
 

 

 
 

İZMİR SAHA OFİSİ 
2021’DE ÖNE ÇIKAN 

FAALİYETLER 

 

 1 Denizden giriş verileri, UNHCR Yunanistan ve İtalya ofislerinin UNHCR veri portalında paylaştığı verilerden derlenmiştir.  

   UNHCR’ın elinde resmî veriler olmadığı için yakalama istatistikleri dâhil edilmemiştir.   
2
 Yüzdelik değerler tam sayıya yuvarlanmıştır. 

 

 

 

46.391 
insani yardım malzemesiyle 

Ege sınır bölgesinde kurtarılan, 

durdurulan ve yakalanan 

kişilerin acil insani ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere sınır 

yetkililerine destek verilmiştir. 

4.350  
kişiye Ege Bölgesi’nde UNHCR, 

belediye ve mülteci 

kuruluşlarının ortaklığında 

değerlendirme, danışmanlık 

ve yönlendirme hizmetleri 

verilmiştir. 
 

157 

UNHCR ve UNHCR destekli 

Batı Sınırı Müdahale Ekibi, 

Yunanistan Sahil Güvenlik 

Teşkilatı tarafından geri itildiği 

raporlanan 157 kişiyle 

mülakat yapmıştır. 

 
 

UNHCR İzmir Saha Ofisi, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Isparta, Burdur ve 

Antalya olmak üzere 10 ilde uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilerin koruma ve nitelikli 

hizmetlere erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. 

 

Ege Bölgesi’nde batı deniz sınırı, başta Yunanistan ve İtalya olmak üzere Avrupa’ya karma göç 

hareketleri bakımından büyük önem taşımaktadır. Son dönemde özellikle İtalya’ya ulaşmak için yola 

çıkanların sayısında ciddi bir artış söz konusudur. Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki yıla kıyasla 

%29’luk artışla, 2021 yılında Ege Denizi sınırlarında yaklaşık 18.000 kişiyi yakalamış veya 

kurtarmıştır. Ege Denizi’ndeki yakalama ve kurtarma operasyonlarının büyük bölümü İzmir (%53), 

Muğla (%28), Aydın (%19) ve Antalya (%1) açıklarında gerçekleştirilmiştir.2 
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EGE BÖLGESİ 
2021 Yılına Genel Bakış  
 

 

 

Ege Denizi sınırlarından Avrupa’ya yönelik karma göç hareketlerinin genel görünümü: Sahil Güvenlik Komutanlığının 

yakalama ve kurtarma istatistikleri, Yunanistan ve İtalya’ya denizden girişler ve UNHCR’ın durdurulan, kurtarılan ve 

yakalanan kişilere desteği.1  
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Korumaya duyarlı sınır yönetimi ve sınır yetkilileriyle iş birliği 
 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Emniyet tarafından durdurulan, kurtarılan ve yakalanan 

kişilerin artan acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ilgili birimlere UNHCR tarafından su, gıda, 

battaniye, hijyen kiti ve bebek bezi gibi 46.400 insani yardım malzemesi gönderilmiştir. UNHCR 

ayrıca kolluk kuvvetlerinin çalışma şartlarını ve durdurulan, kurtarılan ve yakalanan kişilerin ülkeye 

kabul koşullarını iyileştirmek amacıyla 4.500 cerrahi maske ve 60 litre dezenfektan içeren kişisel 

koruyucu donanım ve hijyen malzemeleriyle İzmir, Aydın ve Muğla’daki sınır yetkililerine destek 

olmuştur. 

 

Uluslararası ve geçici koruma kapsamındaki özel ihtiyaç sahiplerinin nitelikli 
hizmetlere erişimi 

 

UNHCR, risk altındaki kişilerin özel ihtiyaçlarının daha iyi bir şekilde karşılanabilmesi için sahadaki 

ortaklarının kapasitesini geliştirmek amacıyla psikolog ve sosyal çalışmacılar için iki bölgesel 

çevrimiçi eğitim programı düzenlemiştir. Katılımcılar böylelikle LGBTİ bireyler, travma geçirmiş 

kişiler ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarıyla çalışma konusunda bilgi ve becerilerini 

geliştirme imkânı bulmuşlardır. Eğitim programlarına Isparta, Antalya, İzmir, Aydın ve Manisa Aile 

ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden 30 psikolog ile İzmir, Manisa ve Antalya belediyelerinden 

25 sosyal çalışmacı katılmıştır. 
 

UNHCR ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliği kapsamında 150’den fazla belediye 

personeline uluslararası koruma, geçici koruma, mülteci hakları ve yükümlülükleri, sunulan hizmetler 

ve doğru bilinen yanlışlar gibi konu başlıklarını içerecek şekilde koruma alanında kapasite 

geliştirme eğitimi verilmiştir. 

 

Bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları 

 

UNHCR, Türkiye’de toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili mücadele, azaltma ve önleme 

mekanizmaları ve bu konuda sahip olunan hak ve yükümlülüklerle ilgili olarak uluslararası koruma 

ihtiyacı içindeki kişilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık toplantıları düzenlemiştir. 

 
UNHCR, Yunusemre Belediyesi ve ASAM iş birliğinde 

Manisa’da geçici ve uluslararası koruma kapsamındaki 

yabancılara yönelik bilgilendirme ve farkındalık 

toplantısı düzenlenmiştir. Yaklaşık 370 kişinin katıldığı 

eğitimde toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, sosyal 

uyum, hak ve hizmetler gibi konular ele alınmıştır.  

 
 

 

UNHCR, Kadının Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile 

birlikte toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, bu konudaki haklar 

ve yükümlülüklerle ilgili bir bilgilendirme eğitimi 

düzenlemiştir. İzmir’de yapılan eğitime 19 Suriyeli kadın 

katılmıştır. 

 
 

Manisa’da bilgilendirme ve farkındalık 
toplantısı. @UNHCR 

İzmir, Kültürpark’ta Suriyeli kadınlara 
yönelik bilgilendirme eğitimi. @UNHCR 
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Topluluklarla İletişim 
 
UNHCR, hesap verebilirlik bağlamında sahada farklı yaş, toplumsal cinsiyet ve profil gruplarıyla 

katılımcı değerlendirme çalışmaları yürütmüştür. 

 

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Denizli ve 

Antalya’da 62 kişiyle odak grup görüşmesi ve 

yarı yapılandırılmış görüşme yapılarak risk 

altındaki grupların koruma ihtiyaçları ve bilgiye, 

haklara ve hizmetlere erişim sorunları 

değerlendirilmiştir. 

 

  

Manisa Yunusemre Belediyesinin UNHCR 

desteğiyle kurduğu Uyum Merkezindeki 

hizmetlerden faydalanan Arapça ve Farsça 

konuşan 58 kişiyle geri bildirim toplantıları ve 

çevrimiçi anket yapılmıştır. Katılımcılar bu 

sayede merkezde sunulan hizmetler hakkında 

fikirlerini ifade etme fırsatı bulmuştur. 

 

 

 

UNHCR, Yunusemre Belediyesi ve Manisa İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile birlikte Manisa’da bir 

bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlemiştir. Toplantıya uluslararası koruma ihtiyacı içindeki 

216 yabancı uyruklu kişinin yanı sıra Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, İl Göç İdaresi 

Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlükleri, İl Millî Eğitim Müdürlükleri, İŞKUR, Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM) gibi 11 hizmet 

sağlayıcı kurum ve kuruluş katılmıştır. Toplantıda yabancılara hakları, yükümlülükleri ve 

faydalanabilecekleri hizmetler hakkında bilgi verilirken görüş, öneri ve sorular değerlendirilmiştir. Bu 

bağlamda mevcut hizmetlerden faydalanma, kayıt işlemleri ve üçüncü ülkeye yerleştirme süreçleri 

hakkında yerel makamların temsilcilerine sorular yöneltilmiştir.  

 
Yerel düzeydeki çalışmalar 

 

UNHCR, 2021 yılında beş belediye ve iki kent konseyiyle sosyal uyumu geliştirmek, yabancıların hak ve 

yükümlülükleri hakkında farkındalık yaratmak ve hizmet sunumunu güçlendirmek üzere yaptığı iş 

birlikleriyle Ege Bölgesi’ndeki ağını genişleterek saha çalışmalarına hız vermiştir. Ayrıca 2020’nin Haziran 

ayında Uşak’ta kurulan Afganistanlılar Yardımlaşma Derneği ile ortak çalışmalar yapılmıştır. 

 

Bu iş birliği çerçevesinde özel ihtiyaç sahiplerinin tespiti ve hizmetlere yönlendirilmesi, bilgilendirme 

materyallerinin dağıtımıyla öz yönetim becerilerinin güçlendirilmesi ve Türkçe dil kurslarıyla topluluk 

katılımının artırılması alanlarına odaklanılmıştır. Dernek, 2021 yılında 170 özel ihtiyaç sahibini ilgili 

hizmetlere yönlendirmiştir.  
 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi (HİM), UNHCR desteğiyle Türkçe yanında 

Arapça ve İngilizce dillerinde hizmet veren bir merkeze dönüştürülmüştür. 2021 yılının Temmuz 

ayında hizmet vermeye başlayan merkeze yaklaşık 180 kişi başvurmuş ve belediyenin ilgili 

birimlerine yönlendirilmiştir. Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü bünyesinde 2020’de kurulan 

Mülteci Masası ise hizmet sunumu, özel ihtiyaç sahiplerinin yönlendirilmesi, acil müdahale ve il ve 

taşra düzeyindeki yetkililerle iş birliği konularında belediyenin koordinasyon çalışmalarına katkı 

sağlamaktadır. 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve UNHCR iş birliğinde altı dilde (Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca, 

Kürtçe ve İngilizce) Kent Rehberi ve Belediye Çalışanları İçin Mülteci Bilgilendirme Rehberi 

hazırlanarak belediyenin internet sitesinde yayımlanmıştır. Bu rehberlerde İzmir’de yaşam, İzmir 
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Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan hizmetler, eğitim, sağlık, çalışma izni, adli yardım gibi 

haklar ve destek kuruluşları hakkında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Kent Rehberi, İzmir’de yaşayan 

göçmenlere ve yabancılara yönelik olarak hazırlanırken Belediye Çalışanları İçin Mülteci 

Bilgilendirme Rehberi, belediye personeli için kaynak belge niteliğindedir. 

 

2021 yılında UNHCR desteğiyle Yunusemre Belediyesi bünyesinde bir Uyum Merkezi kurulmuştur. 

Merkez, Türkçe kursları, konuşma kulüpleri, hak ve sosyal uyum temelli farkındalık oturumları, spor 

etkinlikleri, gençlerle tecrübe paylaşımı ve istişare toplantıları ile Gençlik Meclisi üyeliği gibi 

imkânlarla yabancılarla ev sahibi toplum arasındaki sosyal uyuma katkı sağlamaktadır.  

 

İzmir Buca Belediyesi Mülteci Destek Masası, hizmetlere eşit erişimin sağlanması, koruma yoluyla 

barış içinde bir arada yaşama pratiğinin geliştirilmesi ve geçici ve uluslararası koruma kapsamındaki 

yabancılara yönelik hayat boyu öğrenme fırsatlarının desteklenmesi konularında çalışmalarına 

devam etmiştir. Buca Mülteci Destek Masası, 2021’de hizmetlere erişim konusunda geçici ve 

uluslararası koruma kapsamındaki 3.250’den fazla yabancıya danışmanlık hizmeti vermiştir.  

 

2021’de UNHCR desteğiyle Manisa Şehzadeler Belediyesi bünyesinde de bir mülteci masası 

kurulmuştur. Saha ziyaretleriyle özel ihtiyaç sahiplerinin Şehzadeler’de sunulan hizmetlere erişimini 

artırmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda yıl boyunca toplam 1.100 kişiye hane 

ziyaretinde bulunulmuştur. 

 

UNHCR, İzmir Kent Konseyi ile “Muhit” adlı bir 

sosyal uyum projesi gerçekleştirmiştir. 

Kamuoyunun yabancı algısı ve tutumunu 

iyileştirmeyi hedefleyen proje kapsamında zorla 

yerinden edilmiş kişiler hakkında farkındalık 

oluşturmak için fotoğraflar sergilenmiştir. Usta 

bir fotoğrafçının verdiği eğitimin ardından 

İzmir’in dört farklı ilçesinde yaşayan 24 Suriyeli 

çocuk evlerinin, sokaklarının ve mahallelerinin 

fotoğraflarını çekmiştir. Çocukların çektiği 72 

fotoğraf, İzmir Kent Konseyi, İzmir Belediye 

Meclisi ve UNHCR tarafından açılan sergide 

sergilenmiştir. 

 

 

2021’de UNHCR, Denizli Büyükşehir 

Belediyesi ve Denizli Kent Konseyi iş birliğiyle 

Denizli Gençlik Akademisi açılmıştır. Merkezde 

yerli ve yabancı gençlere kendini geliştirme 

fırsatı sağlanırken sosyokültürel etkinlikler, 

beceri geliştirme kursları, gençlerin 

güçlendirilmesi ve akran danışmanlığı 

programlarıyla gençlerin topluma ortak katkı 

sağlamaları hedeflenmektedir. 

 

 

 

 

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Kent Konseyi ve 
UNHCR temsilcileri Denizli Gençlik Akademisi açılışında. 
@Denizli Kent Konseyi 

 

Suriyeli çocuklar, çektikleri fotoğrafların gösterildiği sergi 
salonunda. @UNHCR 
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UNHCR, sahada artan ihtiyaçlara karşılık yerel makamlar ve İzmir, Manisa ve Muğla’daki ortakları 

aracılığıyla hassas durumdaki kişilere dağıtılmak üzere 16.000 ihtiyaç malzemesi (hijyen kiti, su, 

gıda paketi ve kıyafet) ve 31.000 maske sağlamıştır.  

 

 

Kalıcı çözümlere yönelik çalışmalar 
 

 

Eğitim 

 

Yunusemre Belediyesi ve UNHCR iş birliğinde üniversiteye erişim çevrimiçi rehberlik oturumları 

düzenlenmiştir. Yabancı öğrenci sınavına hazırlanan ve Denizli, Kütahya, Uşak ve Manisa illerinde 

öğrenim gören 71 öğrenci oturumlara katılmıştır. Katılımcılar sınav, burs programları, üniversiteye 

kayıt süreci ve kariyer fırsatları hakkında bilgi alışverişinde bulunma fırsatı elde etmiştir. 

 

Afganistanlılarla Yardımlaşma Derneği, Yunusemre Belediyesi ve Buca Belediyesi Mülteci Destek 

Masaları aracılığıyla İzmir, Manisa ve Uşak’ta geçici ve uluslararası koruma kapsamındaki 170 kişi 

Türkçe kurslarına kayıt yaptırmıştır. Kurslara katılanların yaklaşık %70’i kadındır. 

 
Yunusemre Belediyesiyle yürütülen iş birliği çerçevesinde, dil kursları dışında Manisa’da Türkçe 

konuşma kulüpleri organize edilmiştir. Etkinliklere katılan 40 kişi Türkçe becerilerini geliştirme 

fırsatı elde etmiştir. 

 

 
Geçim kaynakları ve ekonomiye katılım desteği 
 
UNHCR, Dünya Bankası ile birlikte ve Ticaret Bakanlığı ile istişare hâlinde birinci “Ege 

Bölgesi’ndeki Sosyal Girişimciler ve Kooperatifler İçin Tartışma Platformu” etkinliğini 

düzenlemiştir. Ege Bölgesi’ndeki kooperatif, belediye, kalkınma ajansı, uluslararası finans kuruluşu, 

akademi ve sivil toplum kuruluşlarının içinde bulunduğu 40 kurum ve kuruluştan 80 temsilci 

toplantıya katılmıştır. Uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilerin geçim ve sosyoekonomik katılım 

konularında sahadaki ihtiyaçlarının ve sorunlarının ele alındığı toplantıda sosyal girişimler ve 

kooperatifler aracılığıyla sürdürülebilir gelir kaynağı oluşturmak için eylem planı hazırlanmasına katkı 

sağlanmıştır. 

 
 

Gönüllü geri dönüşlerin gözlemlenmesi 
 

UNHCR, 2021 yılında İzmir ve Manisa İl Göç İdaresi 

Müdürlüklerinde 118 ailenin (238 kişi) gönüllü geri dönüş 

mülakatlarını gözlemlemiştir. Suriye’ye geri dönüşlerde 

en çok tercih edilen bölgeler Halep ve Menbiç olmuştur. 

Başlıca geri dönüş sebebinin aile üyeleriyle bir araya 

gelmek olduğu görülmüştür.  
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İş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi 
 

UNHCR’ın yürüttüğü koordinasyon faaliyetleri uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilere yönelik 

sahadaki çalışma ve yardımların mükerrere düşmeden eksiksiz bir şekilde yönlendirilmesinde kritik 

öneme sahiptir. Salgının devam etmesi ve kötüleşen şartlar dikkate alınarak sektörler arası 

koordinasyon platformuna ek olarak çocuk koruma, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, koruma ve 

temel ihtiyaçlar sektörlerinde özel çalışma grupları oluşturulmuş, bölgedeki özel ihtiyaçların daha iyi 

tespit edilmesi ve buna göre ortaklarla birlikte etkili müdahalelerde bulunulması için koordinasyon 

çalışmalarına hız verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Danimarka | Avrupa Birliği | Finlandiya | Fransa | Almanya | Google (ABD) | Inditex (İspanya) | Japonya | Norveç | 

Kore Cumhuriyeti | İsveç | İsviçre | ABD | Özel donörler 

 

 

İLETİŞİM 

Taylan Dağcı, UNHCR İzmir Saha Ofisi Müdürü, dagci@unhcr.org 

Aylin Mutlu Şencan, Raporlama Sorumlusu, mutlu@unhcr.org 
 

 

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 

İzmir Kent Konseyi ile UNHCR ortaklığında düzenlenen fotoğrafçılık eğitime katılan 
yabancı çocuklar. @ İzmir Kent Konseyi 

mailto:dagci@unhcr.org
mailto:mutlu@unhcr.org
http://www.unhcr.org/turkey/home.php?lang=tr
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://www.facebook.com/TURKEYUNHCR/
https://twitter.com/UNHCRTurkey
https://turkey.servicesadvisor.org/#/?language=EN&bbox=%7B%22_southWest%22:%7B%22lat%22:39.29179704377487,%22lng%22:29.251098632812504%7D,%22_northEast%22:%7B%22lat%22:42.12267315117256,%22lng%22:34.11804199218751%7D%7D
https://help.unhcr.org/turkiye/tr/
https://www.facebook.com/unhcrturkeyinfo
http://www.refugeeinfoturkey.org/goodpractices.html
http://www.refugeeinfoturkey.org/goodpractices.html

