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 Öne Çıkan Sayılar (30 Eylül 2021 itibarıyla) 

Türkiye, uluslararası koruma ihtiyacı içinde olan  
4 milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır.  
Geçici koruma altında 3,7 milyonun üzerinde Suriyeli, 
diğer uyruklardan 330.000’in üzerinde uluslararası 
koruma başvuru ve statü sahibi bulunmaktadır. 
Suriyelilerin %98’inden fazlası 81 ilde ev sahibi 
toplumla bir arada yaşamakta, %1,5’i ise GİGM 
yönetimindeki yedi Geçici Barınma Merkezi’nde 
kalmaktadır. 

6.500  
Şartlı mülteci ve geçici koruma statü sahibi kişinin 
dosyası 2021’de 14 ülkeye yeniden yerleştirme 
değerlendirmesi için sunulmuştur. %72’si Suriyeli, 
%15’i Afgan olmak üzere yaklaşık 5.400 kişi 13 ülkeye 
yerleştirilmek üzere ülkeden ayrılmıştır. 
 

105.700 
UNHCR Danışma Hattı, Eylül ayında 2021 aylık 
ortalamalarına göre %64’lük artışla 105.700 çağrı 
almış, En çok üçüncü ülkeye yerleştirme ve finansal 
yardım konularında olmak üzere %53’ü Suriyeli, 
%24’ü Afganlardan gelen toplam 31.000 çağrıya yanıt 
vermiştir. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hattına 
gelen 3.400 çağrı gelmiş, 1.200 kişi bu konuda 
danışmanlık hizmeti almıştır.   

  UNHCR Türkiye Operasyonları İçin Talep 
Edilen Finansman (28 Eylül 2021 itibarıyla) 

 

349 milyon 700 bin 
Amerikan doları  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

               
 

    

      
 

  

Finanse edilen 
%34

119,3 M

Finanse edilmeyen 
%66

230,4 M

UNHCR Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 7-11 Eylül tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etti.  
Yüksek Komiser’in ziyaretiyle ilgili basın bildirisi için tıklayın. 

Fotoğraf: @UNHCR/E.Gürel 

 

https://www.unhcr.org/tr/30529-un-high-commissioner-for-refugees-praises-the-republic-of-turkey-for-its-continued-commitment-to-provide-protection-to-all-those-in-need.html
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UNHCR Yüksek Komiseri’nin Türkiye Ziyareti  

UNHCR Yüksek Komiseri, 7-11 Eylül tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette bulunmuştur. Yüksek Komiser Filippo 
Grandi’nin Türkiye’ye gerçekleştirdiği beşinci ziyarete Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Pascale Moraeu, UNHCR 
İletişim Başdanışmanı Anadil Hossain ve Yüksek Komiser Özel Asistanı Dustin Okazaki de katılmıştır. Üç 
günlük program kapsamında Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a nezaket ziyaretinin yanı 
sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla toplantılar yapılmıştır. Yüksek 
Komiser ayrıca Şanlıurfa ve Gaziantep’te üst düzey yetkililer, donörler, BM kuruluşları, ortaklar ve 
yabancıların temsilcileriyle görüşmelerde bulunmuştur. Yüksek Komiser, dünyada uluslararası koruma 
ihtiyacı içinde olan en büyük nüfusa ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkürlerini sunduktan sonra Afganistan 
ve Suriye’deki durum hakkındaki görüşlerini belirterek uluslararası toplumda finansal çözümlere ve üçüncü 
ülke çözümlerine hız kazandırılmasına yönelik dayanışmayı sağlamak için savunuculuk faaliyetlerinin devam 
edeceğini aktarmıştır. T.C. Dışişleri Bakanlığı, görüşmeyle ilgili bir basın açıklaması paylaşırken Reuters, 
Yüksek Komiser ile bir röportaj yayımlamış, Daily Sabah ve birçok yayın organı, Yüksek Komiser’in ziyaretiyle 
ilgili haberler yapmıştır.  

Uyum ve Sosyal Uyum 

UNHCR Türkiye Temsilcisi, 1 Eylül’de İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’yla görüşme yapmıştır. 
Görüşmede uyum ve sosyal uyum alanlarında işbirliğinin devamı ve Afganistan’daki değişen şartların olası 
sonuçları ele alınırken Temsilci, ülkedeki Afganların koruma ihtiyaçlarına dikkat çekmiş ve uluslararası 
toplumun Afganistan’a ve komşu ülkelere desteğini artırması yönünde çağrıda bulunmuştur. 

