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Türkiye
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Öne Çıkan Sayılar (31 Temmuz itibarıyla)
Türkiye, uluslararası koruma ihtiyacı içinde olan

4 milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır.
Geçici koruma altında 3,65 milyonun üzerinde
Suriyeli, diğer uyruklardan 330.000’e yakın
uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi
bulunmaktadır. Suriyelilerin %98,6’sı 81 ilde ev sahibi
toplumla bir arada yaşamakta, %1,3’ü ise Göç İdaresi
Başkanlığı yönetimindeki yedi geçici barınma
merkezinde kalmaktadır.

10.584
Şartlı mülteci ve geçici koruma statüsü sahibi kişinin
dosyası 2022 yılında 13 ülkeye yeniden yerleştirme
değerlendirmesi için sunulmuştur. %79’u Suriyeli, %8’i
Afgan olmak üzere 5.144 kişi 14 ülkeye yerleştirilmek
üzere ülkeden ayrılmıştır.

UNHCR Türkiye Operasyonları İçin Talep
Edilen Finansman (5 Temmuz itibarıyla)

349 milyon 400 bin
Amerikan doları
Finanse edilen
%25

85,7 M
Finanse edilmeyen
%75

263,7 M

22.302
UNHCR Danışma Hattı, Temmuz ayında 22.302 çağrıya
yanıt vermiştir. %57’sini Suriyelilerin, %22’sini Afganların
oluşturduğu arayanlar, en çok üçüncü ülkeye yerleştirme ve
finansal yardım konularında bilgi talep etmiştir. Toplumsal
cinsiyete dayalı şiddet hattına 2.500 çağrı gelmiş, 800 kişi
operatöre bağlanarak danışmanlık desteği almıştır.
UNHCR, donörlerinin cömert destekleri
sayesinde Türkiye’de uluslararası koruma
ihtiyacı içinde olan kişilerin koruma
ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok
faaliyet yürütmektedir.
Sahadaki ortaklar aracılığıyla düzenlenen
hane ziyaretlerinde yapılan koruma
değerlendirmelerinin yanı sıra Help
(Yardım) sayfası, Hizmet
Danışmanlığı ve UNHCR Türkiye
Facebook Bilgi Panosu gibi dijital araçlar
üzerinden koruma hizmetleriyle ilgili
güncel ve güvenilir bilgiler
paylaşılmaktadır.
Bu sayede koruma alanındaki güncel
durum sürekli takip edilerek savaş ve
zulümler nedeniyle evini terk etmek
zorunda kalan kişilere ihtiyaç duydukları
hizmetler sunulmaktadır.
Haberin devamı için tıklayınız.

www.unhcr.org
www.unhcr.org/tr
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UNHCR Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Büyükelçi Mohamed
Abdi Affey, 6-7 Haziran tarihlerinde Türkiye’ye resmi
ziyarette bulunmuştur. Büyükelçi Affey, Dışişleri Bakanlığı,
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Göç İdaresi
Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
(YTB), Türk Kızılay yetkilileriyle ve diplomatlarla istişare
toplantılarına katılmıştır. Affey, ziyaretlerinde Türkiye’nin
Afrika Boynuzu’nda, özellikle de Somali’de oynadığı kilit rolü
ve yatırımları gündeme getirmiştir. Bu bağlamda ev sahibi
ülkelerin yürüttüğü çalışmalara katkı sağlandığını ve Nairobi
Deklarasyonu ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi
(IGAD) ülkelerinin kabul ettiği Eylem Planı’nda öngörüldüğü
üzere, Somalili mültecilere yönelik kalıcı çözümün bir parçası
olarak gönüllü geri dönüşlere destek olunduğunu ifade
etmiştir.
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Büyükelçi Mohamed Affey ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar
istişare toplantısında bir araya geldi.

