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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 %98,6’sı 81 ilde ev sahibi toplumla bir
arada yaşamakta, %1,4’ü ise Göç İdaresi Başkanlığı
yönetimindeki yedi Geçici Barınma Merkezi’nde
kalmaktadır.

349 milyon 700 bin
Amerikan doları
Finanse edilen
%31

8.400
Şartlı mülteci ve geçici koruma statü sahibi kişinin
dosyası 2021’de 14 ülkeye yeniden yerleştirme
değerlendirmesi için sunulmuştur. %74’ü Suriyeli, %15’i
Afgan olmak üzere yaklaşık 5.900 kişi 13 ülkeye
yerleştirilmek üzere ülkeden ayrılmıştır.

107 M
Finanse edilmeyen
%69

242,7 M

54.700
UNHCR Danışma Hattı, Ekim ayında 2021 yılının Eylül
ayına göre yaklaşık %50 düşüşle 54.700 çağrı almış,
%52’sini Suriyelilerin, %23’ünü Afganların oluşturduğu
arayanlar en çok üçüncü ülkeye yerleştirme ve finansal
yardım konularında bilgi talep etmiştir. Toplumsal cinsiyete
dayalı şiddet hattına 2.900 çağrı gelmiştir.
UNHCR ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal
yardım ve hizmetlere ihtiyaç duyan hassas durumdaki
grupların korunmasında iki kurum arasında süregelen
işbirliğine resmiyet kazandırmak üzere 27 Ekim 2021’de
İşbirliği Protokolü imzalamıştır. Bakan Derya Yanık, imza
töreninin ardından Twitter’da toplantıya dair bir
paylaşımda
bulunarak
Türkiye’nin
sığınmacılar
konusunda
üstlendiği
sorumluluğunun
öneminin
vurgulanması ve halk ve uluslararası kuruluşlar tarafından
desteklenmesi gerektiğini hatırlatmış, UNHCR ile
imzalanan
İşbirliği
Protokolü’nün
sığınmacıların
sorunlarının çözülmesi anlamında hayırlara vesile olması
dileklerini iletmiştir. UNHCR, lojistik ve personel desteği
sağladığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal
Hizmet Merkezleri ile uzun yıllardır işbirliğini
sürdürmektedir. Protokol, Bakanlık bünyesindeki Genel
Müdürlüklerin aile ve toplum hizmetleri, çocuk koruma,
uluslararası koruma ihtiyacı içindeki engelli ve yaşlı
bireyler, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyete
dayalı şiddet gibi alanlarda verdiği hizmetler anlamında
yapılacak ortak çalışmaları düzenliyor.

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

Bakan Derya Yanık ile UNHCR Temsilcisi Philippe Leclerc, iki
kurum arasında süregelen işbirliğini değerlendirdikten sonra
İşbirliği Protokolü’nü imzaladı.
©ASHİM
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Uyum ve Sosyal Uyum
UNHCR, eski adıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olan Göç İdaresi Başkanlığıyla
(GİB) yürüttüğü Ortak Uyum İnisiyatifi kapsamında Ekim ayında muhtarlarla dört
çalıştay gerçekleştirmiştir. Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy, Fatih ve Arnavutköy
ilçeleri özelinde düzenlenen çalıştaylarda muhtarlarla istişarelerde bulunulmuş,
sosyal uyum faaliyetleri, eğilimler ve öneriler, sosyal uyumu sağlamak için
muhtarlarla kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi
konuları ele alınmıştır. Toplantıda muhtarların yabancılara ilişkin iş ve işlemleri,
yabancıların hakları ve farklı hizmetler açısından kapsayıcılığın önemi irdelenmiş,
muhtarlar da gözlemlerini, yaşadıkları sorunları ve katılımı güçlendirmeye yönelik
önerilerini paylaşma fırsatı bulmuştur.
Göç İdaresi Başkanlığı ve UNHCR, 19-20 Ekim tarihlerinde Ekonomide Uyum ve İş Dünyası Buluşmaları
etkinliklerinin ilkini Kayseri’de düzenlemiştir. UNHCR adına Operasyonlardan Sorumlu Temsilci Yardımcısı
ve Ankara Saha Ofisi Müdürü etkinliğin ilk gününe katılmıştır. Katılımcılar, etkinliğin ikinci gününde
ekonomiye katılım yönünden örnek teşkil eden şirketleri ve işyerlerini ziyaret ederek deneyimlerini
paylaşmıştır. Ekim-Aralık döneminde yurt çapında düzenlenecek etkinlikler, geçici koruma ve uluslararası
koruma kapsamındaki yabancıların ekonomiye katılımıyla ilgili sorunları ve fırsatları görüşmek üzere kamu
kurumlarıyla özel sektörü bir araya getirmeyi hedefliyor.