Yerel Düzeydeki Çalışmalar 

UNHCR Türkiye, Kasım 2019’da yapılan Gaziantep Belediye Forumu’nun devamı niteliğinde ve Aralık ayında 
yapılması planlanan Üst Düzey Yetkililer Toplantısı öncesinde UNHCR Genel Merkezi ve Küresel Göç Görev 
Gücü (KGGG) tarafından organize edilen “Şehirler ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’a Katkıları” adlı 
küresel çevrimiçi etkinliğe katılmıştır. UNHCR Türkiye’nin, KGGG Yönlendirme Komitesi üyesi olarak katıldığı 
etkinliğin amacı, Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat çerçevesinde kentlerin taahhütlerini değerlendirmek 
ve bu anlamda belediyelerin sunduğu kritik öneme sahip katkılara dikkat çekmek olarak belirlenmiştir. 
Etkinlikte önemli bir temsiliyet gösteren Türk belediyeleri, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişileri içerme 
ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat taahhütlerine destek anlamında Türkiye’nin izlediği ilerici yaklaşımı 
ortaya koymuştur. 

UNHCR İstanbul Ofisi, 7-8 Eylül tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) farklı birimlerine yönelik 
genel koruma eğitiminin ikincisini düzenlemiştir. Türkiye’de uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilerin 
yaşadığı sorunlarla ilgili temel bilgilerin sunulduğu iki günlük eğitime 16 İBB personeli katılmış, böylelikle iki 
eğitim toplamında 31 personel bilgilendirilmiştir. Belediyelerin geçici koruma ve uluslararası koruma başvuru 
ve statü sahipleriyle ilgili faaliyetlerindeki artıştan dolayı eğitim, personelin günlük işlerini kolaylaştıracak 
şekilde hazırlanmıştır. 

UNHCR, biri Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 13 muhtara (21-22 Eylül), diğeri ise Gaziantep’teki 12 
muhtara (23-24 Eylül) yönelik olmak üzere çatışmalarda arabuluculuk ve problem çözme konularında 
muhtarlara yönelik iki çevrimiçi eğitim düzenlemiştir. Katılımcılar ev sahibi toplumla yabancılar arasındaki 
etkileşimler, kültürel farklılıklar ve kamu kurumlarıyla koordinasyon gibi konulardaki sorunları ve güçlükleri 
dile getirirken bazı muhtarlar teknik beceri eksikliği ve iş yükü sebebiyle eğitimlere katılamamış, bazılarıysa 
katılımı artırmak için eğitimin yüz yüze yapılması önerisinde bulunmuştur. Katılımcılar eğitime genel olarak 
yoğun bir ilgi göstererek ele alınan konuların uygulamaya dönük olmasından memnun olduklarını ifade 
etmişlerdir. 

UNHCR, ortağı Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile birlikte 20-24 Eylül tarihlerinde 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Çocuğun Yüksek Yararı Hakkında Eğiticilerin Eğitimi etkinliğini 
gerçekleştirmiştir. 50 vaka çalışanı ve ortak kuruluşlarda çocuk koruma alanında gözetim rolünde bulunan 
personel, etkinlik sayesinde çocuk koruma değerlendirmeleri ve çocuğun yüksek yararı prosedürlerinde bilgi, 
raporlama ve gözetim becerilerini geliştirme imkânı elde etmiştir. 

UNHCR, Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü (İGİM) ile birlikte özel ihtiyaç sahipleri ve toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddet konusunda aile içi şiddetin önlenmesi ve konusunda mahalle bekçisi olarak görev yapan 43 
polis memuruna yönelik bir eğitim düzenlemiştir. UNHCR, İGİM ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 

https://www.mfa.gov.tr/no_-299_-birlesmis-milletler-multeciler-yuksek-komiseri-filippo-grandi-nin-ziyareti-hk.en.mfa
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/unhcr-grateful-for-turkeys-partnership-in-migration-crisis
https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
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(ASHİM) temsilcileri çocuk koruma ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet vakalarını ele alarak sahadaki 
eksiklikleri ve tekrar eden sorunları gündeme getirmiş, ilgili paydaşları da kapsayacak şekilde çözüm önerileri 
sunmuştur. 28-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen ve olumlu geri dönüşler alan eğitim sayesinde polis, İGİM ve 
ASHİM arasındaki ilişkiler güçlendirilerek UNHCR ile resmî kurumlar arasında yönlendirme mekanizmaları 
ve vaka yönetimine katkı sağlanmıştır.  