UNHCR, genel merkezindeki Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat
ekibiyle birlikte 20-21 Haziran tarihlerinde Parlamentolar Arası Birlik
(PAB) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) işbirliğinde düzenlenen
“Parlamentolar ve Göç ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatlar:
Daha Güçlü Uluslararası İşbirliği ve Ulusal Uygulama Nasıl
Sağlanabilir?” konulu Küresel Parlamenter Konferansı’na katılmıştır.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın toplantısında sorunun ele
alınarak çözüm önerilerinin görüşülmesi için parlamenterlerin bir
araya getirilmesi sayesinde küresel göç meselesi hakkında
UNHCR Temsilcisi, İstanbul’daki Küresel
farkındalık uyandırılacağını ve bu küresel sorunla ilgili çözümlerin de
Parlamenter Konferansı’nda küresel mutabakatlar
küresel ölçekte olması gerektiğini kaydetmiştir. 50 parlamentodan
ve politikalar konulu panele katıldı.
300 parlamenter ve temsilciyle birlikte 16 meclis başkanı ile başkan
vekili ve Türkiye’den üst düzey yetkililer konferansa katılmıştır.
UNHCR Türkiye Temsilcisi, uluslararası yönetişim standartları, küresel mutabakatlar ve küresel politika gündemleri
başlıklı panele katılırken UNHCR Genel Merkezi’ndeki Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat Ekibi, göç konusunda
sorumluluk ve adil yük paylaşımı oturumunda yer almıştır. UNHCR, Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat
hedeflerinin, kazanımların ve ileriye dönük adımların altını çizerken parlamenterlere kendi ülkelerinde ve
uluslararası ölçekte mülteci koruması ve kapsayıcılık alanlarına nasıl destek verebilecekleriyle ilgili mesajlar
vermiştir. Konferans kapsamında dünyada en çok sayıda göçmene ev sahipliği yapan ülke olarak Türkiye’nin
deneyimleriyle ilgili özel bir oturum da düzenlenmiştir.
UNHCR Türkiye Temsilcisi, Temmuz ayının ilk haftasında Kilis,
Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa illerini kapsayacak şekilde
Güneydoğu Anadolu’ya ziyaretlerde bulunmuştur. Temsilci,
bölgedeki valiler, İl Göç İdaresi müdürleri ve belediye başkanlarıyla
toplantılar yaparak güncelleme ve gönüllü geri dönüş alanlarını
ziyaret ettikten sonra kurum personeliyle, ortaklarla ve üniversite
temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmiş ve UNHCR ve ortakları
tarafından geçim kaynakları ve sosyal uyum alanlarında yürütülen
proje sahalarını gezmiştir. Ayrıca Türkiye’de Suriyeli nüfusunun Türk
nüfusa oranının en yüksek olduğu Kilis’te uluslararası koruma
ihtiyacı içindeki kişilere koruma ve hizmetlerin sağlanmasında
mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi ve yerel toplumlarda sosyal
uyumun desteklenmesi kapsamında UNHCR ile Kilis Belediyesi
arasında bir Mutabakat Metni imzalanmıştır.

