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Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı 

Beşinci Yıllık Raporu’nun Özeti1 

 

Zafer Can DARTAN, İKV Uzman Yardımcısı 

 

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle mülteci ve göçmenler için önemli bir kabul ve geçiş 

ülkesidir. Özellikle Suriye, Irak ve Afganistan'daki çatışmalar nedeniyle daha önce 

görülmemiş sayıda göçmenin gelmesi sonucunda Türkiye, dünyadaki en yüksek sayıda 

mülteciye -yaklaşık dört milyon- ev sahipliği yapmaktadır. Bu rakam 3,6 milyon kayıtlı 

Suriyeli mülteciyi ve ağırlıklı olarak Afganistan, Irak, İran ve Somali'den gelen 330 bin 

kayıtlı mülteci ve sığınmacıyı içermektedir. Türkiye, yaklaşık dört milyon mülteci ve 

göçmene ev sahipliği yapmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmeye devam 

etmektedir. Türkiye, Mart 2016 tarihli AB-Türkiye Mutabakatı’nın uygulanmasına olan 

bağlılığını yinelemiş ve Doğu Akdeniz güzergâhı boyunca göç akışlarının etkin 

yönetiminin sağlanmasında kilit bir rol oynamıştır. 

Türkiye'den AB'ye toplam geçiş sayısı 2019 yılında 75 bin 974 iken bu rakam 2020 

yılında %75’lik bir azalma ile 18 bin 736’ya düşmüştür. 2019 yılında Yunanistan'a geçiş 

sayısı 73 bin 627 iken bu sayı 2020 yılında 13 bin 979’a düşmüştür. İtalya’da ise 2019 

yılındaki bin 854'lük geçiş sayısı  %126 artış ile 4 bin 191’e yükselmiştir. Toplamda 5 

bin 900 düzensiz göçmen ya doğrudan Türkiye'den ya da GKRY’nin etkin kontrolü 

altında olmayan bölgeler üzerinden 2020'de GKRY’e gelmiştir. Bu rakam 2019 yılında 

ise 7 bin 800'e tekabül etmekteydi.  

Mutabakat kapsamında bir yeniden yerleşim planı devam etti. Nisan 2016 ile Şubat 

2021 arasında Türkiye'den AB'ye 28 bin 621 Suriyeli mülteci yerleştirildi. COVID-19 

salgın krizi nedeniyle dünya genelinde yeniden yerleştirme operasyonları Nisan ve 

Haziran 2020 arasında geçici olarak askıya alınmış olsa da, 2020 yılında 2 bin 422 kişi 

yeniden yerleştirildi. Bildiri kapsamında 2016 yılından bu yana, Yunan adalarından 2 

bin 140 göçmen Türkiye'ye iade edilirken, 2020'de sadece 139 göçmen iade edilmiştir. 

16 Mart 2020'de Türk makamları, COVID-19 salgını nedeniyle Mutabakat kapsamındaki 

iade işlemlerini yeni bildiriye kadar askıya almıştır. Türkiye'den yeniden yerleşimler 

Temmuz 2020'den itibaren tekrardan başlasa da, Yunanistan'dan geri dönüşler bugüne 

kadar askıya alınmıştır. Yunan makamlarının ve Avrupa Komisyonunun iade 

operasyonlarının yeniden başlatılmasına ilişkin tekrarlanan taleplerine yanıt veren 

Türkiye, operasyonların yeniden başlatılması için koşulların karşılanmadığını 

vurgulamıştır. 

COVID-19 

Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında 2020 yılı sonuna kadar 65 

milyon avro,  COVID-19 etkisini azaltmak için sağlık müdahalelerine ve sosyo-ekonomik 
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destek önlemlerine ayrılmıştır. Göçmen Sağlığı Merkezlerini koruyucu ekipman ve 

dezenfektanlarla donatmak için SIHHAT I projesinin 4,7 milyon avroluk acil durum 

rezervi etkinleştirilmiştir. Ayrıca, FRIT’in insani ayağı kapsamında bir dizi projede 

COVID-19'un ardından insani müdahale sağlamak için 50 milyon avronun üzerinde bir 

meblağ yeniden tahsis edilmiştir. 

