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Öne Çıkan Sayılar (31 Aralık 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 %98,6’sı 81 ilde ev sahibi toplumla bir
arada yaşamakta, %1,4’ü ise Göç İdaresi Başkanlığı
yönetimindeki yedi geçici barınma merkezinde
kalmaktadır.

UNHCR Türkiye Operasyonları İçin Talep
Edilen Finansman (29 Aralık 2021 itibarıyla)

349 milyon 700 bin
Amerikan doları
Finanse edilen
%31

107 M

12.270
Şartlı mülteci ve geçici koruma statü sahibi kişinin
dosyası 2021 yılında 14 ülkeye yeniden yerleştirme
değerlendirmesi için sunulmuştur. %76’ı Suriyeli, %12’si
Afgan olmak üzere yaklaşık 7.400 kişi 13 ülkeye
yerleştirilmek üzere ülkeden ayrılmıştır.

Finanse edilmeyen
%69

241,3 M

46.700
UNHCR Danışma Hattı, Aralık ayında 2021 yılının Eylül
ayına göre yaklaşık %50 düşüşle 46.700 çağrıya yanıt
vermiştir. %50’sini Suriyelilerin, %23’ünü Afganların
oluşturduğu arayanlar, en çok üçüncü ülkeye yerleştirme ve
finansal yardım konularında bilgi talep etmiştir. Toplumsal
cinsiyete dayalı şiddet hattına 7.000 çağrı gelmiştir.

UNHCR Türkiye Temsilcisi’nin 2021 yıl sonu mesajı

www.unhcr.org
www.unhcr.org/tr
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Kıdemli Memurlar Toplantısı
2019 yılının Aralık ayında gerçekleşen birinci Küresel Mülteci Forumu ile
2023 yılında düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu’nun yarı dönemine
denk gelen 14-15 Aralık 2021 tarihinde Kıdemli Memurlar Toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Toplantıdan önce ve sonra yapılan etkinlikler, üst
düzey devlet görevlilerine ve ilgili paydaşların temsilcilerine Mültecilere
İlişkin Küresel Mutabakat hedeflerine ulaşma yolunda, Küresel Mülteci
Forumu’nda duyurulan taahhütler, katkılar ve girişimler aracılığı ile
kaydedilen aşamayı değerlendirme fırsatı sağlamıştır. Küresel Mülteci
Forumu’nun eş başkanlığını yapan Türkiye, Kıdemli Memurlar Toplantısı’na farklı düzeylerde katılım göstermiştir.
Küresel Mülteci Forumu’nun eş başkanları ve ev sahipleri adına açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Cenevre
Ofisi Nezdinde Türkiye Daimî Temsilcisi Sn. Sadık Arslan yapmış, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sn. Fatma Şahin “Sorumluluk Paylaşımı Yoluyla Desteğin Genişletilmesi”
panelinde konuşmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Sn. Emre Kaçar 13 Aralık’ta bir yan
etkinliğe katılım göstermiş ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. Yavuz Selim Kıran genel kurulda Türkiye’yi temsil
etmiştir.

COVID-19 Nakit Yardımı Programı
COVID-19 nakit yardımı programının 2021 yılı çalışmaları 16 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında tamamlanarak
85.000 haneye (366.700 kişi) ulaşılmıştır. UNHCR tarafından değerlendirmeye alınan 85.000 hanenin yaklaşık
72.200’ü (315.300 kişi) 12 Aralık itibarıyla yardımdan faydalanmış, böylelikle ilgili hanelerin %85’i yardım tutarını
almıştır. Nakit kartını almayan %15’lik kesimin kartı almama sebepleri yardım sonrası izleme çalışmasında
belirlenecektir. Hedefleme ve kartı alma sayısı en yüksek iller İstanbul, Gaziantep, Bursa, Hatay ve Mersin
olmuştur.
Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan hareketlilik sebebiyle temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında görülen
ani yükseliş, uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişiler dâhil olmak üzere hassas durumdaki nüfusu derinden
etkilemiştir. UNHCR, bu durum karşısında COVID-19 nakit yardımını ilave bir tutarla güçlendirmiştir. Bu kapsamda
COVID-19 nakit yardımı programından faydalananlara ve koruma kapsamında nakit yardımı alan 3.965 haneye
1.100 TL’lik ilave nakit yardımı yapılmaktadır.