İstanbul Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinin (ŞÖNİM) talebi üzerine 15 Eylül tarihinde İstanbul ŞÖNİM’e 
yönelik bir toplumsal cinsiyete dayalı şiddet eğitimi düzenlenmiştir. ŞÖNİM, İstanbul’daki 9 Kadın Sığınma 
Evi ve Üsküdar ve Kadıköy Belediyelerinden toplam 30 kişi etkinliğe katılmıştır. UNHCR faaliyet alanı, 
uluslararası koruma, kadının güçlendirilmesi tamamlayıcı hizmetleri, standart araçlar ve yönlendirme 
mekanizmaları ve sahadaki ihtiyaçlarla ilgili istişare yöntemleri hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur. 
Katılımcılar bu tür etkinliklerin günlük çalışmalarında karşılaştıkları sorunların giderilmesinde yardımcı 
olacağını ifade etmişlerdir. 

Kayıt ve Koruma Hizmetlerine Erişim 

Türkiye Adalet Akademisi ve UNHCR, Türkiye’nin 
uluslararası koruma sistemiyle ilgili karşılıklı 
işbirliğinin sürdürülmesi için 20 Eylül’de işbirliği 
protokolü imzalamıştır. Protokol kapsamında 
öngörülen faaliyetler çerçevesinde UNHCR, 
uluslararası mülteci hukuku farkındalığı oluşturmak 
üzere adli ve idari yargıya görev yapan hâkimler, 
savcılar ve hâkim ve savcı adaylarıyla etkinlik 
düzenleyecektir. Eğiticilerin eğitimi, eğitim 
modüllerinin geliştirilmesi ve geçici koruma ve 
uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi nüfusu 
yoğun kentlerde bölge çalıştayları ve yuvarlak masa 
toplantıları gibi birçok faaliyetin de protokol 
kapsamında hayata geçirilmesi öngörülüyor.  

Geri Gönderme Merkezleri Projesi kapsamında Eylül 
ayında yapılan beş saha ziyareti ve odak grup görüşmesinin ardından yurt çapında GGM’ler, barolar, GİGM, 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve IOM’den toplam 45 katılımcıyla iki bölgesel yuvarlak masa toplantısı 
yapılmıştır. UNHCR, GGM’lerde hukuki ve adli yardıma erişim konusundaki eksiklikler ve yaşanan sorunlarla 
ilgili olarak saha ziyaretlerinden elde edilen bulguları ve geri bildirimleri sunmuştur. Katılımcılar dört başlıkta 
görüşmeler yapmıştır: hukuki ve adli yardıma erişim hakkı konusunda bilgilendirme, idari gözetim altındaki 
yabancılara erişim, adli yardım prosedürleri, hukuki hizmetlerin ve şikâyet mekanizmalarının niteliği ve 
GGM’lerle barolar arasındaki koordinasyon. GGM’lerde adli yardıma erişim ve avukatların GGM’lere erişimi 
konularında hazırlanacak Standart Çalışma Usulleri belgesinde katılımcıların önerileri de dikkate alınacaktır. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, geçici koruma ve uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleriyle 
daha kapsamlı ve sistematik bir çalışmanın yürütülebilmesi için Göç ve Uyum Politikaları Şube Müdürlüğü 
olarak yeni bir birim kurulmasını karar vermiştir. UNHCR yeni birim kurulması için teknik ve insan kaynakları 
anlamda stratejik destek sağlarken Şube Müdürlüğü statüsü sayesinde uzmanlara ve personele yönelik yeni 
kadrolar açılabilecek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde ve dışında yetki kapsamının genişletilmesi 
sağlanacaktır. UNHCR ayrıca farklı birimlerden sosyal çalışmacıları ve psikologları kapsayan 30 İBB 
personeline yönelik Mülteci Koruması ve Temel Haklar konulu bir eğitim düzenlemiştir.  

Afganistan’daki Gelişmeler  

Türkiye’deki Afganların durumu ve Türkiye’nin ülkeye gelme potansiyeli olan yabancılarla ilgili pozisyonu 
bağlamında donörlerin ilgisi artmaktadır. UNHCR, bu çerçevede Afganistan’daki gelişmelerin Türkiye’ye 
yansımaları hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez’in 
yanı sıra başlıca donör ülkeler ve yerleştirme ülkelerinden 20 büyükelçi ve temsilcinin katılımcıyla 2 Eylül’de 
bir toplantıya ev sahipliği yapmıştır. UNHCR Türkiye Temsilcisi, UNHCR olarak Afganistan’daki faaliyetlerini 
ve insani yardım hizmetlerini hızlandıracaklarını ve ikinci önceliğin Afganistan’a komşu ülkelere destek 
sağlamak olduğunu açıkladıktan sonra ülkede hâlihazırda bulunan yaklaşık 300.000 Afgan için yardım 
çağrısında bulunmuştur.  