www.unhcr.org

UNHCR ve Kilis Belediyesi, Kilis’te Mutabakat
Metni imzaladı.
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Dünya Mülteciler Günü
“Kim, nerede, ne zaman olursa olsun! Sığınma hakkı insan hakkıdır.” sloganıyla bu yıl
Ankara, İzmir, İstanbul’un yanında İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde Dünya
Mülteciler Günü kapsamında çeşitli aktiviteler düzenlenmiştir.
Ortaklar, yabancı topluluklar ve yerel makamlar bu vesileyle ev sahibi toplumla mülteciler
arasındaki sosyal uyuma katkı sağlayacak etkinlik programları oluşturmuştur. İzmir
Büyükşehir Belediyesi, içlerinde belediye personeli, belediye meclisi, hastane, STK ve
akademik camiadan katılımcıların da bulunduğu 180 kişiyle İzmir Kültürpark’ta paneller
düzenlemiştir. Kapsayıcı kent fikrinin tartışıldığı etkinlikte ayrımcılık, nefret söylemi,
mülteciler hakkında doğru bilinen yanlışlar, kamu kurumları ve medya aracılığıyla çözüm
yönetimi başlıkları ele alınmıştır. UNHCR ortaklarından Yetim Eli Derneği ise Niğde’de valilik, belediye ve il
müdürlüklerinden yetkililerin de içinde bulunduğu 3.000 kişinin katılımıyla açık havada piknik ve barbekü etkinliği
gerçekleştirmiştir. Manisa’da UNHCR ve Yunusemre Kent Konseyi ortaklığında Türk ve mülteci sanatçılar bir resim
sergisi düzenlerken İzmir Müzisyenler Derneği, Türkçe, Arapça ve Farsça şarkıların seslendirildiği bir konser
vermiştir. Etkinliğe Yunusemre Belediyesi ve Belediye Meclisi yetkilileri ile Manisa İGİM ve STK temsilcileri
katılmıştır.
ABD Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği konutunda Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle
bir etkinlik düzenlemiştir. UNHCR, Hayata Destek Derneği ve Kızılay tarafından desteklenen MADE51 gibi birçok
mülteci girişimi ve sosyal kooperatif etkinlikte ürünlerini satma fırsatı bulmuştur. UNHCR, kooperatiflerin etkinliğe
katılımı konusunda koordinasyonu sağlamıştır.
Cumhurbaşkanı, üst düzey yetkililer, parlamenterler, BM kuruluşları
ve STK’lar, Dünya Mülteciler Günü’nde basın ve sosyal medya
üzerinden mesajlarını paylaşarak Türkiye’nin tüm dünyada
uluslararası koruma ihtiyacı içindeki en büyük nüfusa ev sahipliği
yaptığını vurgulamışlardır. UNHCR Temsilcisi yaklaşık 10 basın
kuruluşuna mülakatlar vererek UNHCR Küresel Eğilimler Raporu
lansman etkinliğine katılmıştır. Temsilci, TV’deki mülakatlarında ve
canlı yayınlarda Türkiye’deki ve dünyadaki duruma değinerek
sosyal uyum, kapsayıcılık ve uluslararası ölçekte sorumluluk
paylaşımı çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
Bu yılın ana etkinliklerinden biri, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde
Elif (10): “Başka türlü, bana özgü bir selfie çekmek
düzenlenen “Benim Gözümden Hayat” isimli fotoğraf sergisi
istedim.”
olmuştur. Mardin’de yaşayan Türk ve mülteci çocukların analog
fotoğraf makineleriyle karanlık odadan çıkardığı fotoğraflarda ışık
ve gölge oyunlarıyla farklı açılar ön plana çıkmıştır. Yıllar önce Türkiye’ye sığınan Kongolu bir müzik grubu da
etkinlikte sahne alarak büyük bir seyirci topluluğuyla buluşmuştur.

Uyum ve Sosyal Uyum
Göç İdaresi Başkanlığı ile UNHCR arasında uyum ve sosyal uyum alanındaki işbirliği, 26 Mayıs’ta
Mektup Teatisi yoluyla resmiyete kavuşturulmuştur. Her iki kurumun sosyal uyum alanındaki
öncelikleri dikkate alınarak yetkililer, paydaşlar ve mülteci heyetleri arasında geçmişte yüz yüze ve
çevrimiçi olarak yapılan farklı etkinliklerin üzerine inşa edilecek bir çerçeve belirlenmiştir.
UNHCR ve Göç İdaresi Başkanlığı, 2022 yılında farklı illerde uygulanan insan ticareti prosedürlerinin incelenmesi
için işbaşı ziyaret programını başlatmıştır. Ziyaretlerin ilki 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Kars, Iğdır ve
Ağrı’ya düzenlenmiştir. Heyet ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde uygulanan insan ticareti prosedürlerini
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değerlendirerek il müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, savcılıklar, barolar, belediyeler ve STK’lardan temsilcilerle birlikte
il insan ticaretiyle mücadele koordinasyon toplantılarına katılmıştır. 4-5 Temmuz tarihlerinde, Ankara’da UNHCR
ile Göç İdaresi Başkanlığı işbirliği kapsamında 2021 yılında yürütülen faaliyetlere ilişkin bulguların sunulduğu ve
insan ticareti mağdurlarının tespiti ve korunmasıyla ilgili usul ve esasları içeren standart çalışma prosedürleri
taslağının ele alındığı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya İl Göç İdaresi Müdürlüğünden 17, Göç İdaresi
Başkanlığı ve UNHCR’dan 5 temsilci katılmıştır. Göç İdaresi Başkanlığı, UNHCR ve Türkiye İnsan Hakları ve
Eşitlik Kurumu (TİHEK), 30 Temmuz’da Ankara’da Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü vesilesiyle Türkiye
İnsan Ticaretle Mücadele Zirvesi’ne ev sahipliği yapmıştır. Etkinlikte insan ticaretiyle mücadele önleyici faaliyetler,
mağdur haklarının korunması, yargılama süreçleri, ortaklıkları ve teknoloji kullanımı konuları ele alınmıştır.
19-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında Ankara’da koruma eğitimlerinin ilk etkinliği farklı İl Göç İdaresi
Müdürlüklerinden koruma masası mülakat görevlileri ve koruma masası koordinatörlerinden oluşan 31 İGİM
personelinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen eğitimlerde toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, çocuk
koruma, insan ticareti, mülakat teknikleri, stres yöntemi, davranış kuralları gibi koruma başlıkları ele alınarak
koruma masalarına özel oturumlar da yapılmıştır. Eğitim öncesinde ve sonrasında yapılan testlerde, ilgili konu
başlıklarındaki bilgi düzeyinin %79’dan %84’e çıktığı görülmüştür.
Göç İdaresi Başkanlığı ve UNHCR, göç araştırma merkezlerinden birçok
akademisyenin katılımıyla Göç Yönetimi ve Sosyal Uyum İstişare ve
Değerlendirme Toplantıları düzenlemektedir. Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal
Eylem Planı ile Türkiye’de göç yönetimi politika süreçlerine katkı sağlamayı
amaçlayan toplantılar aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşları ile akademi
arasındaki diyalog da güçlendirilmektedir. Toplantıların ilki 15 Haziran, ikincisi
ise 21 Temmuz’da düzenlenmiş, sosyal uyumda yerel makamların rolünün ele
alındığı toplantılarda katılımcılar kendi tecrübelerini ve gözlemlerini paylaşarak sosyal uyum alanında
oluşturulacak politikalarla ilgili önerilerini sunma fırsatı elde etmişlerdir.