Yerel Düzeydeki Çalışmalar
UNHCR, Friedrich Naumann Vakfı’nın hassas durumdaki grupların insan haklarıyla ilgili eğitim programını
desteklemek üzere 6 ve 9 Ekim tarihlerinde çocuk hakları ve mülteci çocukların korunması başlıklarında
oturumlar düzenlemiştir. Mesleğe yeni başlayan uzmanların ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu 25 kişilik
grubun katıldığı oturumlarda ulusal ve uluslararası mevzuat, uluslararası koruma standartları ile birlikte çocuk
hakları ve çocuğun üstün yararı konularında UNHCR tarafından hazırlanan kılavuz ilkeler ele alınmıştır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNHCR ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın (KEDV) desteğiyle 14
Ekim’de 11 Suriyeli kadınla yüz yüze odak grup görüşmesi gerçekleştirmiştir. İzmir’de belediyenin
yabancılara yönelik hizmetleri, hizmetlere erişim düzeyi ve karşılaşılan sorunlar konusunda bilgi alışverişi
yapılmıştır. Belediyenin Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) yoluyla farklı dillerde sunduğu hizmetler, Kent
Rehberi ve Mülteci Masası faaliyetleri hakkında paylaşımlarda bulunulmuş, hizmetleri iyileştirmek üzere
katılımcıların ve hizmetlerden faydalanan grupların görüşlerinin dikkate alınacağı mesajı verilmiştir.
UNHCR, partnerleri Yereliz ve SGDD ile birlikte Ekim ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde belediye
hizmetlerinin yabancılara yönelik kapsayıcılığını artırma konusunda belediye personeline eğitim vermiştir.
Toplamda yaklaşık 100 belediye personeline 20 oturumda 12 eğitim modülünün sunulduğu program
çerçevesinde proje yönetimi ve finansman, STK’larla ilişkiler, hak temelli hizmet sunumu, sosyal içerme ve
uluslararası koruma ihtiyacı içindekilerin katılımı, kadın ve çocukların korunması, önyargı farkındalığı, sosyal
uyum ve etki odaklı düşünme konuları ele alınmıştır.
UNHCR, temel bilgisayar becerileri, uzaktan çalışma becerileri, internet kullanımı ve işyerinde verimlilik konu
başlıklarını içeren bir dijital kapsayıcılık eğitimine destek vermiştir. Suriyeli ve Afgan komite üyelerine yönelik
olarak haftalık oturumlar şeklinde düzenlenen eğitim, UNHCR partneri SGDD’nin desteğiyle Kudra Derneği
tarafından verilmiştir. 29 Ekim’de son oturumun gerçekleştirildiği eğitimlere aktif ve yoğun bir katılım olmuştur.
Toplam 60 komite üyesine yönelik olarak dijital becerilerle ilgili 13 eğitim oturumu düzenlenmiş olup UNHCR,
sürecin devamında yapılabilecekleri partnerler ve katılımcılarla görüşmeye devam etmektedir.
Ekim ayındaki bir diğer faaliyet, arabuluculuk ve uyuşmazlık çözümü ile sosyal sorunlara müdahale
becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler olmuştur. Partnerler, toplum temelli örgütler ve belediyelerle birlikte
çevrimiçi olarak düzenlenen ve Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Mardin ve katılımcıların çoğunu
kadınların oluşturduğu Şanlıurfa’daki yurttaşların ve yabancıların katıldığı eğitimlerde uyuşmazlığın teorik
çerçevesi, arabuluculuk ve çözüm mekanizmaları konuları ele alınmıştır. Katılımcıların aktif rol oynayarak
fikirlerini, ihtiyaçlarını ve deneyimlerini paylaştıkları görülmüştür. Gaziantep ve Kilis’te yabancıların bir araya
gelip eğitim ve hizmet alabilecekleri toplum merkezlerinin kurulması talep edilirken Adıyaman ve Mardin’de
sosyal uyumda yaşanan sorunlar aktarılarak bu sorunlara yerel düzeyde çözüm getirilmesi gerektiği ifade
edilmiştir. UNHCR, eğitimden çıkan bulgulara dayanan bir eylem planı hazırlama çalışmalarını
sürdürmektedir.

