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Öne Çıkan Sayılar (30 Haziran 2021 itibarıyla)
Türkiye, uluslararası koruma ihtiyacı içinde olan

4 milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır.
Geçici koruma altında yaklaşık 3,6 milyon 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.

2.792
şartlı mülteci ve geçici koruma statü sahibi kişi, 2021’de
12 yerleştirme ülkesine yerleştirilmek üzere ülkeden
ayrılmıştır. UNHCR, Ocak ayından Haziran sonuna kadar
üçüncü ülkeye yerleştirilmek üzere 4.415’in üzerinde vaka
sunmuştur.

UNHCR Türkiye Operasyonları İçin Talep
Edilen Finansman (22 Haziran 2021 itibarıyla)

349 milyon 700 bin
Amerikan doları
Finanse edilen
%23

81,9 M
Finanse edilmeyen
%77

267,7 M

24.700
UNHCR Danışma Hattı Haziran ayında 24.700 çağrıya
cevap vermiştir. Çağrıların çoğunda üçüncü ülkeye
yerleştirme ve finansal yardım soruları sorulmuştur.
Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hattına ise 2.200 çağrı
gelmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı ile UNHCR işbirliğinde 16 ildeki 114 okulda kurulan EBA Destek Noktaları’ndaki
öğrenci ve öğretmenler. ©MEB
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Millî Eğitim Bakanı ve UNHCR Türkiye
Temsilcisi, EBA Destek Noktaları’nın açılış
töreninde bir araya geldi. ©MEB
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UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, UNHCR desteğiyle
114 okulda kurulan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA)
Destek Noktaları’nın 23 Haziran’da yapılan açılış törenine
katılmıştır. UNHCR, 16 ilde kurulan ve her biri 15-20 öğrenci
kapasiteli EBA Destek Noktaları’na yaklaşık 2.060 bilgisayarın
yanında öğretmen desteği ve öğretmenler için dizüstü bilgisayarlar
da sağlamıştır. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açılış töreninde
öğrencilere verilen desteğin önemini vurgulayarak Bakanlığın
Türkiye genelinde öğrencilere 25 GB internet kapasiteli 1 milyona
yakın tablet dağıttığını ifade etmiştir. Bakan Selçuk, bu desteklerin
devamının geleceğine inandığını ve bunu salgın koşulları için
geçici bir tedbir olarak değil, Türkiye’nin eğitimde uzun soluklu
hedeflerinin ve vizyonunun bir gereği olarak değerlendirdiklerini
eklemiştir.

UNHCR ile Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliğinde, geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamındaki
yabancıların bilgi, beceri ve yetkinlikleri değerlendirilerek işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmaya
yönelik UNHCR desteğinin güçlendirilmesi için Mutabakat Metni imzalanmıştır.
UNHCR, 23 Haziran tarihinde Marmara Bölgesi’nde sosyal girişimciler ve kooperatiflerle bir çevrimiçi
tartışma platformu etkinliği gerçekleştirmiştir. Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası,
Dünya Adil Ticaret Örgütü, MADE51, BM kuruluşları, ulusal ve uluslararası STK’lar, yerel makamlar,
kooperatif ve sosyal girişimlerden 60’ın üzerinde katılımcı bir araya gelmiştir. Kooperatif ve sosyal
girişimlerin güçlendirilmesinde belediyelere düşen roller ve geçici koruma ve uluslararası koruma
kapsamındaki yabancıların bu girişimlere katılımını artırmaya dönük tavsiyeler ele alınmıştır. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi ve Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan
sunumlarda kooperatif faaliyetlerinin güçlendirilip yabancı katılımının artırılmasında belediye desteğinin
önemi vurgulanmıştır. Uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilerin yetkinliği ve ekonomiye katılımı
kapsamında farklı bölgelerde düzenlenen toplantıların ilki Nisan ayında Ege Bölgesi’nde yapılmıştır.