Yerel Düzeydeki Çalışmalar
UNHCR ile Türkiye Adalet Akademisi (TAA) arasındaki İşbirliği Protokolü çerçevesinde bir eğitici eğitimi
düzenlenmiştir. 12-15 Mayıs tarihlerinde İzmir’de düzenlenen etkinliğe ilk derece idare, hukuk, ceza ve istinaf
mahkemelerinde görev yapan 33 hâkim ve bölge eğitimlerinde eğiticilik yapacak savcılar katılmıştır. Koruma
prosedürleri, içtihatlar, insan hakları, özel ihtiyaç sahiplerinin tespiti gibi farklı konuların ele alındığı eğitim
programında akademisyenler, Göç İdaresi Başkanlığı yetkilileri, avukatlar ve UNHCR personeli sunumlar
yapmıştır.
UNHCR ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortak ev sahipliğinde, 12-13 Mayıs tarihlerinde, Adana’da
belediyelerde içerme ve katılım başlıklı koordinasyon etkinliği gerçekleştirilmiştir. Belediyeler arasındaki
koordinasyonun ve kapasite paylaşımı yoluyla yerel yapıların güçlendirilmesini hedefleyen etkinliğe 30 ilçe, il ve
büyükşehir belediyesi, BM kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve donör kuruluşlarından 100 temsilci katılmıştır.
Adana Büyükşehir Belediyesi, Göç İdaresi Başkanlığı, TBB ve UNHCR temsilcileri etkinliğin açılış konuşmalarını
yapmıştır. Kimsenin geride bırakılmaması, uyum, işbirliği ve koordinasyon alanlarında görüşmeler yapılarak iyi
uygulamalar paylaşılmıştır.
UNHCR Temsilcisi, Mersin Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 11 Mayıs tarihinde düzenlediği Uluslararası Göç
ve Mülteci Hukuku Sempozyumu’nun açılış konuşmasını yapmıştır. Çevrimiçi sempozyumda mülteci hukuku,
Avrupa’daki göç krizi, geçici koruma, yasal çerçeveler ve göç, çevre ve iklim değişikliği konuları ele alınmıştır.
UNHCR Temsilcisi, açılış konuşmasında denizdeki düzensiz göç hareketlerine vurgu yapmıştır.
UNHCR, 27 Mayıs tarihinde Konya’da düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma, Kentsel Tarım ve Biyoçeşitlilik Küresel
Forumu’nda iklim değişikliği kaynaklı yerinden edilme oturumu yönetmiştir. Belediye ve yerel yönetimlerden 300’ün
üzerinde temsilcinin katıldığı etkinlikte sürdürülebilir kalkınma ve kentsel tarım konuları ele alınmıştır. Özel
oturumda ise iklim değişikliğine hazırlık ve toplumun bütününü kapsayan içermeci bir yaklaşımla riskleri azaltıp
dayanıklılığı artırma temalarına ağırlık verilmiştir. Forumu UNHCR ortağı WALD ile AGRICITIES ve Konya
Büyükşehir Belediyesi organize etmiştir. UNHCR Temsilci Yardımcısı, oturumda iklim değişikliğinin mültecilere
etkileri üzerine konuşmuştur.
UNHCR, 16 Haziran’da Konya Karatay Belediyesi ile birlikte sağlık sistemleri eğitimi projesinin protokol törenini
yapmıştır. Yarısını Türklerin, yarısını uluslararası koruma ihtiyacı içindeki yabancıların oluşturacağı, Karatay’da
ikamet eden 18-40 yaşlarındaki 300 kişi mesleki eğitimden faydalanacaktır. İşçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin
aktarılacağı eğitim kapsamında yabancılar Türkçe öğrenmek üzere Karatay Halk Eğitim Merkezine
yönlendirilecektir. Karma mesleki kurslar ve çatışma çözümü eğitimleri aracılığıyla topluluklar arası uyumun da
artırılması hedeflenmektedir. Protokol törenine UNHCR, Karatay Belediyesi ve Konya Ticaret Odası yetkilileri
katılmıştır. Eğitim 2022’nin ikinci yarısında başlayacaktır.

www.unhcr.org
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UNHCR, Mayıs ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruluşlarında
UNHCR desteğiyle görevlendirilen personel için intibak eğitimi düzenlemiştir. Antalya’daki eğitime 24 ilden 30
müdür ve 76 personel katılmıştır. Eğitimde çocuk koruma mevzuatı, mekanizmalar, iletişim, danışmanlık ve
mülakat teknikleri ile Bakanlık personelinin ilk yardım ve kriz müdahaleleri konuları ele alınmıştır. UNHCR,
uluslararası koruma, çocuk koruma, çocuğun yüksek yararı ilkesinin değerlendirilmesi, davranış kuralları ve cinsel
sömürü ve istismardan korunma gibi alanlarda ulusal çerçeveler ve uluslararası standartları hakkında sunumlar
yapmıştır. Eğitimde ayrıca istihdam süreçleri, personel hakları ve sorumluluklarıyla ilgili sunumlar yapılmıştır.
Antalya’da düzenlenen bir başka eğitime Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün 71 ildeki çocuk koruma mobil ekiplerinden 100 sosyal çalışmacı katılmıştır. 14-17 Haziran tarihleri
arasında yapılan eğitimde aile ve çocuklar için risk faktörleri, travma ve kriz çalışmaları, Türkiye’de yabancılara
sunulan sosyal hizmetler, vaka yönetimi, psikososyal destek, hane ziyaretleri, gözetim, öz bakım gibi konular ele
alınmıştır.
UNHCR ve İzmir Kent Konseyi, mülteci kuruluşları, mülteci komiteleri ve yerel
sivil toplum kuruluşlarından 30 katılımcıyla yerel temsil mekanizmalarında
mülteci katılımının güçlendirilmesi çalıştayını düzenlemiştir. Çalıştayda
gönüllülük, savunuculuk ve temsil konuları görüşülmüştür.

İzmir’deki mülteci kuruluşları ve
komiteleri çalıştayda savunuculuk
becerilerini geliştirdi.

UNHCR ve Gaziantep Ticaret Odası ortaklığında sosyal kooperatifler için
düzenlenen kapasite ve iş geliştirme eğitimine Türk ve yabancı 80 kadın girişimci
katılmıştır. Tarım sektöründe çalışan kadın girişimcilerin ve kooperatiflerin
kapasitesini artırmaya yönelik eğitim sayesinde iş fikirlerinin desteklenmesi,
ürünlerin daha etkili şekilde geliştirilip pazarlanması ve kooperatiflerin finansal
imkânlara erişimlerinin artırılmasına katkı sağlanmıştır.

