelmiştir.  

  UNHCR Türkiye Operasyonları İçin Talep 
Edilen Finansman (20 Nisan 20210 itibarıyla) 

349 milyon 700 bin 
Amerikan doları  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

               
 

    

      
 

  

Finanse edilen
%14

48,4 M

Finanse edilmeyen 
%86

301,3 M

Suriyeli heykeltıraş Akram Safvan, insanlığın doğasını sanatıyla aktarmaya çalışıyor. 
Suriye’deki çatışmalardan dolayı evini ve eserlerini geride bırakmak zorunda kalan Akram, 
Türkiye’de sanata tutunarak kurduğu yeni hayatın nasıl bir deneyim olduğunu anlatıyor. 
Akram’ın hikâyesini buradan izleyebilirsiniz.  

 

 

 

https://www.unhcr.org/news/videos/2021/4/6076eb2b4/syrian-refugee-artist-carries-out-his-calling-in-exile.html
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UNHCR Türkiye Temsilcisi, BM Genel Kurul Başkanı Sn. Volkan Bozkır’ın başkanlık ettiği heyetle birlikte 
sınır ötesi faaliyetler ve Temmuz ayında BM Güvenlik Konseyi kararının uzatılması konularında 
çalışmalar ve ziyaretler gerçekleştirmiştir. Sn. Bozkır ve beraberindeki heyet, bu kapsamda Hatay, 
Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezini ve Altınözü Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ederek 
Suriyeli ve Türk kadınların birlikte işlettiği imalat atölyelerini gezmiştir. Merkezler, Türkiye’nin mültecilerle 
ilgili çalışmalarına ve içerme politikasına dikkat çekmek için resmî ziyaret programına alınmıştır. Altınözü 
Kaymakamlığının inşa ettiği Altınözü Kültür ve Sanat Merkezinin tefrişi, UNHCR ve Danimarka Mülteci 
Konseyi tarafından finanse edilmiştir. UNHCR, 2019’da ortağı Hayata Destek Derneği aracılığıyla 
merkeze profesyonel bir mutfak kurmuş, sınıfları tefriş etmiş, Türkçe ve gıda üretim kurslarının açılması 
için kaynak aktarmıştır. Faaliyetlerini kesintisiz sürdüren merkez, geçici ve uluslararası koruma 
kapsamındaki kişilere ve Türk kadınlarına farklı kurslar ve istihdam olanakları sağlamaya devam 
etmektedir.  

UNHCR Türkiye Temsilcisi Sn. Leclerc, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep ve Hatay valilerine 
nezaket ziyaretlerinde bulunmuştur. Ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Fatma Şahin 
ile Sn. Leclerc, Ramazan ayında uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilere ve yerel halka dağıtılmak 
üzere üretilecek maskelerle ilgili olarak UNHCR tarafından verilecek hammadde desteğinin usul ve 
esaslarını düzenleyen Mutabakat Metnini, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği imza 
töreninde resmiyete kavuşturmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Uyum, Eğitim ve Geçim Kaynaklarına Erişim 

UNHCR ile Yunusemre Belediyesi iş birliğinde, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na girecek 18 öğrenci 
ve DAFI bursiyerinin katılımıyla 17 Nisan’da yükseköğretime erişim toplantılarının ilki gerçekleştirilmiştir. 
DAFI bursiyerleri YÖS’e ve burs programlarına hazırlık ve üniversiteye kayıt sürecindeki deneyimlerini 
paylaşarak yabancı öğrencilerin iş imkânları hakkında bilgi vermiştir. Katılan öğrenciler ücretsiz YÖS 
hazırlık kursları, Suriyeli uyruklu olmayan yabancı öğrencilerin öğrenim harçları ve burs olanakları 
hakkında sorular yöneltmiştir. UNHCR, konuyla ilgili kaynaklar, rehberler ve Türkiye’deki burs 
programları hakkında katılımcılarla bilgi paylaşmıştır. Bu ay İstanbul’da da benzer bir toplantı yapılmıştır. 
Düzenli aralıklarla devam edecek çevrimiçi toplantıların ardından bir iş ağı oluşturulup uzun vadede 
UNHCR devreden çıkacaktır. Dolayısıyla UNHCR, uluslararası koruma ihtiyacı içindeki gençlere 
danışmanlık hizmeti veren paydaşların kullanımı için sıkça sorulan soruları derlemektedir.  

