
 

  



   

 

2 

 

EUAA ile GİB Arasında İş 
Birliği Yol Haritası (2022-

2023) 
 
Avrupa Ortak İltica Sistemi ve AB standartları 

doğrultusunda iltica ve kayıt sistemlerinin 
güçlendirilmesi 

 

Bu belge Türkçe dilinde de mevcuttur. Orijinal İngilizce versiyon ile tercüme edilen versiyon 
arasında herhangi bir tutarsızlık olması halinde orijinal İngilizce versiyon geçerlidir. 
 
 
Kapak fotoğrafı: 956463332, © iStock (fotoğrafçı: Gerasimov174), 09 Mayıs 2018, url, arka planda 
gün batımında ellerde dört dişli. 
 
© Avrupa Birliği İltica  Ajansı (EUAA) ve Göç İdaresi Başkanlığı (GİB), 2022 

https://www.istockphoto.com/photo/four-gears-in-hands-gm956463332-261154093


 

EUAA İLE TÜRKİYE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ YOL HARİTASI (2022-2023) 

 

3 

 

I. Kısaltmalar 
 
CEAS – Avrupa Ortak İltica Sistemi; COA - Sığınmacı Kabulü Merkezî Kurumu; COI – menşe 
ülke bilgisi; EUAA – Avrupa Birliği Sığınma Ajansı; AB-DEL - Avrupa Birliği (Türkiye) 
Delegasyonu; AB – Avrupa Birliği; AB+ – Avrupa Birliği Üye Devletleri ve Danimarka, İsviçre, 
İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç; GAMP – Türkiye Göç Acil Müdahale Planı; ICMPD - Uluslararası 
Göç Politikaları Geliştirme Merkezi; NL – Hollanda; İGİM – Göç İdaresi İl Müdürlüğü; GİB – Göç 
İdaresi Başkanlığı; PSN – özel ihtiyaç sahibi kişi; TR – Türkiye/Türkçe; TtT - eğitmenin eğitimi; 
BMMYK - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri. 
 

II. Giriş ve hedefler 
 
Avrupa Birliği İltica Ajansı (EUAA) ve Türkiye'de sığınmacıların korunması konusunda yetkili 
makam olan Göç İdaresi Başkanlığı (GİB, eski adıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) 2014 yılından 
beri uluslararası koruma konusunda en iyi uygulamaları paylaşmak için AB+  ülkeleriyle ortak 
çalışmalar yürütmektedir. Ortaklık bir dizi özel amaçlı teknik alışverişle başladı ve bu ortaklıktan 
başarılı sonuçlar elde edilmesiyle 2017’de pilot bir İşbirliği Yol Haritası (2017-2018) kabul 
edilerek taahhüt kapsamı genişletildi. Ardından 2018-2019 ve 2019-2021 dönemlerini kapsayan 
iki yol haritası hazırlandı. Mevcut İşbirliği Yol Haritası ile EUAA ve GİB, Ortak Avrupa İltica 
Sistemi’nde (CEAS) belirtilen standartlara uygun şekilde ulusal iltica ve kayıt sistemlerini 
güçlendirerek, Türkiye'de uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar için koruma alanını 
geliştirme taahhütlerini yenilemektedir. Ortaklık için EUAA, GİB ve işbirliğinde bulunan AB+ 
ülkelerinin uzmanlığından faydalanılmıştır. Ortaklık Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği 
(Türkiye) Delegasyonu (AB-DEL) ile yakın istişare içinde ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (BMMYK), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme 
Merkezi (ICMPD) ile koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir ve AB Üye Devletlerinin proje 
personeli en iyi uygulamaların karşılıklı paylaşılması konusunda GİB ile ikili ilişkiler kurmuştur.  
 
Yol Haritası, teknik alışverişin zamanında gerçekleşmesini sağlamak için karşılıklı mutabık 
kalınan yıllık uygulama planları ile tamamlanacaktır. EUAA ve GİB, yatırım yapılan ve her iki 
tarafın kullanabildiği mevcut kaynakları dikkate alarak ve bunlara tabi olarak, mevcut Yol 
Haritası kapsamındaki taahhütleri ve zaman çizelgelerini yerine getirmeye devam edecektir. 
Personelin güvenliğini ve sağlığını korumak için uygun ve mutabık kalınan şekilde yüz yüze 
veya uzaktan toplantıların gerekliliği dâhil özellikle devam eden COVID-19 pandemisi ile ilgili 
kısıtlamalarla ilgili koşullar dâhil olmak üzere şartlarda değişiklik yapılabilmesine olanak tanımak 
için makul şekilde esneklik sağlanacaktır. 
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III. Metodoloji 
 

