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Dünya Gıda Programı 
(WFP) Türkiye  
Bilgi Dokümanı    
 

 
 

 

WFP Assistance 

 

Mısır, Irak, Ürdün, 

Lübnan ve Türkiye’de 

yaşayan Suriye’deki 
krizden etkilenmiş 

ihtiyaç içindeki 

Suriyelilere gıda 

yardımı PRRO 200987 

(Ocak 2017-Aralık 

2018) 

Toplam 

Gereken 

(USD) 

Toplam 

Alınan 

6 Aylık Net 

Fon 

Gerekliliği 

(in USD)* 

481m 313m 
30.8 m 

(11%) 

* Şubat – Temmuz 2017 

 

Türkiye, 2.8 milyondan fazlası çatışmadan kaçan Suriyeliler 
olmak üzere, 3 milyonun üzerinde kayıtlı sığınmacıyla 
dünyadaki en fazla mülteci barındıran ülke. Bu rakamın %90’ı 
kamplar dışında yerel halkla birlikte yaşıyor. Geçim sıkıntısı 
çeken sığınmacıların çoğu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 
borçlanma, günlük öğün miktarını azaltma ve çocuklarını okula 
göndermeme gibi çözümler üretiyorlar.  

Bu durum karşısında WFP, Türk Kızılayı, Avrupa Komisyonu’nun 
İnsani Yardım Ofisi ve Türk Hükümeti ortaklık kurarak Sosyal 
Uyum Yardım (SUY) Programı’nı tasarladılar ve 

yürütülmesine başladılar. Bu program ihtiyaç içindeki sığınmacı 
ailelerin gıda, kira, zaruri giderler, ilaç ve kıyafet gibi temel 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere nakit transferi sistemini 
kullanıyor. SUY programı tarafından desteklenen her sığınmacı 
aileye aylık olarak kişi başı 100 TL (36 Dolar) yüklenecek olan 
bir bankamatik kartı veriliyor; aileler bu kartları mağazalarda 
alışveriş için kullanılabilecekleri gibi ATM’lerden para da 
çekebiliyorlar. Bu, onlara seçim özgürlüğü verirken, hayatlarına 
bir parça normallik ve haysiyet getiriyor. Geçimi kadınlar veya 
yaşlılar tarafından sağlanan, engelli aile bireylerinin olduğu 
veya çocuk ve yaşlı bakma yükümlülüğü fazla olan ailelere 
öncelik veriliyor. 2016 yılının sonunda başlatılan SUY programı 

ile 2017 yılında 1 milyon sığınmacının desteklenmesi 
hedefleniyor. 

Program, uluslararası insani yardım uzmanlığı ve devlet 
hizmetlerini birleştirerek, mevcut WFP-Türk Kızılayı e-gıda kartı 

modeli ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) koordinasyonu altında Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı uzmanlığı üzerine kuruldu. SUY Programı, mevcut 
ulusal sosyal yardım programlarıyla uyum içinde ve devletin 
sosyal yardımlaşma merkezleri aracılığıyla çalışıyor. Türk 
Hükümeti ve halkının misafirperverliği ve cömertliği üzerine 
kurulu bu program, sosyal uyumu sağlarken yerel ekonomiye 
katkı sağlayarak yerel halkı olumlu yönde etkileyecek. 
Uluslararası ve yerel ortaklıkları yenilikçi bir şekilde 
harmanlaması ve verimli ulaştırma sistemi ile insani yardım ve 
kalkınma arasındaki boşluğu birleştirecek olan SUY, 2016’da 

Türkiye’de gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi ve sonrasında 
varılan uluslararası mutabakatın ruhunu bünyesinde 
barındırmaktadır. 

 

 PRRO 200987  

 

 

2012 yılından itibaren WFP ve Türk Kızılayı güçlerini 
birleştirerek e-gıda kartı programını uygulamaya koydu. 
İhtiyaç içindeki Suriyeli sığınmacılar kendilerine verilen ve 
aylık olarak yükleme yapılan bu kartlarla yerel marketlerde 
besleyici gıda alışverişi yapabiliyorlar. Bu program, WFP’nin 
bir acil durum müdahalesinin başlangıcında kullandığı ilk 
elektronik kart uygulama olması özelliğini taşıyor. 2015 
yılında program, kamp dışında yaşayan çoğunluğu yardım 
hizmetine ulaşamayan ihtiyaç içindeki sığınmacı aileleri 
kapsayacak şekilde genişleyerek, iddialı SUY programına 
ortam hazırladı. 

Ocak ayında, ihtiyaç içindeki 121.177 sığınmacı SUY 
programından kapsamında yardım aldı. Toplamda 750,000 
bireye karşılık gelen 153.543 başvuru alındı. Buna paralel 
olarak, önceki programlar dahilinde belirlenen ihtiyaç 

içindeki 216.641 sığınmacıya temel ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere ve SUY başvurularının değerlendirme sürecinde 
yapılan yardımların kesilmemesi için 100 TL (36 Dolar*) 
yardım ulaştırıldı. Buna ek olarak Güneydoğu’daki 11 
kampta yaşayan 143.168 Suriyeli de gıda ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere WFP’den aldığı kişi başı aylık 50 TL’nin (18 
Dolar*) yanı sıra AFAD’dan da yardım alıyor. 

