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DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜNDE
AB, TÜRKİYE’NİN 20 İLİNDE İFTAR DÜZENLİYOR
Türkiye'deki Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı, mültecileri ve onlara ev sahipliği
yapan toplulukları 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle 20 kentte
kuracağı iftar sofralarına davet ediyor.
Dünya Mülteciler Günü bu yıl kutsal Ramazan ayına denk geliyor. Bu münasebetle Avrupa
Birliği, mültecileri, vatandaşları ve yerel makamların, sivil toplum örgütlerinin ve AB’nin
temsilcilerini bir araya getiren 20 iftar yemeği düzenliyor.
Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon
Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber şunları söyledi: “Suriye, Irak, Afganistan, Libya ve diğer
bölgelerdeki krizler, ne yazık ki kutsal Ramazan ayında da devam ederek bu ülkelere ve bu
ülke halklarının dünyanın dört bir köşesindeki dostlarına derin bir üzüntü veriyor. Mülteciler,
yuvalarını terk etmek zorunda kalan, olağanüstü güçlükler yaşayan insanlar. Bugün bizlerden
daha talihsiz durumda olanlara konukseverlik gösterme ve destek olma geleneğini
sürdürerek, Türkiye’nin 20 ilinde mülteci gruplarını iftar sofrasında bir araya getirmekten
mutluyuz."
Mülteci Günü etkinlikleri, Delegasyonun AB Bilgi Merkezleri Ağı tarafından, Türkiye'deki
kamu kurumları ve başlıca paydaşlara AB'nin Türkiye'deki çalışmalarına ilişkin sağlıklı bilgi
sunabilmek amacıyla yıl boyunca düzenlenmekte olan birçok faaliyetten bir tanesidir.
Delegasyon ilk AB Bilgi Merkezi'ni 1996 yılında Gaziantep'te açmıştır. O tarihten bu yana
Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Istanbul, Izmir,
Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da da merkezler
kurulmuştur. Bu merkezler kamuoyunun AB hakkında bilgilendirilmesi amacıyla ticaret ve
sanayi odaları gibi yerel ortaklarla işbirliği halinde çalışmaktadır.
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Türkiye 3.1 milyon kişiyi aşan göçmen akınıyla, dünyada en büyük göçmen nüfusuna sahip ev
sahibi ülke konumundadır.
Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin %90'ı kamplar dışında yaşamakta ve temel hizmetlere sınırlı erişimi
bulunmaktadır.
MEB'e göre halen 900.000 okul çağında Suriyeli çocuk bulunmakta bunların yalnızca 340.000'ı
okula devam etmektedir.
Avrupa Komisyonu Türkiye genelinde dezavantajlı durumdaki, özellikle kamplar dışında yaşan
mültecilere destek sağlamaktadır.
Türkiye Mülteci Aracı, AB Konseyi'nin Türkiye'deki mültecilere destek olunması amacıyla önemli
miktarda ilave finansman toplanması çağrısına cevaben geliştirilmiştir. Mültecilerle ev sahibi
toplumların ihtiyaçlarına kapsamlı ve koordineli bir yanıt verilmesini sağlamak amacıyla tasarlanan
Mülteci Aracı, AB bütçesinden finanse edilen projeler ile Üye Devletlerin sağladığı ulusal katkılar için
ortak bir koordinasyon mekanizması görevini görmektedir.
Mülteci Aracının fon kaynakları 2016 ve 2017 döneminde AB bütçesinden (1 milyar Avro) ve AB Üye
Devletleri (2 milyar Avro) tarafından karşılanacaktır, böylelikle iki yıl içerisinde toplam 3 milyar Avroluk
bir kaynak oluşturulacaktır.
Türkiye Mülteci Aracı kapsamında sağlanan finansman, hem ülkedeki mültecileri hem de ev sahibi
toplumları destekleyecektir. Söz konu destek ile mülteci krizine AB içinde ve dışında kapsamlı bir
yaklaşımla yanıt verilmesi çabası kapsamında, Türkiye'deki mültecilerin yaşam koşullarının
iyileştirilmesi amaçlanacaktır.
Mülteci Aracı kapsamında programlama ve proje hazırlık çalışmaları hızlandırılmıştır. Temmuz sonu
itibariyle AB tarafından, AB finansmanı ile insani yardımın yanı sıra eğitim, sağlık, gıda güvenliği,
altyapı ve sosyo-ekonomik destek alanında 1 milyar Avroluk sözleşmenin yapılması öngörülmektedir.
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