 

 

Sn. Fatma Şahin ve Sn. Philippe Leclerc, Gaziantep’te Mutabakat Metni 
imzaladı. Fotoğraf ©Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
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UNHCR, 13 Nisan’da Ege Bölgesi’ndeki ilgili aktörleri bir araya getirerek uluslararası koruma ihtiyacı 
içindeki kişilerin sosyal girişimcilik ve sürdürülebilir gelir üretme ihtiyaçlarını ve dinamiklerini anlamak 
üzere Sosyal Girişim ve Kooperatifler Bölgesel Tartışma Platformunun ilk toplantısı düzenlemiştir. 
Uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilerin geçim kaynaklarına erişimi ve sosyoekonomik katılımı 
çerçevesinde düzenlenen forumun programı ve organizasyonu Ticaret Bakanlığı ve Dünya Bankası iş 
birliğinde yapılmıştır. O dönemki adıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, 
Dünya Bankası, BM kuruluşları, kalkınma ajansları, STK’lar, yerel makamlar ve kooperatifler gibi 38 
farklı kurumdan yaklaşık 80 temsilci etkinliğe katılmıştır. 

UNHCR, Dünya Bankası tarafından 15 Nisan’da Sosyal Girişimcilik Uygulayıcı Topluluğu hakkında 
düzenlenen etkinliğe katılarak Türkiye’deki sosyal girişimlerin ve girişimciliğin potansiyelinin maksimuma 
çıkarılması için yapıcı diyaloğu ve bilgi paylaşımını güçlendirecek faaliyetlerde bulunmuştur. UNHCR, 
daha önce Sosyal Girişim ve Kooperatifler Bölgesel Tartışma Platformuna önayak olan Kooperatif ve 
Sosyal Girişimler Yuvarlak Masa Toplantısını Dünya Bankası ve Ticaret Bakanlığı ortaklığında Şubat 
ayında, sonraki dönemde ise tartışma platformunu organize etmiştir.  

 

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. Ülke çapında hassas durumdaki gruplara maddi yardımların ve hijyen 
kitlerinin dağıtımı devam etmektedir.  

Çok uluslu tedarikçi şirket Unilever’in 
(Birleşik Krallık) cömertçe bağışladığı 
hijyen malzemeleri, Türkiye genelinde 
uluslararası koruma ihtiyacı içindeki 
yabancılara ve yerel halka dağıtılarak 
hassas durumdaki kişilerin evlerinde 
daha hijyenik bir ortamda kalmaları 
sağlanmıştır. Bu kapsamda 300.000 
dezenfektan ve 150.000 sabun UNHCR 
ortakları üzerinden ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmıştır. Unilever’in Türkiye’deki 
ihtiyaç sahiplerine sağladığı hijyen 
desteği hakkında detaylı bilgi için 
tıklayınız.  

 

Adalete ve Adli Yardıma Erişim 

UNHCR, uluslararası ve geçici koruma kapsamındaki kişilerin adli yardım hizmetlerinden daha iyi 
faydalanabilmeleri için 21 baroyla uluslararası koruma eğitimlerini tamamlamıştır. Türkiye Barolar Birliği ve 
UNHCR tarafından Mart ve Nisan aylarında düzenlenen eğitimlerde barolara bağlı avukatlara kapasite 
geliştirme desteği verilerek mülteci hukuku alanında bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri yürütülmüştür. İki 
ay boyunca ülkedeki barolardan toplam 5.400 avukat eğitimlere katılmıştır. Eğitime katılan avukatlar, 
uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerinin ve geçici koruma kapsamındaki kişilerin adli yardım 
başvurularında görevlendirilecek avukat havuzunda yer almaktadır.  

 

 

Unilever’in bağışladığı hijyen malzemeleri Trabzon’da ihtiyaç sahiplerine 
dağıtıldı. 
Photo ©Afghanistan’s Hazaras Culture and Solidarity Association in Trabzon. 

