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sayısı 4 milyonun üzerinde
(kaynak:: T.C. İçişleri Bakanlığı)

Mülteciler için AB Mali Yardım
Programı kapsamında Türkiye’ye
sağlanan insani yardım fonu:
2.09 milyar Avro (2016-2019)
Mali
Yardım
Programı
kapsamındaki toplam yardım:
3 milyar Avro (2016-2017)
3 milyar Avro (2018-2019)

Özet
Türkiye'deki mültecilerin sayısı 4 milyonu aşmıştır. Bu durum, Türkiye'yi dünyadaki en fazla mülteci
nüfusunu barındıran ülke haline getirmektedir. Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin %95'inden fazlası
temel hizmetlere sınırlı, fakat giderek artan bir erişim ile kampların dışında yaşamaktadır. Avrupa
Birliği, dezavantajlı mültecilere yardım etmek üzere Türk kurumları ile yakın işbirliği halinde çalışan
20 insani yardım kuruluşu ile toplam 58 insani yardım projesi anlaşması yapmıştır.

İhtiyaçlar neler?
Türkiye’de 4 milyonu aşkın kayıtlı mülteci yaşamaktadır. Bunları Suriyeliler, Iraklılar, Afganlar, İranlılar,
Somalililer ve diğerleri oluşturmaktadır. Bu mültecilerin yaklaşık 137 bini kamplarda yaşamaktadır. Bu
kamplarda mültecilerin barınma, sağlık, eğitim hizmetlerine, gıda ve sosyal faaliyetlere erişimi
bulunmaktadır.
Suriyeli ve diğer uyruklu mültecilerin çoğu, sınırlı kaynaklarla ve çok zor şartlar altında, kamp dışında
yaşamaktadır. Kayıtlı mültecilerin, eğitim ve sağlık dahil olmak üzere başlıca kamu hizmetlerine erişimi
bulunmaktadır. Bununla birlikte, çoğu mülteci için, dil engeli gibi nedenlerle, bu temel imkanlara erişimde
zorluklar yaşanmaktadır.

Nasıl yardım ediyoruz?
Avrupa Birliği, Türk makamları ile yakın işbirliği içinde, Suriyelilere, diğer mültecilere ve ev sahibi topluluklara
destek sağlamak üzere insani yardım projeleri finanse etmektedir. Türkiye’de yaşayan mülteciler için AB Mali
Yardım Programı hem AB bütçesi hem de AB Üyesi Devletlerin katkıları ile finanse edilmektedir.
Avrupa Birliği tarafından Türkiye’deki mültecileri desteklemek için Mali Yardım Programı kapsamında 20162017 yılları için sağlanan toplam finansal destek 1.4 milyar Avro iken, 2018-2019 yılları için bu programın
ikinci diliminden sağlanan destek 690 milyon Avro’dur. Böylece Mali Yardım Programı çerçevesinde tahsis
edilen insani yardım fonunun toplam tutarı 2.09 milyar Avro’ya ulaşmıştır. Mali Yardım Programı’nın başlıca
insani yardım projesi, en dezavantajlı mültecilere, en temel günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir banka
kartı sunan Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Programı’dır. AB tarafından tahsis edilen yaklaşık 1 milyar Avroluk
bütçesi ile, uygulayıcı ortak olan Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılayı ve Türk kamu kurumları işbirliğinde
mülteci ailelerin en temel ihtiyaçlarına yönelik harcamalarını karşılamalarını sağlayan elektronik banka
kartları dağıtmaktadır. Nisan ayı itibariyle, SUY Programı’ndan 1.6 milyonun üzerinde mülteci
yaralanmaktadır. Bu program, AB’nin tarihindeki en büyük insani yardım projesidir.
SUY Programı’na dayalı olarak, Avrupa Birliği, UNICEF ortaklığıyla, 2017 yılının başından bu yana, Türkiye'de
Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) projesini de finanse etmektedir. 84 milyon Avro tutarındaki AB katkısı, dezavantajlı
mülteci ailelerine, çocukları düzenli olarak okula devam etme şartına bağlı olarak iki ayda bir nakit transferi
sağlamaktadır. Proje aynı zamanda, mülteci çocukların okula devamlılıklarını ve gerektiğinde tamamlayıcı
çocuk koruma hizmetlerine yönlendirilmelerini hedefleyen bir çocuk koruma bileşenini de içermektedir.
ŞEY Programı Nisan ayı itibariyle, okula düzenli devam eden 494 binden fazla çocuğa destek sağlamıştır. Bu
projeler, koruma hizmetlerine, yaygın eğitime ve özelleştirilmiş sağlık hizmetlerine erişim sağlayan çeşitli
insani yardım projeleri ile tamamlanmaktadır.
Mültecilere ve dezavantajlı insanlara yardım sağlamak amacıyla, toplamda 20 insani yardım kuruluşu ile 58
insani yardım projesi anlaşması yapılmıştır. Bu projeler, Mülteciler için AB Mali Yardım Programı kapsamında,
eğitim, sağlık, göç yönetimi, belediye altyapısı ve sosyo-ekonomik destek alanlarına odaklanan insani yardım
dışındaki yardımları da tamamlayıcı niteliktedir. Bu yardımlar ise Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve
Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine aktarılmaktadır.
Daha fazla bilgi için: Türkiye’deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı

