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������������Protection
Promote access to territory and e�ective protection under the Temporary Protection Regulation for 
Syrians and Law on Foreigners and International Protection (LoFIP) for individuals of other nationali-
ties in need of protection.
Support community members in identifying and accessing protection solutions, particularly the most 
at-risk groups and individuals;
Contribute to the reduction of risks and consequences of gender-based violence (GBV) against 
women, girls, men and boys and those with specific needs and improve access to quality GBV services.
Improve equitable access of children under international and temporary protection 
in Turkey to quality child protection interventions and protection from violence, exploitation, abuse 
and neglect.

3RP Turkey: Refugee and Resilience Plan Overview 2022

Key Sector Objectives

�����������Food Security and Agriculture
To improve the food security of refugees and vulnerable communities and prevent them from 
resorting to food-related negative coping strategies.

To strengthen the resilience of refugees and host communities by increasing self-reliance through 
employment, increased income and financial assets in the food and agriculture sectors;  sectors.

To improve local and community-level public and private sector and civil society capacities to 
respond to the food and agriculture needs of impacted communities.

������������Education
Support sustained access to formal, non-formal and informal education programmes for refugee 
children, youth and adults that are inclusive and promote life-long learning.

Enhance the quality of education opportunities for refugee children and youth in protective learning 
environments, living in camps and communities.

Support a resilient national education system to facilitate the provision of quality education to 
refugee and Turkish children and youth.

Strengthen the capacity of essential health service delivery and referral health care, including 
curative and preventative services for non-communicable and 
communicable diseases (including COVID-19).

Increase access to sexual and reproductive health (SRH) services, including clinical management of 
GBV cases for particularly vulnerable groups (women, girls, adolescents and youth).

Strengthen communicable disease surveillance, detection, response, and prevention (including 
immunization); and strengthen all-hazard emergency response, with an overall focus on COVID-19 
measures

Increase access to services for non-communicable diseases (NCD) and Mental Health and Psychoso-
cial Support Services (MHPSS) and rehabilitation services at all levels of health services.

�����������Health

������������Basic Needs
 Improve living conditions of the most vulnerable Syrians under temporary protection, international 
protection applicants and status holders, and vulnerable members of the host community.

Support strengthening of local and national capacities to respond to the increased demand for basic 
needs and public services.

������������Livelihoods 
Improved livelihoods and living conditions, including better and improved decent work conditions 
both for refugees and host communities.

3RP Identified in Need and Targeted Beneficiaries (Planning figure as of December 2021)   
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3RP Inter-Agency Funding Requirements

Total
Requirements

US $1.158
Billion

UN Agencies
Requirements
 US $989 Million

NGOs
Requirements

 US $170 Million

 Resilience

$643M Resilience

$83M
 Refugee

$87M

UN Agencies
Requirements

NGOs
Requirements

3RP Budget Requirements by Sector and 
Component

Refugee Component Resilience Component

Total Requirements

US $1.158 Billion

$401M $237M $185M$209M $87M $39M

Protection Basic 
Needs

Education Livelihoods HealthFood 
Security 

and Agriculture

$258M

$59M $11M
$92M

$1M $12M

$143M

$178M
$198M

$93M

$86M

$27M

$346M
 Refugee

3,798,361
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Kaynaklar:  3RP 2021-2022 Türkiye Ülke Bölümü, UNHCR

���������������Koruma
Suriyeliler için Geçici Koruma Yönetmeliği ve korumaya ihtiyaç duyan diğer milletlerden bireyler için 
YUKK kapsamında etkili korumaya erişimin teşvik edilmesi.
Topluluk üyelerinin, başta risk altındaki gruplar ve bireyler için koruma çözümlerini tanımlamaları ve 
bu çözümlere erişebilmeleri için desteklenmesi. 
Kadınlar, kız çocukları, erkekler ve oğlan çocukları ile özel ihtiyaçları olan kişilere yönelik toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddetin (TCDŞ) risk ve sonuçlarının azaltılmasına katkıda bulunulması ve nitelikli 
TCDŞ önleme hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi.
Geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki çocukların nitelikli çocuk koruma müdahalelerine adil 
bir şekilde erişiminin artırılması ve şiddet, sömürü, istismar ve ihmalden korunması.

3RP Türkiye: Mülteci ve Dayanıklılık Planı Genel Değerlendirmesi 2022

Hedefler

��������������Gıda Güvencesi ve Tarım
Geçici Koruma sağlanan Suriyelilerin ve hassas toplulukların gıda ve beslenme güvencesini 
iyileştirmek ve gıda ile ilgili olumsuz başa çıkma stratejilerine başvurmalarını önlemek.
Gıda ve tarım sektörlerinde istihdam, artan gelir ve finansal varlıklar yoluyla kendi kendine yeterliliği 
artırarak geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi toplulukların dayanıklılığını güçlendirmek.
Etkilenen toplulukların gıda ve tarım ihtiyaçlarını karşılamak için yerel ve topluluk düzeyinde kamu 
ve özel sektör ve sivil toplum kapasitelerini geliştirmek.

���������������Eğitim
Geçici koruma sağlanan ve uluslararası koruma altındaki çocuklar, gençler ve yetişkinler için 
kapsayıcı ve hayat boyu öğrenmeyi teşvik eden örgün, yaygın ve resmi olmayan eğitim programları-
na sürekli erişiminin desteklenmesi.
Koruyucu eğitim ortamlarında kamplarda ve topluluklarda yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeli 
çocuklar ve gençler için eğitim fırsatlarının kalitesinin artırılması
Mülteci ve Türk çocuklara ve gençlere kaliteli eğitim sağlanmasını kolaylaştırmak için dayanıklı bir 
ulusal eğitim sisteminin desteklenmesi.

Bulaşıcı olmayan ve bulaşıcı hastalıklar (COVID-19 dahil) için iyileştirici ve önleyici hizmetler de dahil 
temel sağlık hizmeti temini ve sevk sağlık hizmetleri kapasitesinin güçlendirilmesi. 
Özellikle savunmasız durumda olan gruplar (kadınlar, kız çocukları, ergen ve gençler) için, toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddet (CDŞ) vakalarının klinik yönetimi de dâhil olmak üzere, cinsel sağlık ve üreme 
sağlığı hizmetlerine erişimin artırılması 
Bulaşıcı hastalık gözetimini, tespitini, müdahalesini ve önlemesini (aşılama dahil) güçlendirmek ve 
genel olarak COVID-19 önlemlerine odaklanarak tüm tehlikelere karşı acil durum müdahalesini 
kuvvetlendirmek. 
Bulaşıcı olmayan hastalıklar, Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Servisi ve rehabilitasyon hizmetleri 
için tüm kademelerde hizmet erişimini artırmak. 

��������������Sağlık

���������������Temel İhtiyaçlar
Geçici koruma sağlanan en hassas durumdaki Suriyelilerin, uluslararası koruma başvuru ve statü 
sahiplerinin ve hassas ev sahibi topluluk üyelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi.
Temel ihtiyaçlara ve kamu hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak için yerel ve ulusal kapasitel-
erin güçlendirilmesinin desteklenmesi. 

���������������Geçim Kaynakları 
Hem Suriyeliler hem de ev sahibi topluluklar için daha iyi ve iyileştirilmiş insana yakışır çalışma 
koşulları dahil olmak üzere, daha iyi geçim kaynakları ve yaşam koşulları.

3RP Kapsamında Belirlenen İhtiyaç Sahibi Kişiler ve Hedeflenen Faydalanıcılar (Aralık 2021 itibariyle planlama rakamı)

3RP Kurumlararası Mali Gereksinimler

Toplam Mali
Gereksinimler

1,158
Milyar ABD $

BM Kuruluşları
Mali Gereksinimleri
989  Milyon ABD $

STK
Mali Gereksinimleri

170 Milyon ABD $

 Dayanıklılık 

643M ABD$ Dayanıklılık 

83M
ABD $

Mülteci

87M
ABD $

BM Kuruluşları
Mali Gereksinimleri

STK
Mali Gereksinimleri

3RP Sektörel ve Bileşenlere Göre 
Mali Gereksinimler

Mülteci Bileşeni Dayanıklılık Bileşeni

Toplam Mali Gereksinimler

1,158 Milyar ABD $

401M$ 237M$ 186M$209M$ 87M$ 39M$

Koruma Temel
İhtiyaçlar

Eğitim Geçim
Kaynakları 

SağlıkGıda
Güvencesi
ve Tarım

258M$

59M$ 11M$
92M$

1M$ 12M$

143M$

178M$
198M$

93M$

86M$

27M$

346M ABD$
 Mülteci
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