2012 yılından beri WFP, süpermarketlerde kullanılan e-gıda 
kartları aracılığıyla Türkiye ekonomisine 213.6 milyon dolar 
katkı sağladı. Ayrıca WFP küresel faaliyetlerini desteklemek 
için Türkiye’den uzun süredir büyük ölçekli satın almalar 
gerçekleştiriyor. WFP, Türkiye’den 2011 yılından itibaren 
1.45 milyar dolar değerinde mal alımı gerçekleştirdi. Bu 
malzemenin hemen hemen %64’i sığınmacılara ev sahipliği 
yapan çevre ülkeler ve WFP’nin Irak’taki acil durum 

müdahalesi de dahil olmak üzere Suriye ve bölgedeki acil 
gıda yardımları için kullanıldı. 

 

*Kurdaki dalgalanmalar nedeniyle Dolar değerleri yaklaşık değerlerdir. 
 

Öne Çıkanlar 

 Ocak ayında Sosyal Uyum Yardım (SUY) Programı 

ihtiyaç içerisindeki 120.000’den fazla sığınmacıya 

ulaştı. Toplamda 150.000 ailenin başvurusu 

(yaklaşık 750.000 kişi) alındı ve değerlendirmeye 

kondu. Yenilikçi ve çok amaçlı SUY nakit yardımı 

programı, Avrupa Komisyonu’nun İnsani Yardım 

Ofisi (ECHO) tarafından finanse edilmekte olup 

program WFP, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

ve Türk Kızılayı tarafından yürütülmektedir. 

 

 Buna ek olarak, WFP ve Türk Kızılayı Ocak ayında 

216.641 sığınmacıya SUY Programına geçiş 

dönemi sürecinde ve kamplarda yaşayan 143.168 

Suriyeliye yardım etmeye devam etti.  

 

Fotoğraf: WFP/Deniz Akkuş 
Konu: SUY Programı kart dağıtımı Ankara, Türkiye. 

 

 

Giriş 
Fotoğrafı 

 

Rakamlar 

143,168 kamplarda yardım edilen sığınmacı sayısı 

216,641 kamp dışında yardım edilen sığınmacı sayısı 

121,177 SUY programından yararlanan sığınmacı sayısı 
 52% 48% 

Yardım Edilen 

Kişiler 
Ocak 2017 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284303.pdf


WFP Türkiye Bilgi Dokümanı 
Ocak 2017 

 

 

 

 

 

Mevcut Bağışçılar (Alfabetik sırayla)  

 
Almanya. Avustralya, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım Ofisi 
(ECHO), Fransa, Japonya, Kuveyt, İsveç ve USAID. 
 

 

 

 

 

 

Faaliyet Güncellemeleri 

SUY programı ülke genelinde Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı ve Türk Kızılayı ile koordinasyon içerisinde devam 
ediyor. WFP saha ekibi başvuru sürecini toplamda 81 ilden 

73’ünde, 278 ilçeyi kapsayacak şekilde, başvuruların 
alındığı 276 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ofisi 
ve 14 Kızılay Hizmet Merkezi’ni ziyeret ederek gözlemledi. 

WFP saha ekibileri ayrıca; yardım alan ailelerin kartlarına 
yüklenen nakit parayı ATM’lerden çekmelerini gözlemlediler 
ve Arapça dil seçeneği olmayan ATM’lerde bankacılık 
işlemlerine yardımcı olmak için çeviri yaptılar. 

WFP gözlem ekipleri ziyaret edilen her yerde başvuru 
sahiplerine ve başvuru alan ekiplere açıklamalar yaparak, 
broşür dağıtarak ve ücretsiz Kızılay çağrı merkezine 

yönlendirme yaparak SUY program prosedürleri hakkında 
duyarlı hale getirdiler. 

WFP, Türk Kızılayı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 

koordinasyon içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı’ndan 70 çalışan için 2 eğitim düzenledi. Eğitim, 
Vakıflarda devam eden işlemlerin birbiriyle bütünlük 
göstermesi açısında rehberlik sağlamayı, örnek uygulama 
ve öğrenilen derslerin paylaşılmasını hedefledi.  

Ankara ve Sivas’ta bulunan ve Aralık ayında yardım 
sağlanmış ilk SUY Programını yararlanıcıları ile küçük çaplı 
bir pilot uygulama olarak dağıtım sonrası yüz yüze gözlem 
çalışması yapıldı.  

Eşi benzeri görülmemiş bir yaklaşımla proje yönetimini en 

iyi şekilde yapmak ve bilgi paylaşımını geliştirmek için ortak 
bir WFP-Kızılay Yönetim Birimi kuruldu. Çeşitli işlevler iki 
kurum tarafından belirlenerek kadrolaştırıldı. Birim, 
programın uygulanması sırasında gözlemlenen aksaklıkları 
giderme ve karar alma sürecini hızlandıracak. 

Ortaklıklar 

  
WFP ve Kızılay, AFAD (Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı), İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü, Dış İşleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü dahil olmak üzere merkezi ve saha düzeylerinde 

devlet kuruluşlarıyla işbirliğinde çalışmaktadır. WFP ayrıca 
BM kuruluşları, STK’lar ve bağışçı kuruluşlarla da yakın 
işbirliğinde çalışmaktadır. Kardeş BM örgütleri ve STK’lar ile 
koordinasyonun sağlanması için eş başkanlığı WFP ve Türk 

Kızılayı tarafından yapılan SUY Programı Görev Gücü 
oluşturuldu. 

Anlatmaya değer hikaye 

11 Ocak’ta WFP, Ankara’da Türkiye Başbakan Yardımcısı, 

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı, AFAD Başkanı, Türk 

Kızılayı Başkanı, WFP Ülke Direktörü gibi hükümet ve ortak 

kurum temsilcilerinin yanı sıra SUY programından yardım 

alan sığınmacı aileleri de katıldığı bir basın toplantısına ev 

sahipliği yaptı. Toplantı basında geniş yer almış olup, AB’nin 

finanse ettiği nakit yardımı programının yarattığı etkiyi ve 

programın ortaklık yönünü öne çıkarmıştır. Yardım alan 

ailenin yaşam koşullarına dair videoyu bu linkten 

izleyebilirsiniz.  

Bir hikaye: Soğan ve Ekmek’ten daha fazlası. Avrupa 

Komisyonu İnsani Yardım Ofisi WFP’nin Türkiye’deki Suriyeli 

sığınmacılara yönelik e-gıda kartı girişimini destekliyor. 

Ülke Geçmişi ve Strateji 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bir G20 ülkesi olan Türkiye‘nin büyük ve geniş bir 
ekonomisi vardır. 2015’te Türkiye’nin Gayrisafi Yurtiçi 
Hasılası 718 milyar dolardı. 2012’den beri Türkiye 
büyüyen bir insani yardım bağışçısı olmaya başlamıştır. 
Türkiye 15 Temmuz 2016’da ayrılıkçı askeri güçlerin 
gerçekleştirdiği başarısız darbe girişiminin ardından şu 
an olağanüstü hal uygulaması altındadır. 

Ocak 2017 tarihi itibariyle Türkiye'de kayıtlı 
sığınmacıların sayısı 3,150,369'dur. Bu sayı Türkiye'nin 
dünyadaki en fazla sayıda sığınmacıyı misafir eden ülke 
konumunu ikrar eder. 254.834 mülteci Güneydoğu 

Anadolu’daki 21 kampta konaklamakta, büyük çoğunluk 

da şehirlerde ve kırsalda yerel halk ile birlikte 
yaşamaktadır. Krizin başından beri hükümet, 
Suriyelilerin insani ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir 
cömertlik ve liderlik göstermiştir. Türkiye 2011 yılından 
itibaren Suriyelilerin sağlık ve eğitim gibi temel 
hizmetlere erişimine izin vererek geçici koruma politikası 
uygulamıştır. Türkiye halen açık kapı politikasını 

sürdürürken, Ocak 2016 itibariyle yasadışı girişleri 
önlemek için Suriye’ye uyguladığı vize politikasını 
değiştirmiştir. Suriyelilerin çalışma izinleri ile ilgili 
düzenlemeler Ocak 2016’da Resmi Gazete’de 
yayımlanmış ve şimdiye kadar 10.000 çalışma izni 
verilmiştir. Yüzbinlerce kişinin Akdeniz’de tehlikeli 
seyahatleriyle oluşan göç krizinin ardından 2015 yılının 

Ekim ayında Türkiye ve AB mülteci krizini ele alarak bir 
ortak eylem planı üzerinde anlaşmıştır. 

WFP, 2012 yılından beri Türkiye’de faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

 
 

İletişim: turkey.info@wfp.org 

Ülke Direktörü: Jean-Yves Lequime 

Daha fazla bilgi için: www.wfp.org/countries/turkey  

www.cdn.wfp.org/syriainfo/syria.html 

www.cdn.wfp.org/syriainfo/turkey.html 

 

 

2016 İnsani Gelişim Endeksi: 188 

üzerinden 72 (0.761) 

Gelir Seviyesi: Üst orta kişi 
başı GSYH 10,515 Dolar 
 

Nüfus: 78 milyon  
 

Türkiye ekonomisi:  Dünyadaki en 

büyük 17. ekonomi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PShPT2KvD1g
http://ec.europa.eu/echo/field-blogs/stories/more-onion-and-bread-e-food-cards-syrian-refugees-turkey_en
http://www.wfp.org/
http://cdn.wfp.org/syriainfo/syria.html
http://cdn.wfp.org/syriainfo/turkey.html