 Özellikle, hem SUY hem de ŞEY yararlanıcıları için ilave nakit desteği sağlamıştır. SUY 

kapsamında, Haziran ve Temmuz 2020'de 1,7 milyondan fazla mülteciye (810 bin 

haneye) her biri 500 Türk Lirası tutarında iki destek sağlanmış ve bu destek toplamda 

47 milyon avroyu aşmıştır. ŞEY eğitim projesi kapsamında, 30 Kasım 2020 tarihinde 

ŞEY'e uygun tüm hak sahiplerine yaş ve sınıf farkı gözetmeksizin 85 TL tutarında tek 

seferlik ödeme yapılmıştır. Toplamda 535 bin çocuk bu ek yardımdan yararlanmıştır. 

Ayrıca, ülke çapında yürütülen bir operasyonla SUY olmayan 20 bin haneye nakit 

yardımı da sağlanmıştır.  

Yardım Programı’nın insani yardım kolu kapsamında, hem birinci hem de ikinci dilimde 

21 ortak aracılığıyla toplam 65 proje uygulanmıştır. Bu projeler, Türkiye'deki en hassas 

durumdaki mültecilerin temel ihtiyaç, koruma, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı 

amaçlamaktadır. Birinci dilim kapsamında, insani yardım için yaklaşık olarak 1,4 milyar 

avro tahsis edilerek sözleşmeye bağlanmış ve 1,3 milyar avro ödenmiştir. İkinci dilim 

için ise 1,04 milyar avro sözleşmeye bağlanmış ve 31 Ocak 2021 itibarıyla 964 milyon 

avro tahsis edilmiştir. 

Mali aracın geliştirme kolunda, ilk dilimde sözleşme imzalanan 26 projenin uygulanması 

ile iyi bir ilerleme göstermeye devam etmiştir. Bu projelerden 15'i doğrudan Katılım 

Öncesi Yardım Aracı aracılığıyla yönetilen tahsise ek olarak, Suriye Krizine Müdahalede 

için AB Bölgesel Güven Fonu (EUTF) kapsamında toplam 293 milyon avro tutarında 

uygulanmıştır. İkinci dilim kapsamında, tahsis edilen 1,9 milyar avronun tamamı Aralık 

2020'de sözleşmeye bağlanmış ve bunun 418 milyon avrosu Şubat ayı sonuna kadar 

dağıtılmıştır. Mali aracın geliştirme aşaması kapsamında 16 yeni sözleşme 

bulunmaktadır. 

Eğitim 

Mali aracın, eğitim altyapısı için 545 milyon avro dâhil olmak üzere, öncelikli eğitim 

alanına 1,5 milyar avrodan fazla tahsis etmiştir. Yardım Programı’nın insani yardım 

kolu kapsamında, eğitime 181 milyon avrodan fazla tahsis edilmiştir. ŞEY için ayrılan 

mali destek Ekim 2020'de sona ermiş ancak ŞEY Programı, AB bütçe otoritesi tarafından 

Temmuz 2020'de kabul edilen Değişiklik Bütçesi kapsamında sağlanan 85 milyon 

avroluk ilavenin ardından 2022'nin başına kadar devam edebilme imkânına sahiptir. 

Aralık 2020 itibariyle, yaklaşık 670 bin çocuk en az bir kez  olmak üzere eğitime kayıtlı 

tüm mülteci çocukların %90'ı ŞEY Programı’ndan yararlanmıştır. Haziran 2020'de 

eğitim tesisi sayısı 3 bin 900'e kadar artırılmıştır. 2 bin 120 anaokuluna yenileme ve 

ekipman sağlanmıştır. Aralık 2020 sonu itibarıyla 40 olan yeni okul sayısı 102'ye 

yükseltilirken yaklaşık olarak 260 okulun inşaatı da devam etmektedir. 
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Sağlık 

Yardım kapsamında, öncelikli sağlık alanına 800 milyon avro tahsis edilmiştir. Tesis 

desteğinin ana ayağı, 3,6 milyon mülteciye sağlık hizmetlerine ücretsiz ve adil erişim 

sağlama çabasını destekleyen ve Sağlık Bakanlığı’na doğrudan aktarılan 300 milyon 

avroluk bir hibe olan SIHHAT 1 projesidir. İşlevsel Göçmen Sağlığı Merkezleri’nin sayısı 

177'ye ulaşmıştır ve proje kapsamında Suriye kökenli 3 bin 420 sağlık personeli görev 

yapmaktadır. COVID-19 ile ilgili ihtiyaçları karşılamak için 4,7 milyon avroluk acil 

durum rezervi Nisan 2020'de yayımlanmıştır.  