a. İhtiyaç analizi ve Bağlam 
 
2022-2023 Yol Haritası, 2021 yılındaki program uygulamasına bağlı olarak gerçekleştirilen 
kapsamlı ihtiyaç değerlendirmesinin sonucunda hazırlanmıştır. İhtiyaçlar Avrupa Komisyonu, 
AB-DEL, BMMYK, IOM, ICMPD, Avrupa Konseyi ve uzman sivil toplum kuruluşları ve akademik 
uygulayıcılar ile istişare yapılarak EUAA ve GİB tarafından birlikte belirlenmiştir. Tüm faaliyetler, 
GİB'in ve il müdürlüklerinin Türkiye'de uluslararası koruma başvurusunda bulunanlara 
korunmasına ilişkin uluslararası yükümlülükleri yerine getirme kapasitesini geliştirmek için hak 
temelli bir yaklaşım kullanılarak tasarlanır. 2022-2023 Yol Haritası’nda 2019-2021 İşbirliği Yol 
Haritası’nın orta vadeli incelemesi yoluyla oluşturulan izleme ve değerlendirme çıktılarından 
faydalanılmıştır. 
 
Yol haritaları, EUAA’nın ulusal makamlara verdiği kapasite geliştirme desteğinin değer kattığı 
ve hem korumaya duyarlı göç yönetimine hem de Türkiye’deki iltica ve kayıt sistemlerinin CEAS 
ile uyumlu hale getirilmesine yönelik destek yoluyla Katılım Sürecine katkıda bulunduğu 
öncelikli alanları belirlemektedir. 
 
Münferit AB+ ülkeleri, AB+ yetkili makamları ile GİB arasında daha derin ikili bağlar kurmak ve 
Yol Haritasının hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunan akranlar arası gayri resmî ağlar kurmak 
amacıyla bu Yol Haritası kapsamında belirli çıktıları sahiplenmeye davet edilmektedir (örneğin, 
çıktı 7.1 kapsamında Hollanda'nın taahhütleri). Müdahale mantığı, bu tür ulusal taahhütleri 
yansıtacak şekilde sürekli değiştirilecektir. Yol Haritası ayrıca harici koşulların gerekli kıldığı 
durumlarda ve program sonuçlarının kalitesini artırmak amacıyla gerekli şekilde 
değiştirilecektir. 
 

b. İzleme ve değerlendirme 
 
EUAA-GİB İşbirliği Yol Haritası için uygulamanın ilerleyişini izlemek, sonuçların kalitesini 
değerlendirmek ve düzeltici eylemlerin uygunluğunu ortaya koymak için özel bir izleme ve 
değerlendirme çerçevesi tarafından bilgi sağlanacaktır. Şu anda geçici olarak Aralık 2022 
olarak planlanan ara dönem incelemesi, EUAA ve GİB’e aralarındaki koordinasyon yapısını ve 
uygulamanın kalitesi ve zamanlamasını gözden geçirme fırsatı sağlayacaktır. Uygulama 
döneminin ikinci kısmında, kesin görev tanımları EUAA ve GİB tarafından kararlaştırılacak olan 
nihai değerlendirme raporundan faydalanılacaktır. Anlaşmaya bağlı olarak, mevcut Yol 
Haritasının kapsadığı dönemin ötesinde EUAA ile GİB arasında ortaklığın devam etmesinin 
uygun olup olmadığı hakkında bilgi vermeye yardımcı olacak bir ihtiyaç değerlendirmesi 
çalışmasına paralel olarak nihai değerlendirme yapılacaktır. 
 

IV. Genel ön koşullar ve varsayımlar 
 
o Hem EUAA hem GİB bünyesindeki ilgili tüm paydaşlar, mutabık kalınan zaman 

çizelgesine uygun şekilde mutabık kalınan faaliyetlere aktif olarak katılmayı taahhüt 
eder; 

o Etkin ve zamanında uygulama için hem EASO hem GİB gerekli mali kaynaklara ve insan 
kaynaklarına sahiptir; 

o EUAA ve GİB teknik seviyede iki yönlü yapıcı bir iletişim sürdürür; 
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o EUAA ve GİB harici riskleri ve koşulları yansıtmak amacıyla Yol Haritası’nın kapsamını ve 
içeriğini değiştirmeyi/uyarlamayı ister. 

 

V. Özet 
 
2019-2021 İşbirliği Yol Haritası Dönem Ortası İncelemesi’ne, Kasım 2021 Önceliklendirilmiş 
İhtiyaç Analizi’ne ve EUAA ile GİB’in verdiği taahhüde dayanarak, üst seviyede şu sonuçlar 
hedeflenmektedir: 
 
I) İlticaile ilgili mevzuatın, kurumların ve sistemlerin CEAS ve AB standartları 

doğrultusunda güçlendirilmesine katkıda bulunmak; 
II) CEAS doğrultusunda etkili iltica prosedürlerine katkıda bulunmak; 
III) Etkili bir kayıt  sistemine katkıda bulunmak. 
 