UNHCR, koruma ekibiyle uluslararası koruma ihtiyacı içindeki yabancılara
yönelik mevcut şikâyet, cinsel sömürü ve istismardan korunma ve geri bildirim
mekanizmalarını incelemiştir. UNHCR ile birlikte çalışmalar yürüten tüm hizmet sağlayıcılara farkındalık
çalışmaları kapsamında posterler dağıtılmıştır. UNHCR, cinsel sömürü ve istismar mağdurları ve toplumsal
cinsiyete dayalı şiddet mağdurları için mağdur merkezli bir yaklaşımın izlenmesini de kapsayacak şekilde
ortaklarının cinsel sömürü ve istismardan korunma ve müdahale mekanizmaları geliştirmesi için destek vermeye
devam etmektedir. 6 Temmuz tarihinde sahadaki ve genel merkezdeki 48 ASAM personeli için düzenlenen
topluluk temelli koruma eğitiminde etkilenen nüfusa karşı hesap verebilirlik, geri bildirim ve şikâyet mekanizmaları
konuları da ele alınmıştır. Topluluk ve topluluk katılımı, mülteci topluluk yapılarıyla çalışmalar, iyi uygulamalar,
katılımcı oturumlar, etkili, güvenli ve gizli geri bildirim, şikâyet ve müdahale mekanizmalarının kurulması ve
yönetilmesi gibi konu başlıklarına yer verilmiştir.

Eğitim
Albert Einstein Alman Akademik Mülteci Girişimi’nin (DAFI Burs Programı) 12 Mayıs’ta düzenlenen 30. yıl çevrimiçi
etkinliğine YTB, Almanya Büyükelçiliği, UNHCR Türkiye ve 200’ün üzerinde DAFI burslu öğrenci katılmıştır. DAFI
bursuyla mezun olan ve öğrenim görmeye devam eden öğrenciler bursun eğitimlerindeki rolünü anlatarak
üniversite deneyimlerini, gönüllü çalışmalarını ve iş hayatı tecrübelerini paylaşmışlardır. Etkinliğe katılan altı
öğrenci yaptıkları sanatsal çalışmaları paylaşarak DAFI’nin akademik hayatlarını ve gönüllülük anlayışlarını nasıl
değiştirdiğini aktarmıştır.
Sekiz öğrenci, tamamlayıcı burs sayesinde Roma Luiss Üniversitesi’ne kabul almıştır. UNHCR, Türkiye’de
Progetto Mediterraneo (Roma Luiss Üniversitesi’nin tamamlayıcı eğitim bursu) programının koordinasyonunu
yürütmektedir. Bu kapsamda 2.500 başvuru incelenerek Akdeniz bölgesinde sunulan 15 lisans bursu için
potansiyel adaylar belirlenmiştir. Luiss Üniversitesi, İtalya’da mezunları
en yüksek iş bulma oranına sahip üniversitelerden biridir. UNHCR, burs
alacak öğrencilerin ulaşım ve kayıt işlemleri için gereken belgelerin
düzenlenmesi
konusunda
yetkili
makamlarla
çalışmalarını
sürdürmektedir.
UNHCR ve YTB, Mayıs ve Haziran aylarında Türkiye çapında problem
çözme ve çatışma çözümü eğitimleri düzenlemiştir. Eğitimlerden biri
Necmettin Erbakan Üniversitesi ile birlikte düzenlenmiş, Türk ve
yabancı topluluklardan 100 öğrenciye interaktif sosyal problem çözme
ve çatışma çözümü teknikleri aktarılmıştır. 28-29 Mayıs tarihlerinde
yapılan eğitimde ise Harran Üniversitesi öğrencilerine ve
Harran Üniversitesi öğrencileri problem
akademisyenlerine değişimin mimarı olarak gençlerin rolü konulu
çözme ve çatışma çözümü eğitimine katıldı.
sunumlar yapılmıştır. Çoğu Suriyeli olmak üzere Zambiya ve Çadlı
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yaklaşık 120 Türk ve yabancı öğrenci eğitime katılmıştır. 3-4 Haziran tarihlerinde 100 öğrencinin katılımıyla
Konya’da da eğitim düzenlenmiştir.
UNHCR, Özgürlük İçin Friedrich Naumann Vakfı tarafından Temmuz ayında Çeşme’de düzenlenen İnsan Hakları
Akademisi Uluslararası Koruma ve Mülteciler Uluslararası Yaz Okulu’nda ulusal ve uluslararası yasal çerçeve
bağlamında geri göndermeme ilkesi hakkında bir sunum yapmıştır. Yaz okuluna Türkiye, Suriye, Lübnan, Polonya,
İspanya, İtalya, Macaristan, Gürcistan ve Bulgaristan’dan katılımcılar gelmiştir. UNHCR Sözcüsü, Mültecilere
İlişkin Küresel Mutabakat ve mülteci çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirmiştir.
UNHCR, Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte Halk Eğitim
Merkezlerinden 55 öğretmene ve yöneticiye öğretim
yöntemleri hakkında 4 günlük bir eğitim
düzenlemiştir. Haziran ayında Ankara’da yapılan
etkinlikte katılımcılar yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi teknikleri, müfredat oluşturma, konuşma ve
yazma becerilerini geliştirme yöntemleri ve çatışma
çözümü teknikleri hakkında bilgi edinmiştir.
Türkiye’de Suriyelilere ve uluslararası koruma
ihtiyacı içindeki kişilere mesleki eğitim ve Türkçe
kurslarının
verilmesi
projesi
kapsamında
Haziran ayında Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve yöneticileri için
düzenlenen
eğitim,
Halk
Eğitim
Merkezlerindeki
dil
düzenlenen öğretim yöntemleri eğitimi.
kurslarının etkinliğini artırmayı ve öğretmenlerle
yöneticilerin topluluklar arası ilişkileri geliştirme rolünü desteklemeyi amaçlıyor.