www.unhcr.org
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BM Kuruluşları Arasındaki İstişareler
2021-2022 Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı’nın (3RP) ara gözden geçirme çalışmalarının yapılacağı
Üst Düzey Ulusal İstişare Toplantısının Kasım ayı sonunda düzenlenmesi planlanmaktadır. UNHCR saha
ofisleri, toplantıya hazırlık olarak ülke genelindeki partnerlerle ve yetkililerle toplantılar gerçekleştirmiştir. Bu
kapsamda 20 Ekim’de yapılan toplantının ilk oturumuna devlet kurumlarından ve belediyelerden 18 kişi
katılırken STK’lardan 19 temsilci ikinci oturumda yer almıştır. 3RP’nin 2022’ye dönük önceliklerine
odaklanılan toplantılarda uluslararası koruma başvuru sahiplerinin kayıt sürecinde yaşadıkları zorluklar,
sosyal uyum faaliyetleri ve pandemi sürecinde erişim faaliyetleri de görüşülmüştür. Toplantılardan ortaya
çıkan veri ve sonuçlar, Kasım ayında durum değerlendirmesiyle birlikte 2022 planlama ve uygulama
önceliklerinin belirleneceği Ulusal İstişare Toplantısı’na yansıtılacak olup istişarelerin Kasım ayında devam
ettirilmesi öngörülmektedir.
UNHCR önderliğinde düzenlenen bir diğer 3RP planlama toplantısı, Ege Bölgesi özelinde 12 Ekim’de
İzmir’de gerçekleştirilen Sektörler Arası İstişare Toplantısı olmuştur. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler,
üniversiteler, STK’lar ve BM kuruluşlarının da içinde bulunduğu 26 organizasyondan 45 katılımcı etkinlikte
yer almıştır. Kayıt sürecine, yardıma ve diğer hizmetlere erişimde yaşanan sorunlar dile getirilmiş, hizmet
sunumu, iş fırsatları ve sosyal uyum alanlarında pandeminin etkileri ele alınmış ve geçim kaynakları, eğitim
ve koruma konularında kamu kurumlarıyla işbirliğinin güçlendirilmesi ve savunuculuk faaliyetlerine hız
kazandırılması gerektiği vurgulanmıştır. Katılımcılar ayrıca kayıtlı istihdama erişimin önündeki engellere ve
gerek işverenler gerekse yabancılar açısından çalışma izni alma konusunda yaşanan sorunlara dikkat
çekerek vatandaşlarla yabancılar arasındaki iletişimin iyileştirilmesi, farkındalığın ve bilgi paylaşımının
artırılması yönünde ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir.