Yol haritası 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 24 aylık dönemde uygulanacaktır. 
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Etki 
Türkiye’de uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar için iyileştirilmiş koruma alanı  

Üst Seviye Çıktı III 

Et kili bir kayıt sistemine katkıda 

bulunmak 

Üst Seviye Çıktı II 

CEAS doğrultusunda etkili iltica 
prosedürlerine katkıda bulunmak 

Üst Seviye Çıktı I 

İ l tica ile ilgili mevzuatın, kurumların 
ve sistemlerin CEAS ve AB 
st andartları doğrultusunda 

güçlendirilmesine katkıda bulunmak 

Çıktı 1 Ağ tabanlı örgütlenen ve 
kendini geliştiren bir Kurum  

Çıktı 7 Başvuru sahiplerinin 
ihtiyaçlarını karşılayan bir kayıt 
süreci 

Çıktı 5 Zamanında ve doğru 
kararlar alınmasını mümkün kılan 
bir iltica süreci 

Çıktı 1.1 Gİ B, EUAA v e AB+ koruma 
standartlarına ve uygulamalarına 

iy ileştirilmiş şekilde erişir 

Çıktı 2 İ ht iyaçlar doğrultusunda 

personelin yetkinliklerini oluşturan bir 
K urum  

Çıktı 2.1 G İB’in uluslararası proje 
g e l iştirme ve uluslararası projelere katılma 
k a pasitesi geliștirilmiștir 

Çıktı 2.2 Gİ B, personelin öğrenme 

iht iyaçlarını sürdürülebilir şekilde 
karşılar 

Çıktı 2.3 Gİ B  personeli EUAA Eğitim 
M üfredatı’na erişir  

Çıktı 3 Güç lendirilen uluslararası 

koruma sistemine hız kazandırmak 
am acıyla dijital dönüşümden 

fay dalanan bir kurum 

Çıktı 4.1 Gİ B ’in sınırlar arası büyük ölçekli 

hareketlere yanıt verme kapasitesi 
iy ileştirilir 

Çıktı 3.1 Dijital dönüşüm fırsatları 
tanımlanır  

Çıktı 4 Sınırlar arası büyük ölçekli 

hareketlere koruma hususuna duyarlı 
şek ilde yanıt v eren bir organizasyon 

Çıktı 6.2 Gİ B’in AB+ ülkelerinin 
y eniden yerleştirilen uluslararası 

koruma kapsamındaki 

y abancılarla ilgili politika ve 
uy gulamaları hakkında bilgi  ve 
tec rübe edinmiştir.  

Çıktı 6.1 Gİ B ’in  yeniden 

y erleştirme  y önlendirme 
m ekanizması iyileştirilir 

Çıktı 5.3 İ y i tanımlanmış bir vaka 
y üküne hızlandır ılmışprosedür 
uy gulanarak iltica sisteminin 
bütünlüğü korunur 

Çıktı 5.2 Başvuru sahibinin 

k im liği ve m enşe ülkesi doğru 
şek ilde tespit  edilir 

Çıktı 5.1 K ararlar için ilgili ve 
günc el MÜB sağlanır 

Çıktı 6 Birbiriyle bağlantılı bir 
yeniden yerleştirme süreci 

Çıktı 7.2 Ö zel ihtiyaç sahibi 
uluslararası koruma başvuru 

sahipleri tespit edilir ve 

hizm et lere zamanında 
y önlendirilir 

Çıktı 7.1 NL -TR en iyi 
uy gulamaların paylaşılması: 

Başvuru sahipleri bir ile sevk 

edilirken, başvuru sahiplerinin 
iht iyaçları ile istihdam olanakları 

v e hükümet kapasiteleri 
eşleştirilir. 



 

EUAA İLE TÜRKİYE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ YOL HARİTASI (2022-2023) 

 

7 

 

 Öncelik alanları ve faaliyetler 
 

I. İltica ile ilgili mevzuatın, kurumların ve sistemlerin CEAS 
ve AB standartları doğrultusunda güçlendirilmesine 
katkıda bulunmak 

 
 

1. Ağı olan ve öğrenen bir organizasyon 
Beklenen sonuçlar 

(çıktılar) 

Çıktı 1.1. GİB, EUAA ve AB+ koruma standartlarına ve uygulamalarına 

iyileştirilmiş şekilde erişir   

Sorumlu Yetkililer GİB, İGİM’ler 

Durumu tanımlama ve 
değerlendirme / 

EUAA’nın kattığı değer  

GİB, EUAA ve AB+ koruma standartlarına ve uygulamalarına daha iyi 
erişerek, ulusal iltica ve kayıt sistemleri yönetiminde AB+ ülkelerinin yetkili 
makamlarının edindiği deneyimlerden yararlanacaktır. EUAA'nın iltica 
konusunda uzmanlık merkezi olma ve orantısız baskı altındaki AB Üye 
Devletleri’ne operasyonel destek sağlama rolü, GİB ile ajans arasında 
eyleme dönüştürülebilir en iyi uygulamaların paylaşımını sağlamaya 
yardımcı olacaktır. EUAA ayrıca AB+ ülkelerinin, dünyada uluslararası 
koruma başvurularında en büyük vaka yükünü üstlenen Türkiye'nin sahip 
olduğu önemli uzmanlıktan ve profesyonel beceriden yararlanmaya 
yönelik taleplerini karşılamaya çalışacaktır. Çıktı 1.1 kapsamında, EUAA 
mümkün olan yerlerde ve AB+ ülkelerinin onayı ve katılımı ile GİB'i temalı 
etkinliklere dâhil edecek, nitelikli bilgi alışverişini kolaylaştıracak, rehberlik 
sunan güncel belgeleri tercüme edip sunacak ve bunların yanı sıra GİB'in 
teknik gelişmeleri takip etmesini sağlamak için uluslararası koruma 
konusundaki en iyi uygulamalar ile ilgili olarak her yıl uzman seviyesinde 

toplantılar düzenleyecektir.  

Ön koşul(lar) 

• EUAA, GİB ve AB+ ülkeleri arasında teknik işbirliği ve açık diyalog 
sağlanır. 

• GİB, iyileştirilebilecek alanları tespit etmek için EUAA ile çalışır 
• EUAA, GİB ve Türkiye’deki diğer kapasite geliştirme paydaşları 

mükerrerliği önlemek için koordineli çalışır.  

Proje çıktıları 

• Belirlenen EUAA veya AB+ ülkelerinin tematik etkinliklerine erişim. 
• En az üç kez nitelikli bilgi alışverişi gerçekleştirilir. 
• En iyi uygulamalar ile ilgili olarak uzman seviyesinde en az iki toplantı 

düzenlenir. 
• EUAA rehberlik belgeleri ve uygulama kılavuzları tercüme edilir ve GİB’e 

sunulur. 

Faaliyetlerin 
açıklaması  

Çıktı 1.1. GİB, EUAA ve AB+ koruma standartlarına ve uygulamalarına 

iyileştirilmiş şekilde erişir 

Faaliyet 1.1.1. GİB’in EUAA veya AB+ ülke temalı etkinliklere katılması. 

Faaliyet 1.1.2. EUAA ile GİB arasında mutabık kalınan konularda Nitelikli 
Bilgi Değişimi. 

Faaliyet 1.1.3. Uluslararası koruma ile ilgili en iyi uygulamalar hakkında 
uzman seviyesinde yıllık toplantı. 

Faaliyet 1.1.4. EUAA’nın iltica ve kayıt ile ilgili belirlenen kılavuz belgeler 
ve uygulama kılavuzları hakkında çalıştay. 
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Sinerji 

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) 2014-2020 Kapsamında 
Türkiye'de İçişlerine AB Desteğine İlişkin 2020 Eylem Belgesi 
doğrultusunda; UNHCR, 2022’de Uluslararası standartlara ve ulusal 

mevzuata uygun olarak ulusal iltica prosedürlerinin etkinliğinin artırılması 
başlıklı projeyi uygulamaya başlayacaktır. Proje kapsamında, AB+ 
ülkelerinin uluslararası koruma prosedürleri ile ilgili iyi uygulamalarının 
analiz edilmesini ve paylaşılmasını amaçlayan faaliyetler öngörülmektedir.  

2. İhtiyaçlar doğrultusunda personelin yetkinliklerini oluşturan bir 
organizasyon 

Beklenen sonuçlar 

(çıktılar) 

Çıktı 2.1. GİB’in uluslararası proje geliştirme ve uluslararası projelere 
katılma kapasitesi artırılır 

Çıktı 2.2. GİB, personelin öğrenme ihtiyaçlarını sürdürülebilir şekilde 
karşılar 

Çıktı 2.3. GİB personeli EUAA Eğitim Müfredatı’na erişir 

Sorumlu Yetkililer GİB, İGİM’ler 

Durumu tanımlama ve 
değerlendirme / 
EUAA’nın kattığı değer  

GİB, Türkiye’de koruma alanının iyileştirilmesi için çeşitli projeler 
yürütmektedir. GİB personelinin proje döngüsünün tüm aşamalarına ileri 
düzeyde bir yeterlilikle dâhil olma kapasitesinin artırılması, diğer projelerin 
yanı sıra mevcut Yol Haritasından da başarılı sonuçlar elde edilmesine 
katkı sağlar. Ayrıca, 2019-2021 Yol Haritası kapsamında EUAA ve GİB 
öğrenme ihtiyaçlarını tespit etmek için birlikte çalışmıştır. Bu çalışmadan 
elde edilecek sonuçlar GİB’in kurum bünyesinde bir eğitim stratejisi 
geliştirmesine yardımcı olacaktır. EUAA ayrıca GİB’e EUAA Eğitim 
Müfredatı’na sürekli erişim sağlayacaktır. 

Ön koşul(lar) 

• EUAA, GİB ve AB+ ülkeleri arasında teknik işbirliği ve açık diyalog 
sağlanır. 

• GİB, gelişim alanlarını tespit etmek için EUAA ile çalışır 
• Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesi’nden elde edilen bulgular, eğitim 

faaliyetlerinin planlanmasının temelini oluşturur.  

Proje çıktıları 

• Proje döngüsü yönetimi için en az bir çalıştay organize edilir. 
• Eğitim stratejisi ve personel için öğrenme yolu geliştirilir. 
• Vaka temelli öğrenme metodolojisi sunulur. 
• GİB ve İGİM bünyesinden en az 20 görevli EUAA eğiticinin  eğitimi 

seanslarını tamamlar. 
• EUAA modüllerine göre en az dört ulusal eğitim seansı tamamlanır. 
• Ulusal eğitim seansları başlamadan önce en az dört bilgi tazeleyici 

çalıştay organize edilir. 
• EUAA temel modülleri ile ilgili en az bir eğitim seansı tamamlanır.  

Faaliyetlerin 
açıklaması  

Çıktı 2.1. GİB’in uluslararası proje geliştirme ve uluslararası projelere 

katılma kapasitesi artırılır 

Faaliyet 2.1.1. Proje döngüsü yönetimi konusunda çalıştay. 

Çıktı 2.2. GİB, personelin öğrenme ihtiyaçlarını sürdürülebilir şekilde 
karşılar 

Faaliyet 2.2.1. GİB’e eğitim stratejisi ve personele yönelik müfredat taslağı 
hazırlamasına yardımcı olmak için çalıştaylar. 
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Faaliyet 2.2.2. Belirli AB+ ülkelerinde mevcut olan ve uygulanan vaka 
temelli  öğrenmenin GİB’e tanıtılması. 

Çıktı 2.3. GİB personeli EUAA Eğitim Müfredatı’na erişir 

Faaliyet 2.3.1. GİB ve İGİM personelinin EUAA eğitmenin eğitimi (TtT) 
oturumlarına katılımı. 

Faaliyet 2.3.2. Belirli bir EUAA modülü ulusal seviyede başlatılmadan 
önce GİB/İGİM  eğitmeni için hazırlık toplantısı düzenlenmesi. 

Faaliyet 2.3.3. EUAA desteğiyle GİB tarafından düzenlenen ulusal eğitim 
oturum larına GİB ve İGİM personelinin katılımı. 

Faaliyet 2.3.4.İGİM ’lere desek veren yeni işe alınmış vaka görevlilerinin 
üç temel modül ile ilgili eğitim seanslarına katılımı. 

Sinerji 
Mükerrerliği önlemek ve tamamlayıcılığı sağlamak için EUAA ile GİB, 
gerekli tedbirleri alacaktır. 

3.   Güçlendirilen uluslararası koruma sistemine hız kazandırmak 
amacıyla dijital dönüşümden faydalanan bir kurum 

Beklenen sonuçlar 
(çıktılar) 

Çıktı 3.1. Dijital dönüşüm fırsatları tanımlanır 

Sorumlu Yetkililer GİB, İGİM’ler 

Durumu tanımlama ve 
değerlendirme / 
EUAA’nın kattığı değer  

Dijital dönüşümün koruma işlem sonuçlarını hızlandırma ve geliştirme 
potansiyeli vardır. Bu çıktı kapsamında, EUAA ve GİB, dijital dönüşüm 
fırsatlarını ve bu tür müdahalelerin desteklenebileceği daha geniş bir 
çerçeveyi ve rehber ilkeleri belirlemek amacıyla birlikte çalışacaktır. 

Ön koşul(lar) 
• EUAA, GİB ve AB+ ülkeleri arasında teknik işbirliği ve açık diyalog 

sağlanır. 
• GİB, gelişim alanlarını tespit etmek için EUAA ile çalışır 

Proje çıktıları • Dijitalleşme fırsatları hakkında kavram belgesi. 

Faaliyetlerin 
açıklaması  

Çıktı 3.1. Dijital dönüşüm fırsatları tanımlanır 

Faaliyet 3.1.1. Dijital dönüşüm için fırsatlar tanımlanır. 

Sinerji 

GİB dijital dönüşüm ile ilgili olarak BMMYK ile birlikte çalışır. Bu işbirliğinde 
edinilen deneyimler tamamlayıcı müdahale fırsatlarının belirlenmesine 
yardımcı olabilir.  



 

EUAA İLE TÜRKİYE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ YOL HARİTASI (2022-2023) 

 

10 

 

4. Sınırlar arası büyük ölçekli hareketlere koruma hususuna duyarlı 
şekilde yanıt veren bir organizasyon 

Beklenen sonuçlar 
(çıktılar) 

Çıktı 4.1. GİB’in sınırlar arası büyük ölçekli hareketlere yanıt verme 
kapasitesi iyileştirilir 

Sorumlu Yetkililer GİB, İGİM’ler 

Durumu tanımlama ve 
değerlendirme / 

EUAA’nın kattığı değer  

2018-2019 İşbirliği Yol Haritası kapsamında EUAA ve GİB, gelecekteki 
olası büyük ölçekli bir akının koordineli ve koruma hususuna duyarlı 
şekilde yönetilmesini sağlama amaçlı bir acil durum planı taslağı 
hazırlamak için birlikte çalıştı. Bu çıktı kapsamında, acil durum planı son 
haline getirilecek ve GİB yeteneklerini geliştirmek ve gelecekte kriz 
yönetimine yönelik olası yanıtlar için bilgi sağlanmasına yardımcı olmak 
için teorik bir senaryoya katılacaktır. 

Ön koşul(lar) 
• EUAA, GİB ve AB+ ülkeleri arasında teknik işbirliği ve açık diyalog 

sağlanır. 
• Onay alınır. 

Proje çıktıları • Türkiye Göç Acil Durum Müdahale Planı (GAMP) güncellenir. 
• Kitlesel akın simülasyonu. 

Faaliyetlerin 
açıklaması  

Çıktı 4.1. GİB’in sınırlar arası büyük ölçekli hareketlere yanıt verme 
kapasitesi iyileştirilir 

Faaliyet 4.1.1. Acil Durum Planı’nın (GAMP) nihai revizyonu. 

Faaliyet 4.1.2. Sınırlar arası büyük ölçekli hareket simülasyonu yoluyla 
GAMP'ın test edilmesi. 

Sinerji 
İlgili paydaşlarla yakın koordinasyon içinde sürekli olarak sinerji olasılıkları 
araştırılacaktır. 

 
 

II. CEAS doğrultusunda etkili iltica prosedürlerine katkıda 
bulunmak 

 

5. Zamanında ve doğru kararlar alınmasını mümkün kılan 
bir iltica süreci 

Beklenen sonuçlar 
(çıktılar) 

Çıktı 5.1. Kararlar için ilgili ve güncel menşe ülke bilgisi (MÜB) sağlanır 
Çıktı 5.2. Başvuru sahibinin kimliği ve menşe ülkesi doğru şekilde 
tespit edilir 
Çıktı 5.3. İyi tanımlanmış bir vaka yüküne hızla ulaşmayı sağlayacak bir 
prosedür uygulanarak iltica sisteminin bütünlüğü korunur 

Sorumlu Yetkililer GİB, İGİM’ler 

Durumu tanımlama ve 
değerlendirme / 
EUAA’nın kattığı değer  

MÜB, GİB’e verilen program oluşturma desteği açısından öncelikli bir 
alandır. GİB, yeterli MÜB olmadan zamanında ve doğru kararlar veremez. 
Ayrıca, doğru karar alınması için iltica sürecinin en başında başvuru 
sahibinin kimliğinin ve menşe ülkesinin tespit edilmesi gerekir. EUAA 
bunların yanı sıra GİB’in hızlandırılmış prosedürlerin AB’de hangi 
koşullarda uygulandığı anlaması için GİB’e destek verecektir. 
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Ön koşul(lar) 
• GİB ve AB+ ülkeleri arasında teknik işbirliği ve açık diyalog sağlanır. 
• GİB, gelişim alanlarını tespit etmek için EUAA ile çalışır 

Proje çıktıları 

• GİB ve İGİM personeli ilgili ve güncel MÜB edinir. 
• GİB bünyesindeki MÜB Birimi, AB+ ülkelerindeki en iyi uygulamalar 

hakkında eğitim alır ve bunları görür. 
• GİB ve İGİM personeli belge doğrulama, sosyal medya araştırması ve 

kişisel mülakat yoluyla menşe ülkenin belirlenmesi konusunda eğitim 
alır. 

• GİB ve İGİM personeli hızlandırılmış prosedürler ile ilgili yasal 
tedbirler ve uygulamalar hakkında eğitilir. 
 

Faaliyetlerin 
açıklaması  

Çıktı 5.1. Kararlar için ilgili ve güncel MÜB sağlanır 

Faaliyet 5.1.1. Belirli konular/menşe ülkeler hakkında çalıştay. 

Faaliyet 5.1.2. İlgili EUAA MÜB raporları tercüme edilir. 

Faaliyet 5.1.3. Durum tespiti görevlerinin planlanması ve yerine 
getirilmesi ile ilgili olarak AB+ ülkeleri arasında bilgi alışveriş yapılır. 

Faaliyet 5.1.4. AB+ ülkelerindeki MÜB birimlerine çalışma seyahatleri. 

Faaliyet 5.1.5. GİB için MÜB ülke brifinglerinin organize edilmesi. 

Faaliyet 5.1.6. AB+ ülkeleri ile MÜB toplama, taslağı hazırlama ve 
uygulama ile ilgili en iyi uygulamalar hakkında bilgi alışverişi. 

Faaliyet 5.1.7. EUAA Menşe Ülke Bilgisinin Vaka Görevlileri Tarafından 
İltica Başvurularının İncelenmesi İçin Kullanılmasına İlişkin Uygulama 
Kılavuzu’nun kullanılması hakkında çalıştay. 

Faaliyet 5.1.8. GİB MÜB Uzmanı ile AB+ ülkesindeki meslektaşı arasında 
iki taraflı danışmanlık ve soru alışverişi. 

Faaliyet 5.1.9. AB+ ülkelerinde kullanılan MÜB veri tabanlarını gösterme 
amaçlı çalıştay. 

Çıktı 5.2. Başvuru sahibinin kimliği ve menşe ülkesi doğru şekilde 
tespit edilir 

Faaliyet 5.2.1. AB+ ülkelerindeki kimlik merkezlerine çalışma ziyareti. 

Faaliyet 5.2.2. Belge doğrulaması sırasında kimliği ve menşe ülkeyi 
araştırmak hakkında çalıştay. 

Faaliyet 5.2.3. Sosyal medyada araştırma yaparak kimliği ve menşe 
ülkeyi araştırmak hakkında çalıştay. 

Faaliyet 5.2.4. Kişisel mülakat sırasında kimliği ve menşe ülkeyi 
araştırmak hakkında çalıştay. 

Çıktı 5.3. İyi tanımlanmış bir vaka yüküne hızla ulaşmayı sağlayacak bir 

prosedür uygulanarak iltica sisteminin bütünlüğü korunur 

Faaliyet 5.3.1. Hızlandırılmış prosedürlerle ilgili AB yasal tedbirlerini 

anlama amaçlı çalıştay. 

Faaliyet 5.3.2. Hızlandırılmış prosedürlerle ilgili AB+ ülkelerindeki 

uygulamaları anlama amaçlı çalışma ziyareti. 
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Sinerji 

BMMYK, GİB MÜB Birimi'ne uzun süredir destek vermektedir ve 
Türkiye'nin uluslararası koruma statü belirleme prosedürünün etkinliğini 
güçlendirmeyi ve bütünlüğünü korumayı da amaçlayacak olan yeni 
projesi kapsamında destek vermeyi sürdürecektir. ICMPD ayrıcaMÜB ’nin 
çeşitli yönlerini destekleyen küçük ölçekli özel projeler uygulamıştır. 
EUAA, bu önceki başarıların üzerine eklemeler yaparak geliştirmek için 
GİB ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır.  
 

6. Birbiriyle bağlantılı bir yeniden yerleştirme süreci 

Beklenen sonuçlar 
(çıktılar) 

Çıktı 6.1. GİB’in yeniden yerleştirme yönlendirme mekanizması 
iyileştirilir 
Çıktı 6.2. GİB’in AB+ ülkelerinin yeniden yerleştirilen uluslararası 
koruma kapsamındaki yabancılarla ilgili politika ve uygulamaları 
hakkında bilgi ve tecrübe edinmiştir.  

Sorumlu Yetkililer GİB, İGİM’ler 

Durumu tanımlama ve 
değerlendirme / 
EUAA’nın kattığı değer  

Bu çıktı kapsamında GİB, AB+ ülkelerinin yeniden yerleştirme vakalarını 
belirleme kriterlerini ve yeniden yerleştirilen uluslararası koruma 
kapsamındaki yabancı vaka yüklerini entegre etmek için AB+ ülkeleri 
tarafından benimsenen uygulamaları daha iyi anlayacaktır.  

Ön koşul(lar) 
• EUAA, GİB ve AB+ ülkeleri arasında teknik işbirliği ve açık diyalog 

sağlanır. 
• GİB, gelişim alanlarını tespit etmek için EUAA ile çalışır 

Proje çıktıları 

• Yeniden yerleştirme için kayıt kriterleri ile ilgili belirli AB+ ülke 
politikaları ve uygulamaları hakkında bilgi notu. 