Kuruluşlar Arası Koordinasyon
UNHCR Koruma Ekibi, 30 Mayıs tarihinde BM Türkiye personeline “Türkiye’de Cinsel Sömürü ve İstismar
Mevzuatı, Politikaları ve İhbar Kanalları” başlıklı bir sunum yapmıştır. Katılımcılar cinsel sömürü ve istismar
konusunda ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında bilgi edinerek STK, üniversite, sendika ve baroların cinsel
sömürü ve istismardan korunma konusundaki iyi uygulamalarını görmüştür.
UNHCR, 23 Haziran tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Odak Grup Görüşmesi: Önleme ve Müdahale Çalışmaları ve
Politikalar başlıklı etkinliğe katılmıştır. Genel Müdürlük tarafından başlatılan araştırma projesi kapsamında
görüşmeleri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi akademisyenleri yönetmiştir. UNHCR, özellikle mülteci kadınların
karşılaştığı riskler ve ulusal mevzuatın uygulanması konusunda görüş beyan ederek tartışmalara katkı sağlamıştır.
Görüşmelere UNFPA ve BM Kadın Birimi de katılmıştır.
UNHCR, 29-30 Haziran tarihlerinde IOM Edirne ve Kırklareli mobil ekiplerinden 12 personele eğitim vermiştir.
IOM’in talebi üzerine düzenlenen eğitime tercümanlar, saha ve sağlık personeli, sosyal çalışmacılar ve proje
asistanları katılmıştır. Ekiplerin çalışma verimliliğini artırmak amacıyla yapılan eğitimde uluslararası korumanın
genel ilkeleri, Türkiye’deki haklar ve hizmetler ve geri itme olayları hakkında bilgi aktarılmıştır.
UNHCR Türkiye, Türkiye Hizmet Danışmanlığı web sitesinin Ukraynaca tercümesini yayımlamıştır. Platform
Türkçe ve İngilizce dillerinin yanında Türkiye’de yabancıların en çok kullandığı Arapça, Farsça, Kürtçe, Peştuca
ve Ukraynaca dilleriyle birlikte yedi dilde hizmet vermektedir. Siteye ayrıca toplu indirme, nakit hareketleri
sınıflandırması ve bazı yeni hizmet özellikleri eklenmiştir.

UNHCR Türkiye olarak 2022 yılında verdikleri desteklerden ötürü donörlerimize teşekkürlerimizi
sunarız:
ABD | Avrupa Birliği | Fransa | Norveç | İsveç | Hollanda | Danimarka | Birleşik Krallık | Almanya | İsviçre | Belçika
| İrlanda | 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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