SIHHAT 1'in sona ermesi ve mülteci sağlık hizmetlerinin sonuna kadar devam etmesini 

sağlamak için 210 milyon avro bütçeli SIHHAT 2 “Türkiye'de Göçmen Sağlık 

Hizmetlerinin Desteklenmesi” amacıyla Aralık 2020'de Sağlık Bakanlığı ile 

imzalanmıştır. Aralık 2020'de Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ile tamamlayıcı 

küçük ölçekli sağlık altyapısı ve ekipmanı tedariki için 90 milyon avroluk bir sözleşme 

de imzalanmıştır.  

Temel İhtiyaçlar ve Sosyo-Ekonomik Destek 

Yardım Aracı kapsamında temel ihtiyaçlara ve sosyo-ekonomik desteğe 2,83 milyar 

avrodan fazla tahsis edilmiştir. SUY 3 kapsamında Türkiye'deki mülteciler için mevcut 

temel ihtiyaç desteğinin Mart 2021'de sona ermesi planlanmaktadır. Daha önce atıfta 

bulunulan Değişiklik Bütçesi’nin bir parçası olarak Temmuz 2020'de bütçe yetkilisi 

tarafından onaylanan destek dışında 400 milyon avroluk bir ilave ile SUY desteğinin en 

az 2021 yılı sonuna kadar devam etmesi sağlanmaktadır. Savunmaya muhtaç kişilerin 

temel ihtiyaçlarını desteklemeye devam etmek için Aralık 2020'de Komisyon, sosyal 

yardımla karşılaştırılabilir aylık mali desteğin sağlanmasına izin vermek için Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 245 milyon avroluk doğrudan hibe için bir 

sözleşme imzalamıştır. Türk sosyal güvenlik sistemi kapsamında korunmasız bireylere 

sağlanan hazırlık aşamasının ardından, yararlanıcılara yapılan ödemeler Temmuz 

2021'de başlatılacaktır. 

Cinsiyet Eşitliği 

Mali destekler erkekler, kadınlar ve çocuklar için eşit fırsatların sağlanmasını teşvik 

etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu yaklaşımla ilgili geniş bir deneyime sahip olunup, 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Kadınları ve Uluslararası 

Çalışma Örgütü (ILO) gibi Türk makamlarıyla diyalog kurma kapasitesine sahip 

ortaklarla çalışılmaktadır.  

2020 yılında mali desteğin mobilizasyonunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Desteğin tam operasyonel kapsamı sözleşmeye bağlanmış ve 4 milyar avrodan fazla 

ödenmiştir. Mali destek, Türkiye'deki mültecilere ve ev sahibi topluluklara ihtiyaç 

duyulan gerekli yardımı sağlamaya devam etmiştir. Avrupa Konseyi Aralık 2020’de, 

AB'nin Türkiye'deki Suriyeli mültecilere ve ev sahibi topluluklara mali yardım 

sağlamaya devam etmeye hazır olacağını doğrulamış ve Mart 2021’de de, Komisyonu 

Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için finansmanın devamı için bir teklif sunmaya davet 

etmiştir.  
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Atılması Planlanan Adımlar 

• Sağlam mali yönetim ilkeleri doğrultusunda, mültecilere ve ev sahibi topluluklara 

fayda sağlayacak tüm projelerin etkin bir şekilde uygulanmasına devam edilmesi 

• Ara değerlendirmeyi sonuçlandırmak ve tavsiyelerini takip ederek uygulamak 

• Mali yardımla ilgili iletişim faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına devam edilmesi 

• 2021 ilkbahar ve sonbaharında Mali Araç Yönlendirme Komiteleri’nin düzenlenmesi 

• Türkiye'deki mültecilere ve ev sahibi topluluklara daha fazla destek için seçeneklerin 

değerlendirilmesi 

 