Temsilcimizin İstanbul ve Kayseri Ziyaretleri
UNHCR Temsilcisi Philippe Leclerc, uluslararası
koruma ihtiyacı içindeki kişiler, başlıca paydaşlar ve özel
sektörden ilgili kuruluşlarla görüşmeler yapmak üzere
18-20 Ekim tarihlerinde İstanbul’da ziyaretlerde
bulunmuştur. Birisi İstanbul Valiliği, diğeri İstanbul Kültür
Sanat Vakfı (İKSV) ile olmak üzere iki Mutabakat Metni
imzalayan Leclerc, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali
Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek ve İstanbul İl Göç
İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu’ya nezaket ziyaretleri
gerçekleştirmiştir. Programının devamında Afganlarla
odak grup görüşmesi yapan Leclerc, UNHCR desteğiyle
düzenlenen bir atölyede yerli ve yabancı kadınları bir
araya getiren Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve
Philippe Leclerc, İstanbul’da Aile Kadın Destekleme ve Engelliler
Engelliler Merkezi’ni (AKDEM) ziyaret etmiştir. Leclerc
Merkezi’nde UNHCR desteğiyle düzenlenen ve yerli ve
daha sonra İstanbul Vakfı Direktörü Dilek İmamoğlu ile
yabancıları kadınları bir araya getiren atölyeyi ziyaret etti.
görüşerek vakfın tarihçesi, yapısı ve faaliyetleri
©Zeytinburnu Belediyesi
hakkında bilgi edinmiş, UNHCR olarak vakfın kadınları
güçlendirmeye yönelik projesine destek sunduklarını aktarmıştır.

UNHCR, özel sektör temsilcileri ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü ile
yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek
uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilerin işgücü
piyasasına erişiminin önündeki engelleri ve potansiyel
işbirliği alanlarını ele aldı.
©UNHCR

www.unhcr.org

UNHCR Temsilcisi, uluslararası koruma ihtiyacı içindeki
kişilerin işgücü piyasasına erişimi, bu konudaki sorunlar,
ihtiyaçlar ve potansiyel işbirliği alanlarını görüşmek üzere 19
Ekim’de özel sektör temsilcileriyle bir yuvarlak masa
toplantısına katılmıştır. H&M, Inditex, Albaraka Türk, Ünlü
Tekstil, Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA), İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları
(İSMEK) ve bölge istihdam ofislerinden temsilciler toplantıda
yer almıştır. UNHCR, tedarik zincirinde uluslararası koruma
ihtiyacı içindeki kişileri istihdam eden ve işyerinde sosyal
uyumluluğu hedefleyen bu şirket ve kuruluşlarla mesleki
eğitim projeleri, bilgilendirme toplantıları ve çalışma izni
desteği gibi birçok alanda ortak çalışmalarını sürdürmektedir.
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20 Ekim’de İKSV ile yapılan toplantı, uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilere gerek sanatçı gerek tüketici
olarak yer verilen kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi anlamında UNHCR ile İKSV’nin uzun yıllardır
devam eden ortaklığını pekiştirme fırsatı sunmuştur. UNHCR Temsilcisi ile İKSV Genel Müdürü’nün katıldığı
Mutabakat Metni imza töreninde, uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilerin kültür ve sanat etkinliklerine
katılımına ve sosyal uyuma sağladığı katkılardan ötürü İKSV’ye duyulan minnet ifade edilmiştir.
UNHCR Türkiye Temsilcisi, 25-26 Ekim tarihlerinde Kayseri’ye ziyarette bulunmuştur. Ziyaret programı
kapsamında Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Cengiz Yılmaz ile görüşmeler
gerçekleştirmiştir. Leclerc, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile yaptığı görüşmede,
şehirdeki vatandaşlara ve yabancılara yönelik olarak sosyal uyum ve iş fırsatları alanlarında yürütülecek
faaliyetlerde Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğine hazır olunduğunu yinelemiş, Abdullah Gül Üniversitesi
Rektörü Cengiz Yılmaz’a nezaket ziyaretinde ise Abdullah Gül Üniversitesi, UNDP ve UNHCR ortaklığında
yapılan yuvarlak masa toplantısının önemini ve bu toplantıdan duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir.
Abdullah Gül Üniversitesi ile UNHCR ortaklığında “Kent Ekonomisi ve İltica Sistemi” konulu yuvarlak masa
toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya katılan Rektör Yardımcısı Erk Hacıhasanoğlu, UNDP Mukim Temsilcisi
Louisa Vinton, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ve UNHCR Temsilcisi Philippe Leclerc iltica ve
ekonomik ilişkiler konularını ele almıştır. Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odaları, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lardan temsilciler de toplantıda yer almıştır.
Mültecilerin kent bağlamında ekonomiye katkıları hakkında akademisyenlerin yaptığı sunumların ardından
uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilerin Kayseri’de işgücü piyasasına erişimde yaşadıkları sorunlar ve
bu sorunlara çözüm önerileri tartışılmıştır.
UNHCR Temsilcisi ile Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı arasındaki görüşmede kulüp hakkında bilgiler
verilip tesis turuna çıkıldıktan sonra potansiyel işbirliği alanları değerlendirilmiş, yetenekli yerli ve yabancı
çocukların içinde yer alacağı ortak projeler ele alınmıştır. Son olarak Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine ziyarette
bulunan Leclerc, Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok’tan ilçenin tarihçesini ve Hacıbektaş felsefesini
dinlemiştir.

Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odaları, kamu kurumlarının yetkilileri ve STK’lar,
Abdullah Gül Üniversitesi’nin düzenlediği toplantıda uluslararası koruma
ihtiyacı içindeki kişilerin işgücü piyasasına erişimini değerlendirdi.
©Abdullah Gül Üniversitesi

Eğitim ve Geçim Kaynaklarına Erişim
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı ile UNHCR
Temsilcisi 13 Ekim’de bir görüşme gerçekleştirmiştir. İki kurum
geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamındaki öğrencilere
yönelik eğitim fırsatlarının desteklenmesi bakımından süregelen
işbirliklerinden dolayı birbirlerine teşekkürlerini sunmuştur.
Ekim ayında 125’i lisans, 75’i ön lisans olmak üzere 200 yeni DAFI
bursiyeri açıklanmış, UNHCR yine aynı dönemde 2021 Güz
Dönemi için Yükseköğretim Nakit Yardımı Programı’nı başlatmıştır.
UNHCR sosyal medya hesapları üzerinden ve partnerler

www.unhcr.org

YTB Başkanı Abdullah Eren ve UNHCR
Temsilcisi Philippe Leclerc, uluslararası
koruma ihtiyacı içindeki yükseköğretim
öğrencilerine yönelik işbirliğini değerlendirdi.
©YTB
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aracılığıyla duyurulan programa 2.500’ün üzerinde başvuru gelmiş, kriterleri karşılayan 1.100 öğrenci
programa kabul edilmiştir.
UNHCR, Halk Eğitimi Merkezlerinde (HEM) kurslara devam eden öğrenciler için iki çevrimiçi anket
hazırlamıştır. İlki Türkçe kurslarının öğrenme çıktıları ve günlük hayata etkileri, ikincisi ise kursu bırakma
sebepleriyle ilgili olan anketler yıl sonuna kadar HEM yönetimleriyle ortaklaşa yürütülmeye devam edecek,
anket sonuçları önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetlerin planlanmasında kullanılacaktır.
Uluslararası koruma kapsamındaki yeni DAFI bursiyerlerine DAFI Programı’nın kurallarını ve işleyişini
tanıtmak üzere çevrimiçi bir etkinlik düzenlenmiştir. Kasım ayında Suriyeli bursiyerler için de benzer bir
etkinlik yapılacaktır. UNHCR, etkinlikte yeni bursiyerleri öğrenci ağları kurmaları ve gönüllü çalışmalarda
bulunmaları konusunda teşvik etmiştir.
Dünya Bankası Türkiye ve UNHCR, Sosyal Girişim ve Kooperatifler Platformu kapsamında 2021’in dördüncü
ve son yuvarlak masa toplantısını düzenlemiş, toplantıya bakanlıklar, ticaret odaları ve belediyelerden 46
temsilci katılmıştır. Sosyal girişimlerin güçlendirilmesinde ulusal kurumların rolü ve potansiyel işbirliği alanları
ele alınmıştır.

UNHCR heyeti Kayserispor’a ziyarette bulunarak tesisleri gezdi.
©Kayserispor

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 | Birleşik Krallık | Hollanda | 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
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