Dünya Mülteciler Günü
Bu yıl Dünya Mülteciler Günü, mültecilerin sağlık,
eğitim ve spora katılımının artırılması temasıyla
anılmıştır. UNHCR, pandemi şartlarının da bizlere
bir kez daha gösterdiği üzere, tüm dünyada
#mültecilerlebirlikte her şeyi başarabileceğimiz
mesajını
paylaşırken
birlikte
iyileştiğimizi,
öğrendiğimizi ve parladığımızı vurgulamıştır.
UNHCR
Türkiye
Temsilcisi
çeşitli
basın
etkinliklerinde yer alırken kamu kurum ve kuruluşları,
ortak kuruluşlar ve şahıslar, kendi yayın organları ve
sosyal medya hesapları üzerinden mülteciler ve ev sahibi ülke olarak Türkiye’nin rolü hakkında
farkındalık çalışmaları yaparak bilgi paylaşımlarında bulunmuştur.
UNHCR, çeşitli yüz yüze ve çevrim içi etkinlikler düzenlemiştir. UNHCR Türkiye Temsilcisi, Ankara
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ağaç dikme etkinliğine katılarak uluslararası koruma ihtiyacı içindeki
kişilere ve yerel halka 2018 yılından bu yana Türkçe dil ve mesleki eğitimlerin verildiği Uluslararası
Mesleki Eğitim Merkezi (UMEM) kursiyerleriyle bir araya gelmiştir. Leclerc, Ankara’da UNHCR’nin
desteklediği bir Halk Eğitimi Merkezi’ni de ziyaret ederek dil ve beceri geliştirme kurslarından faydalanan
uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilerle ve Türk vatandaşlarıyla buluşmuştur. UNHCR, bu
etkinliklerle ilgili videoları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği bir gençlik kampı hakkındaki
videoyu sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak kapsayıcılık konusunda örnek uygulamaları ön
plana çıkarmaya devam etmiştir.
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GOAL Global Derneği, 17 Haziran’da “Evden Eve: Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Hikâyesi” belgesel
ve fotoğraf sergisinin ilk gösterimini çevrim içi etkinlikle gerçekleştirmiştir. UNHCR Türkiye Temsilcisi ile
birlikte uzmanların katıldığı etkinlikte, Türkiye’de geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamında
bulunan yabancıların deneyimleri ele alınmıştır.
Türk Miras Vakfı, 16 Haziran’da Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla çevrim içi bir etkinlik düzenlemiştir.
UNHCR Türkiye Temsilcisi olarak ilk Dünya Mülteciler Günü’nü geçiren Leclerc etkinlikte, “Herkesin
kendi ayakları üzerinde durabilmesi için mültecilerin mücadele gücünden ve kapasitesinden övgüyle
bahsetmemiz gerekiyor. Türkiye’de çalıştığım için gurur duyuyorum. Ülke olarak bu konuyu açık
yüreklilikle ve sorumluluk bilinciyle ele alıyoruz. Dünyanın uluslararası koruma ihtiyacı içindeki en büyük
nüfusuna ev sahipliği yapmak bizim için bir ayrıcalık.” demiştir.
UNHCR Türkiye Temsilci Yardımcısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile UNHCR Türkiye işbirliğinde
yürütülen Mültecilerin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında dikiş ve terzilik eğitimi alan uluslararası
koruma ihtiyacı içindeki kişilerin ve Türk vatandaşlarının gelinlik sergisinin açılışına katılmıştır. UNHCR
Türkiye Temsilci Yardımcısı, Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen ve mültecilerin ev sahibi
ülkelerdeki hikâye ve deneyimleri hakkında farklı yönetmenlerin çektiği 10 filmin yer aldığı “Duyulmamış
Hikâyeler” (Unheard Stories) film festivali kapsamında düzenlenen çevrimiçi panele de katılmıştır.

Yerel Düzeydeki Çalışmalar
GİGM-UNHCR Ortak Uyum İnisiyatifi kapsamındaki Mahalle Buluşmaları
etkinlikleri çerçevesinde 10, 15 ve 22 Haziran tarihlerinde muhtarlarla üç
çalıştay ve istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. İlk çalıştay ve istişare
toplantısında İstanbul’un Beykoz ilçesinde 25 muhtar ve GİGM, İstanbul İl
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (İGİM), İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal
Hizmet Bakanlığının da içinde bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarından
10 katılımcı yer almıştır. İkinci toplantıya İstanbul’un Maltepe ve Ataşehir
ilçelerinden 30 muhtar ve İŞKUR’un da içinde bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşları ve STK’lardan 22 temsilci, üçüncü toplantıya ise İstanbul’un Şile
ilçesinde 52 muhtar ve farklı kamu kurum ve kuruluşlarından 78 temsilci
katılmıştır. Uluslararası koruma ve sosyal uyum konularındaki ulusal politika
ve programlar ve GİGM faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşılarak kendi
mahallelerindeki sosyal uyum deneyimlerini, karşılaştıkları sorunları ve
gözlemlerini aktarmaları için muhtarlara söz verilmiştir. Hak ve hizmetlere
erişimin sağlanması, sosyal uyumun ve paydaşlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi alanlarında
muhtarların önemli bir rol oynadığı mesajı paylaşılmıştır.