 

https://www.unhcr.org/tr/28405-unilever-helps-persons-fleeing-their-homes-protect-themselves-from-covid-19-in-turkey.html


 
 
 

 
 

GÜNCEL FAALİYETLER    UNHCR Türkiye / Nisan 2021 

 www.unhcr.org 4 

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla İş Birliğinin Geliştirilmesi 

UNHCR Türkiye Temsilcisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Zehra Zümrüt Selçuk’a 6 
Nisan’da nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Sn. Bakan, sosyal koruma ve geçim kaynaklarına erişim 
konularında süregelen işbirliği ve desteğin yanı sıra Türkiye’ye destek konusunda uluslararası toplum 
nezdinde yapılan savunuculuk çalışmalarından ötürü teşekkürlerini sunmuştur. Toplantıda UNHCR 
tarafından 2021’de verilecek destek konusu da ele alınmış, Bakanlıkla her türlü iş birliği alanını 
kapsayacak bir işbirliği protokolünün 
önümüzdeki dönemde imzalanması 
konusunda anlaşmaya varılmıştır. 
UNHCR, geçici ve uluslararası koruma 
kapsamındaki yabancıların sosyal 
koruma mekanizmaları kapsamına 
alınmasına ilişkin ulusal politikanın 
uygulanması konusunda Bakanlıkla 
yakın çalışmalarını sürdürmektedir. Bu iş 
birliği ve destek çerçevesinde koruyucu, 
önleyici ve destekleyici hizmetlerle 
birlikte danışmanlık ve rehabilitasyon 
desteği sağlayan Sosyal Hizmet 
Merkezlerine, çocuk kuruluşlarına ve 
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine 
(ŞÖNİM) yönelik kapasite geliştirme 
çalışmaları yapılıyor. UNHCR, bunun 
yanı sıra merkezlere personel, araç ve 
malzeme desteği de sağlıyor.  

UNHCR, geçici ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancılara yönelik çözümlerin belirlenip 
uygulanması konusunda işbirliğini güçlendirmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
bağlı Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) ile yakın çalışmalarda bulunmaktadır. UNHCR, Nisan ayında 
Marmara Bölgesi’ndeki beş SHM ile geçici ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların 
yaşadıkları sorunlar ve planlanan faaliyetler hakkında görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiştir. 
Koruma alanında yaşanan birçok sorunun COVID-19 kaynaklı olduğu ve geçim imkânlarını sınırladığı 
tespit edilmiştir. Örneğin maddi olanakları kısıtlı durumdaki birçok aile, evlerinde gereken cihazlar 
bulunmadığı için çocuklarının uzaktan eğitime erişimini sağlayamamakta, bu da eğitimi olumsuz 
etkilemektedir. Eğitime erişimdeki düşüşün bir diğer sebebi ise çocuk işçiliğidir. Ailesine destek olmak 
için farklı işlerde çalışan çocuk sayısının artmasıyla işgücüne katılan çocukların yaş ortalamasında da 
düşüş olduğu gözlemlenmektedir. UNHCR, SHM’lerle yakın bir diyalog içerisinde bu sorunun ortadan 
kaldırılması için araçlar sağlayarak teknik bilgi birikimiyle destek sunmaktadır. Aynı zamanda resmî ve 
gizli tespit ve yönlendirme yöntemleri izlenmek suretiyle SHM’lerin ilgili paydaşlarla temasa geçmesi 
desteklenmektedir. 

 
UNHCR Türkiye olarak 2021’de verdikleri desteklerden ötürü donörlerimize teşekkürlerimizi 
sunarız:  

Avrupa Birliği | ABD | Almanya | Japonya | Kore Cumhuriyeti | Google | İsviçre | Finlandiya | İsveç | Kanada | 

Norveç | Hollanda | Danimarka | İrlanda | Belçika | 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 

Sn. Zehra Zümrüt Selçuk ve Sn. Philippe Leclerc, Bakanlığa yapılan 
nezaket ziyaretinde iş birliği çerçevesini görüştü.  
Fotoğraf ©Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
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