TÜRKİYE’DEKİ MÜLTECİLER İÇİN
AB MALİ YARDIM PROGRAMI
Mülteciler için AB Mali Yardım Programı, AB Üye Ülkelerinin Türkiye’deki mültecileri desteklemek doğrultusunda önemli
miktarda ek fon sağlanması yönünde yaptığı çağrıya bir cevap niteliğindedir. Öncelikli faaliyet alanları insani yardım,
eğitim, göç yönetimi, sağlık, belediye altyapısı ve sosyo-ekonomik destektir. Mali Yardım Programı için 3 milyar Avroluk
operasyonel fonun tamamı, 72 proje ile birlikte taahhüt edilerek sözleşmeye bağlanmıştır. Şu ana kadar 1.85 milyar
Avronun üzerinde bir ödeme yapılmış olup kalan tutar, 2021 yılının ortasına kadar Mali Yardım programı kapsamındaki
projeler uygulandıkça ödenecektir.
Komisyon Kararı’nın kabulüyle Komisyon ikinci 3 milyar Avroluk dilim için ek fon kaynaklarının harekete geçirilmesini teklif
etmiştir. Karar, Mali Yardım Programının başarılı ve etkin işleyişinin kesintiye uğramaması için, ikinci 3 milyarlık dilimin
hukuki çerçevesini oluşturmakta ve AB bütçesinden 1 milyar Avroyu devreye sokmaktadır.
Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programının ikinci yıllık raporu, şimdiye kadar elde edilen sonuçları (2. ve 3.
sayfalara bakınız) ve Türkiye’deki ev sahibi topluluklar ile en hassas durumdaki mültecilerin desteklenmesinde Mali Yardım
Programı’nın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Mali Yardım Programı projeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, lütfen interaktif haritamızı ziyaret edin: https://
ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en

AB MALİ YARDIM PROGRAMI
ARACILIĞIYLA SAĞLANAN TOPLAM DESTEK

3 milyar €
2016 ve
2017 için

Türkiye coğrafi konumu nedeniyle birçok mülteci
ve göçmen için ilk giriş ve geçiş noktasıdır.
Daha önce benzeri yaşanmamış bir mülteci
akını sonucunda ülke, şu anda kayıtlı 3,5 milyon
Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmakta ve
onlara insani yardım ve destek sağlamada
övgüye değer bir çaba göstermektedir. AB, bu
zorlu durumla mücadelesinde Türkiye’ye destek
olma konusunda kararlıdır. Avrupa Komisyonu,
kampların dışında yaşayan ve acil yardıma
ihtiyacı olanlar ile sağlık ve eğitim hizmetlerine
gereksinim duyanlar başta olmak üzere,
ülkelerindeki şiddetten kaçan, mağdur durumdaki
mültecileri desteklemek için yardım sağlamaktadır.

AB MALİ YARDIM PROGRAMI NASIL İŞLİYOR
Yardımın eşgüdümünü, tamamlayıcılığını ve etkinliğini sağlamak için hangi faaliyetlerin ne kadarlık bütçeyle
destekleneceğine ve hangi mali araçların kullanılacağına dair stratejik yönlendirmeyi Mali Yardım Aracı Yönlendirme
Komitesi yapmaktadır. AB’ye Üye Ülke temsilcilerinden oluşan, Türkiye’nin de danışman sıfatıyla katıldığı Yönlendirme
Komitesine, Avrupa Komisyonu başkanlık etmektedir. Projeler, ihtiyaç değerlendirmesine göre ve devreye sokulan
finansman araçlarının prosedürleri takip edilerek seçilmektedir.
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Türkiye’de 3.5 milyon
kayıtlı Suriyeli mülteci

AB MALİ YARDIM PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ İNSANİ DESTEK

1.2 milyon faydalanıcısı olan Sosyal
Uyum Yardımı (SUY) kapsamında temel
ihtiyaçlar karşılanıyor
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266,000’in üzerinde çocuk okula gidiyor
ve aileler Şartlı Eğitim Yardımı (Ş.E.Y.)
sayesinde destek alıyor

18,000 hamile kadın doğum öncesi ve
doğum sonrası bakım hizmetlerinden
faydalandı
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AB MALİ YARDIM PROGRAMI KAPSAMINDAKİ EĞİTİM,
SAĞLIK VE SOSYO-EKONOMİK DESTEK
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Eğitim Sektörü
MIGRANT

have opened and started
delivering practical
training for Syrian health
professionals.

HEALTH 517.864
CENTRES

HEALTH CARE
500,000 Suriyeli mülteci çocuğun
eğitime erişimi var

Öncelik alanlarına göre fonun dağılımı
3%

consultations have been
conducted.

5,500 Türkçe dil öğretmeni 23 ilde
istihdam edilerek 312,000 çocuğa dil
eğitimi sağladı

8%
28%

46%

15%

125 sağlam yapı ve 50 prefabrik
okul inşa edildi

Yaklaşık 45,000 öğrenci devam etmekte
olan eğitim desteğinden faydalanıyor

Eğitim

Göç Yönetimi

Sağlık

Sosyo-ekonomik Destek

İnsani Yardım

32,000’in üzerinde çocuk okul ulaşımı
hizmetinden faydalandı

Sağlık Sektörü
760,000’in üzerinde temel sağlık
verildi

217,000’in üzerinde çocuk
aşılandı

12 göçmen sağlık merkezi 813
çalışanıyla faaliyet göstermeye başladı