Türkiye’nin Farklı İllerine Yapılan Ziyaretler
UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Haziran’ın ilk haftasında Ege Bölgesi’nde İzmir ve Manisa
Valileri, Kuşadası Kaymakamı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Buca ve Yunusemre Belediye
Başkanlarına nezaket ziyaretlerinde bulunmuştur. Mevcut Hemşehri İletişim Merkezi’ni geri bildirim
mekanizmasına sahip çok dilli bir merkeze dönüştürerek sosyal uyumu ve kapsayıcı hizmet sunumu
konusunda mevcut işbirliğini genişletmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bir Mutabakat Metni
imzalanmıştır. UNHCR ile Manisa, Yunusemre Belediyesi ile imzalanan Mutabakat Metni çerçevesinde
çocuklara ve gençlere yönelik seferberlik faaliyetleriyle ortak çalışma ve etkinliklerin devam ettirilmesi
kararlaştırılmıştır. Philippe Leclerc, sosyal içermenin güçlendirilebilmesi ve hassas durumdaki insanların
desteklenebilmesi için belediyelerle işbirliğinin önemini vurgulamıştır. UNHCR, ortak çalışma ve
faaliyetlerle ilgili olarak süregelen işbirliğini güçlendirmek üzere Dokuz Eylül Üniversitesi ile de bir
Mutabakat Metni imzalamıştır.
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UNHCR Türkiye Temsilcisi, 10-11 Haziran tarihlerinde
Mersin’in Tarsus ilçesinde uluslararası koruma ihtiyacı
içindeki çocukların spor etkinliklerine katılımını
sağlamak üzere düzenlenen futbol maçının başlama
vuruşunu yapmıştır. Tarsus Belediye Başkanının ev
sahipliğinde Tarsus Kaymakamının ve kamu ve STK
görevlilerinin yer aldığı çalışma yemeğinde olası
işbirliği alanlarını ele alan Leclerc, Mersin Valisi ve üst
düzey yetkililerle yaptığı toplantılarda koruma
alanındaki çalışmaları geliştirmek üzere UNHCR ile
ilgili
kurumlar
arasında
işbirliği
imkânlarını
görüşmüştür.
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UNHCR, farklı faaliyet alanlarında devam eden
işbirliğini güçlendirmek üzere Dokuz Eylül Üniversitesi
ile bir Mutabakat Metni imzaladı ©UNHCR/E.Gürel

Leclerc, Mersin’de yerel ve Suriyeli 32 STK
temsilcisiyle yaptığı toplantıda faaliyetler ve kapasite
geliştirme olanakları hakkında bilgi alışverişinde bulunmuştur. Muhtarların ve uluslararası koruma
ihtiyacı içindeki kişilerin katılımıyla Mersin, Erdemli İGİM’le ortaklaşa iki farkındalık etkinliği
düzenlenmiştir. UNHCR Türkiye Temsilcisi, Erdemli Valisi ve Kaymakamı ile bir araya gelerek koruma
alanını geliştirme ve sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla atılabilecek somut adımları görüşmüştür.
Leclerc’in Mersin ziyaretinde gerçekleştirdiği ikili görüşmeler ve katıldığı spor ve sosyal uyum etkinlikleri
gerek yerel gerekse ulusal basın organlarında geniş yer bulmuştur.
UNHCR Türkiye Temsilcisi, İran sınırında düzensiz göç durumunu incelemek üzere ziyaretlerine devam
etmiştir. Leclerc, ziyaretleri sırasında Van ve Ağrı Valileri, Çaldıran ve Doğubayazıt Kaymakamlarının
yanı sıra Van ve Ağrı’da İGİM yetkilileri, kolluk, jandarma ve polis görevlileriyle bir araya gelmiştir.
Sınırlardaki hareketlilik, sorunlar ve GİGM işbirliğiyle UNHCR tarafından sağlanabilecek desteğin
çerçevesi konuları ele alınmıştır.

Tarsus’taki dostluk maçında Türk gençler yabancı gençlerle bir araya geldi. ©UNHCR/E.Gürel

UNHCR Türkiye olarak 2021’de verdikleri desteklerden ötürü donörlerimize teşekkürlerimizi
sunarız:
ABD | Avrupa Birliği | Almanya | Japonya | Fransa | Kore Cumhuriyeti | Norveç | Google | İsviçre | Finlandiya |
İsveç | Kanada | 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
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