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Ana mesajlar


(2016-2017)
Mülteciler için Mali Yardım
Programı ile ilgili daha fazla
bilgi için
https://ec.europa.eu/neighb
ourhoodenlargement/news_corner/
migration_en
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Türkiye'deki mültecilerin sayısı 3.4 milyonu aşmıştır. Bu
durum, Türkiye'yi dünyadaki en fazla mülteci nüfusunu
barındıran ülke haline getirmektedir.
Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin %90'ı temel hizmetlere
sınırlı erişim ile kamp alanlarının dışında yaşamaktadır.
Avrupa Komisyonu, özellikle kamp alanları dışında yaşayan
dezavantajlı mültecilere, insani yardım sağlamaktadır.
Avrupa Birliği ve AB üyesi devletler, insani yardım ve kalkınma
desteğiyle, mültecilerin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını
karşılamak üzere 2016 ve 2017 yılları için 3 milyar Avro
sağlayan “Mülteciler için Mali Yardım Programı”nı finanse
etmektedir.
Avrupa
Komisyonu,
Sosyal
Uyum
Yardım
(SUY)
Programı’na 348 milyon Avro sağlamaktadır. SUY Programı
1.3 milyona kadar mültecinin temel günlük ihtiyaçlarını
karşılamasını amaçlayan, bir banka kartına dayalı sosyal
yardım programıdır.
Mültecileri ve dezavantajlı kişileri desteklemek üzere ortak
Türk kuruluşlar ile yakın işbirliği halinde çalışan 19 insani
yardım kuruluşu ile toplam 35 insani yardım projesi
anlaşması yapılmıştır.
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İnsani durumu ve ihtiyaçlar
Dünyanın en fazla mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke konumundaki Türkiye’de,
Suriyeliler, Iraklılar, Afganlar, İranlılar, Somalililer ve diğerleri dahil 3.4 milyonun üzerinde
kayıtlı mülteci bulunmaktadır. Ülkedeki 3 milyondan fazla kayıtlı Suriyeli mülteciden
246,720 bini Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından idare
edilen 23 kampta yaşamaktadır. Bu kamplarda mültecilerin barınma, sağlık, eğitim
hizmetlerine, gıda ve sosyal faaliyetlere erişimi bulunmaktadır. Hükümetin ve yerel
yönetimlerin bu çabalarına ve ev sahibi toplulukların cömertliğine rağmen Suriyeli
mültecilerin %90’dan fazlası (2.8 milyon kişiden fazlası) ile diğer uyruklu mültecilerin
çoğu, sınırlı kaynaklarla ve çok zor şartlar altında, kamp dışında yaşamaktadır. Kayıtlı
mültecilerin, prensipte, eğitim ve sağlık dahil olmak üzere başlıca kamu hizmetlerine
erişimi bulunmaktadır. Bununla birlikte, çoğu mülteci için, yerel yönetimlere kayıtta yaşanan
sorunlar ve dil engeli gibi nedenlerle, bu temel imkanlara erişim kısıtlıdır.

Avrupa Birliği tarafından sağlanan insani yardım
Krizin başlangıcından bu yana AB tarafından Türkiye'ye sağlanan toplam insani yardım
miktarı 1.3 milyar Avro’yu aşmıştır. Kasım 2015'te, AB, Türk makamları ile yakın işbirliği
içinde, Suriyelilere, diğer mültecilere ve ev sahibi topluluklara 2016-2017 yıllarında etkin ve
tamamlayıcı bir destek sağlamak üzere 3 milyar Avro bütçesi olan “Mülteciler için Mali
Yardım Programı”nı başlatmıştır. Programın bütçesi, hem AB bütçesinden hem de Üye
Devletlerin katkılarından oluşmaktadır.
AB tarafından 2017 yılında finanse edilen insani yardım programlarının başlıcası, 1 milyona
kadar mültecinin en temel günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir banka kartı sağlayan
Sosyal Uyum Yardım (SUY) Programı’dır. AB tarafından tahsis edilen 348 milyon
Avroluk başlangıç bütçesi ile, uygulayıcı ortak olan Dünya Gıda Programı (WFP), Türk
Kızılayı ve Türk kamu kurumları işbirliğinde mülteci ailelere doğrudan ödemeler yapılmasını
sağlayan elektronik hesap kartları dağıtmaktadır.
SUY Programına dayalı olarak, Avrupa Birliği ve UNICEF, şimdi de Türkiye'de Şartlı Eğitim
Yardımı (CCTE) projesini başlatmıştır. 34 milyon Avro tutarındaki AB taahhüdü,
dezavantajlı mülteci ailelerine, çocukları düzenli olarak okula devam etme şartına
bağlı olarak iki ayda bir nakit transferi sağlayacaktır. Proje aynı zamanda, dezavantajlı
mülteci çocukların okula devamlılıklarını ve gerektiğinde tamamlayıcı çocuk koruma
hizmetlerine yönlendirilmelerini sağlamayı hedefleyen bir çocuk koruma bileşenini de
içermektedir. Bu projeler, 2016 ve 2017 yıllarında başlatılan bir dizi başka yardım projeleri ile
tamamlanmaktadır.
Gıda yardımı, sağlık hizmetlerine erişim, acil durumlarda eğitim, temel kışlık ihtiyaçlar,
koruma ve en hassas gruplar için özel yardım sağlanması da dahil olmak üzere dezavantajlı
gruplara ve mültecilere yardım sağlamak amacıyla, Türkiye’deki kurumlarla yakın işbirliği
içinde çalışan 19 insani yardım kuruluşu ile 35 insani yardım projesi anlaşması
yapılmıştır.
Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında uzun vadeli yardım
Bu projeler, Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında, Avrupa Komisyonu Komşuluk
Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR) aracılığıyla aktarılan eğitim,
sağlık, göç yönetimi, belediye altyapısı ve sosyo-ekonomik destek alanlarına odaklanan insani
yardım dışındaki yardımları da tamamlayıcı niteliktedir.

*En son ECHO Bilgi Formları:
bit.ly/echo-fs
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