Uyum ve Sosyal Uyum
UNHCR, eski adıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olan Göç İdaresi Başkanlığıyla yürüttüğü Ortak Uyum İnisiyatifi
kapsamında Kasım ve Aralık aylarında muhtarlarla sekiz çalıştay gerçekleştirmiştir. 9, 18, 24 ve 25 Kasım ile 13,
17 (çevrim içi), 24 ve 30 Aralık tarihlerinde İstanbul’un farklı ilçelerinde 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.
Kasım ve Aralık aylarında yine UNHCR ve Göç İdaresi Başkanlığı ortaklığında üç Uyum Biz Bize Sohbetler etkinliği
düzenlenmiştir. 1-2 Kasım’da Tokat’ta, 6-7 Aralık’ta Kütahya’da ve 20-21 Aralık’ta Uşak’ta yapılan toplantılarda bu
illerde sosyal uyuma yönelik faaliyetler ve yaşanan sorunlar ele alınmıştır. İki gün süren etkinliklerin birinci gününde
Türk toplumu ve yabancı toplumla odak grup görüşmeleri yapılmıştır. İkinci günde ise yerel makamlarla toplantı
yapılarak yerel ve yabancı kanaat önderlerine sosyal uyum için kültürlerarası diyalog eğitimi verilmiş, ayrıca kamu
kurum ve kuruluşlarından temsilcilerle soru-cevap oturumu düzenlenmiştir. Toplantılarda toplumsal cinsiyete
dayalı şiddet riski, işyerinde kadın ve çocukların güvenliği, uyuşmazlık analizi, müzakere, dönüştürücü
arabuluculuk ve çözüm odaklı iletişim konuları ele alınmıştır. Uyum ve İletişim Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok ve
Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinin yanı sıra yerel ve ulusal makamlarla STK’ların temsilcilerinin de bulunduğu
etkinliklere Türk toplumundan 65, yabancılar arasından ise 35 kişi olmak üzere toplam 100 kişi katılım göstermiştir.
Kasım ve Aralık aylarında Göç İdaresi Başkanlığı ve UNHCR ortaklığında Gaziantep, İzmir, Bursa, Mersin, Kocaeli
ve İstanbul illerinde Ekonomide Uyum ve İş Dünyası Buluşmaları etkinlikleri düzenlenmiştir. Geçici ve uluslararası
koruma kapsamındaki yabancıların ekonomiye katılımıyla ilgili fırsatların ve sorunların ele alındığı etkinliklerde
kamu sektörü ve özel sektör bir araya gelmiştir. İki gün devam eden etkinliklerde toplantılar yapılarak ekonomide
uyumun olumlu örneklerini gösteren şirketlere ve işyerlerine ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Ekim-Aralık döneminde
yapılan toplantılara 450 kişi katılmış, toplam 20 işletmeye ziyarette bulunulmuştur.
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Denizli Ziyareti
UNHCR Türkiye Temsilcisi, 13-14 Aralık tarihlerinde
Denizli’de ziyaretlerde bulunmuş, yerel makamlarla
görüşmeler yaparak Denizli Gençlik Akademisi’nin
açılışını yapmıştır. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Göç
İdaresi Müdürü Burak Dağgez ve Denizli Kent Konseyi
Başkanı Ali Değirmenci’ye nezaket ziyaretleri
gerçekleştirmiş, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran
Akın’la sosyal uyum ve geçici ve uluslararası koruma
kapsamındaki yabancıların kent konseyi gönüllü
çalışmalarına katılımı konularını görüşmüştür. UNHCR
ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında,
Denizli’de yaşayan 15-30 yaşları arasındaki gençlere
yönelik akran desteği ve mentorluk programlarının
uygulanacağı, beceri geliştirme eğitimlerinin verileceği
Denizli Büyükşehir Belediyesi ve UNHCR temsilcileri, Denizli
ve sosyal uyuma katkı sağlayacak sosyal etkinliklerin
Gençlik Akademisini açtı.
düzenleneceği Denizli Gençlik Akademisi açılmıştır.
UNHCR Türkiye Temsilcisi, açılış töreninde yeniliğin ve dönüşümün timsali olan gençlerin daha barışçıl ve uyumlu
bir dünya için geleceği birlikte şekillendireceğine inanç duyduğunu ifade etmiştir. UNHCR Türkiye, Denizli
Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Kent Konseyi arasındaki işbirliği ile gençlerin kent konseyi gönüllü çalışmalarına
katılım göstererek topluma katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik
şiddete karşı 16 Günlük Aktivizm kampanyasının 30. yıldönümü olan 15 Aralık
tarihinde Turuncu Zirve etkinliğini düzenlemiştir. Zirveye katılan UNHCR Türkiye
Temsilcisi Philippe Leclerc, fakülte öğrencileriyle buluşarak toplumsal cinsiyete
dayalı şiddetle mücadele konusunda öğrencilere bilgi, beceri ve farkındalık
kazandıran eğitimcilere teşekkürlerini sunmuştur. Leclerc, genç neslin küresel
meselelerde duyarlı ve katılımcı olmasından ve kadınlara ve kız çocuklarına yönelik
şiddete karşı duruş sergilemesinden övgüyle bahsetmiştir.

BM Kuruluşları Arasındaki Koordinasyon
2021-2022 Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı’nın (3RP) ara
gözden geçirme çalışmalarının yapıldığı Ulusal Üst Düzey İstişare
Toplantısı, kamu kurum ve kuruluşları, BM kuruluşları, büyükelçilikler,
donörler, uluslararası finans kuruluşları, ulusal ve uluslararası
STK’lardan 130 üst düzey temsilcinin katılımıyla 30 Kasım’da
gerçekleştirilmiştir. Mukim Temsilcilik, UNHCR ve UNDP
temsilcilerinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi
Başkanlığı’ndan yetkililerin konuşma yaptığı toplantıda 2021 yılında
kaydedilen ilerleme değerlendirilmiş ve Türkiye’nin geçici ve
uluslararası koruma kapsamındaki yabancılarla ilgili olarak uyguladığı kapsamlı programa uluslararası desteğin
artırılması için 2022 yılı planlamasında öngörüler ve uygulama öncelikleri belirlenmiştir. Bu kapsamda sektörler
arası koordinasyondan sorumlu yetkililer kaydedilen aşamayı gösteren sunumlar yaparak gelişen ihtiyaçlar
ışığında 2022 yılı önceliklerini ele almıştır.
UNHCR, istişare toplantısından önce, Ekim ve Kasım aylarında Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetkililer ve
ortaklarla saha istişare toplantıları düzenlemiştir. 3RP 2022 yılı önceliklerinin gündemin ana başlığını oluşturduğu
toplantılarda uluslararası koruma başvuru sahiplerinin kayıt sürecinde yaşadıkları sorunlar, sosyal uyum faaliyetleri
ve COVID-19 bağlamında erişim faaliyetleri konuları ele alınmıştır. Toplantı çıktılarına ulusal çapta düzenlenecek
istişare toplantılarında yer verilmesi öngörülmektedir.
1 Aralık’ta UNHCR, UNFPA ve UNWOMEN ortaklığında düzenlenen “Topluluk Katılımı ve Hesap Verebilirlik ile
Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi eğitiminde program yönetiminde yaş ve toplumsal cinsiyet konularına
farklı bakışlar da ele alınmıştır. Eğitimde Topluluk Katılımı ve Hesap Verebilirlik alanında 3RP ortakları arasında
ortak kavram ve terminoloji kullanımının pekiştirilmiş, cinsel sömürü ve şiddet konusunda BM davranış kuralları
ortaya koyulmuş, cinsel sömürü türleri hakkında bilgi verilmiş ve yaş, toplumsal cinsiyet ve çeşitlilik perspektiflerinin
program yönetiminin her aşamasında nasıl dikkate alınması gerektiği katılımcılara açıklanmıştır. 80’e yakın
katılımcı etkinliğe katılım göstermiştir.
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Yerel Düzeydeki Çalışmalar
UNHCR, 16 Aralık’ta beşincisi düzenlenen Mülteciler Alanında
Belediyeler Arası Koordinasyon Toplantısının ev sahiplerinden biri
olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yerel Yönetim ve
Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ve UNHCR işbirliğinde, paydaşların
ve yerel yönetimlerin koordinasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulan koordinasyon platformunun
amacı iyi uygulamaları paylaşmak, yerel düzeydeki öncelikleri değerlendirmek ve Marmara Bölgesi özelinde
belediyelerin mülteciler alanındaki ihtiyaçlarını belirlemektir. Toplantıya donörler, Avrupa Yatırım Bankası, Dünya
Bankası, ulusal ve uluslararası STK’lar ve BM kuruluşlarıyla birlikte 30’dan fazla belediye katılmıştır. Katılımcılar,
ev sahibi toplumla yabancılar arasındaki sosyal uyumun güçlendirilmesinde belediyelerin sorumlulukları, ihtiyaçları
ve eksiklikleri hakkında bilgiler vermiştir. Yabancıların geçim kaynaklarına erişimi konusunda iyi uygulamalar ve
yaşanan sorunlar da ele alınmıştır. Koordinasyon platformu toplantı çıktılarını ilgili paydaşlarla paylaşacak,
İstanbul Deklarasyonu’nu (platformun güncellenen deklarasyonu) yayımlayacak ve ilgili aktörleri bir araya
getirecektir. Toplantı içini birisi belediye başkalarının katılımcılara mesajlarını içeren, diğeri ise farklı belediye
hizmetlerinden faydalanan yabancılarla yapılan röportajlardan oluşan iki video hazırlanmıştır. Katılımcıların önemli
mesajlar paylaştığı toplantıda yabancılarla işbirliğinin altı çizilmiştir.
Sosyal uyum projesi “Muhit”, UNHCR ile
İzmir Kent Konseyi birlikteliğinde hayata
geçirilmiştir. İzmir’in dört ilçesinde yaşayan
yabancı çocukların gözünden İzmir’in
yansıtıldığı proje, toplumun yabancılara
bakış açısında olumlu bir dönüşüm
sağlamayı hedefliyor. Fotoğraf sergisi
şeklinde yürütülen proje, İzmir halkında
farkındalık yaratmıştır. 20 Kasım-8 Aralık
tarihleri arasında bir fotoğrafçıdan ders alan
24 Suriyeli çocuk, İzmir’deki evleri,
sokakları ve mahalleleri kendi gözlerinden
fotoğraf karelerine aktarmıştır. Kent Konseyi, İzmir Belediye Meclisi
ve UNHCR ortaklığında açılan sergide çocukların çektiği 72 fotoğraf sergilenmiştir.

Eğitim
UNHCR, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında 11
Aralık’ta düzenlenen DAFI bursluları için çevrim içi oryantasyon eğitimine 100’ün üzerinde öğrenci katılmıştır.
Bakanlık, Gençlik Merkezi çalışmaları gibi gönüllülük kültürüne örnek faaliyetler ve sunulan hizmetlerle ilgili bir
sunum yaparken UNHCR, gönüllü çalışmalara katılımın kazandıracağı deneyimle işgücü piyasasına erişimin
kolaylaşacağını, dil becerilerinin kazanılabileceğini ve sosyal uyuma katkı sağlanacağını aktarmıştır. UNHCR ve
YTB, DAFI burs programı çerçevesinde öğrencilerin gönüllü çalışmalarını ortaklaşa takip edecektir.

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