UNHCR Temsilcisi Philippe Leclerc ve Türkiye Adalet Akademisi 

Başkanı Muhitin Özdemir, Türkiye’nin uluslararası koruma sistemiyle 
ilgili ortak faaliyetler yürütmek üzere işbirliği protokolü imzaladı. 
Fotoğraf: ©Türkiye Adalet Akademisi  
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UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Hürriyet Daily News için kaleme aldığı yazıda, Afganistan’da 
Ağustos ve Eylül aylarında hızla ve kötüye doğru değişen tabloya rağmen UNHCR olarak Afganistan’dan 
ciddi bir göçmen akışı gözlemlemediklerini ifade etmiştir. Ülke içinde yerinden edilen ve yeni kayıt altına 
alınan kişilerin %80’ini kadınların ve çocukların oluşturduğunu belirten Leclerc, güvenli topraklara erişim 
sağlanmadığı takdirde çok sayıda sivilin hayatının tehlikeye girebileceğini, bu yüzden dayanışmaya ve ülkeye 
kabul anlamında daha güvenli yollara ihtiyaç duyulduğunu eklemiştir. Leclerc, UNHCR olarak komşu ülkelere 
sınırları açık tutma çağrısını yinelediklerini ifade ettikten sonra bu durum her ne kadar göçmenlere ve 
uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilere karşı bir kaygı iklimini ve olumsuz söylemleri beraberinde getirse 
de Türkiye’de kendileri de acı ve endişe dolu bir tecrübe yaşayan Afganlara şefkat gösterilmesi gerektiğini 
kaydetmiştir. Çatışmalardan dolayı ülkesini terk etmek durumunda kalanlara Türklerin gösterdiği 
misafirperverlikten övgüyle bahseden Leclerc, sosyal içermeyi amaçlayan politikaların diğer ülkelere örnek 
olmaya devam ettiğini belirttikten sonra yazısını “Türkiye’nin uzun yıllardır uluslararası korumaya ihtiyaç 
duyan 4 milyona yakın insana ev sahipliği yaparak ortaya koyduğu olağanüstü katkıya destek verilmesi 
konusunda sorumluluğun daha fazla paylaşılması için savunuculuk faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.” şeklinde 
noktalamıştır. 

UNHCR, Türkiye’nin batı sınırında geçici koruma ve uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerinin artan 
ihtiyaçlarına cevaben, özellikle sınırdan diğer ülkelere geçiş konusunda yaşanan sorunlar göz önünde 
bulundurularak yerel ve merkezi makamlarla yapılan istişareler sonucunda Yunanistan ve Bulgaristan 
sınırında, Edirne’de geçici bir birim oluşturmuştur. Bu kapsamda Eylül ayında Edirne Valisi, yerel makamlar 
ve sınır yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

İstanbul Caz Festivali  

UNHCR, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile bir diğer ortak çalışmaya imza atarak 28. İstanbul Caz 
Festivali’ne destek sağlamıştır. 3 Eylül’de Şişli, Habitat Parkı’nda düzenlen ve yaklaşık 1.500 seyircinin 
katıldığı etkinlikte saygın Türk ve Amerikalı müzisyenlerin yanı sıra mülteci müzisyenler de sahne almıştır. 
Açık havada yapılan etkinlikte birlik, anlayış ve işbirliği mesajları paylaşılmıştır. Şarkıcı ve söz yazarı Lucy 
Woodward, Abdulrahman Zaibak Trio ve genç caz gruplarıyla konser öncesinde röportajlar yapılmıştır. 

 

 

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

ABD | Avrupa Birliği | Almanya | Japonya | Fransa | Kore Cumhuriyeti | Norveç | Google | İsviçre | Inditex | 

Danimarka | Finlandiya | İsveç | Hollanda | Birleşik Krallık | Japonya | İrlanda | Belçika | İtalya | 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 

Lucy Woodward ve Abdulrahman Zaibak Trio ile konser öncesinde röportajlar yapıldı. Fotoğraf: ©UNHCR/E.Tutar 
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