• Yeniden yerleştirilen uluslararası koruma kapsamındaki yabancılarla 
ilgili olarakkayıt, haklar ve hak sahipliği ve uyum alanlarında belirli 
AB+ ülke politikaları ve uygulamaları hakkında bilgi notu. 

Faaliyetlerin 
açıklaması  

Çıktı 6.1. GİB’in yeniden yerleştirme yönlendirme mekanizması 
iyileştirilir 

Faaliyet 6.1.1. AB+ ülkelerinin yeniden yerleştirme için kayıt kriterlerini 
anlama amaçlı çalıştay. 

Çıktı 6.2. GİB’in AB+ ülkelerinin yeniden yerleştirilen uluslararası 
koruma kapsamındaki yabancılarla ilgili politika ve uygulamaları 

hakkında bilgi ve tecrübe edinmiştir.  

Faaliyet 6.2.1. AB+ ülkelerinin yeniden yerleştirilen uluslararası koruma 
kapsamındaki yabancılarla  ilgili politika ve uygulamaları (kayıt, haklar 
ve hak sahipliği, uyum) hakkında çalıştay. 

Sinerji 

BMMYK'nin 2022 projesinin hedeflerinden biri, ulusal yeniden 
yerleştirme prosedürlerini ve uluslararası koruma kapsamındaki 
yabancıları seçme ve topluma entegre etme konusunda ulusal 
yaklaşımları daha iyi anlamak amacıyla AB+ ülkelerine çalışma ziyaretleri 
düzenlemek dahil olmak üzere yeniden yerleştirme prosedürlerinin 
etkinliğini güçlendirmek ve sürdürmektir.  

 
 
 
 
 



 

EUAA İLE TÜRKİYE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ YOL HARİTASI (2022-2023) 

 

13 

 

 
 

III. Etkili bir kayıt sistemine katkıda bulunmak 
 

7. Başvuru sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir kayıt süreci 

Beklenen sonuçlar 
(çıktılar) 

Çıktı 7.1. Başvuru sahipleri bir ile sevk edilirken, başvuru sahiplerinin 
ihtiyaçları ile istihdam olanakları ve hükümet kapasiteleri eşleştirilir. 

Çıktı 7.2. Özel  ihtiyaç sahibi uluslararası koruma başvuru sahipleri 
tespit edilir ve hizmetlere zamanında yönlendirilir 

Sorumlu Yetkililer GİB, İGİM’ler 

Durumu tanımlama ve 
değerlendirme / 
EUAA’nın kattığı değer  

Bu çıktı kapsamında Hollanda (NL), belirli illere gönderilen uluslararası 
koruma kapsamındaki yabancılar için en üst düzeyde olumlu sonuçlar 
alınması için Hollanda’daki ulusal kayıt sisteminde gözlemlenen en iyi 
uygulamaları paylaşacaktır. 

Ön koşul(lar) 

• EUAA, GİB ve AB+ ülkeleri arasında teknik işbirliği ve açık diyalog 
sağlanır. 

• GİB, gelişim alanlarını tespit etmek için EUAA ile çalışır 
 

Proje çıktıları 

• Tarama ve eşleştirme sistemi hakkında analiz ve değerlendirme raporu. 
• Belirlenen kılavuz belgeler ve standartlar tercüme edilir. 
• Özel  ihtiyaç sahibi kişilerin (PSN) belirlenmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili 

en iyi uygulamalar hakkında bilgi notu. 
• Uluslararası koruma başvurusunda bulunanlara sağlık hizmetlerinin 

sağlanmasına ilişkin AB+ ülkelerindeki politikalar ve en iyi uygulamalar 
PMM ile paylaşılır. 

Faaliyetlerin 
açıklaması  

Çıktı 7.1. Başvuru sahipleri bir ile sevk edilirken, başvuru sahiplerinin 
ihtiyaçları ile istihdam olanakları ve hükümet kapasiteleri eşleştirilir. 

         NL ve TR arasında tarama ve eşleştirme ile ilgili en iyi uygulamalar 
hakkında bilgi alışverişi 

Öncü ajans: İltica Başvurusu Yapanların Kabulü için Merkezi Kuruluş 
(COA) 

Faaliyet 7.1.1. Tarama ve eşleştirme sistemi ve Türkiye’deki bağlamda 
uygulanabilirliği hakkında toplantı. 

Faaliyet 7.1.2. Hollanda’ya çalışma ziyareti. 

Faaliyet 7.1.3. COA, eşleştirme sürecinin hem göçmenler hem yerel 

topluluk için öneminin tartışılması amacıyla NL veya TR'de GİB 
(uzmanlar/yönetim) ve TR ve AB'den uzman akademisyenlerin katılımıyla 
konferans düzenler. Göçmenlerin karar verme süreci ve nerede 

yaşayacaklarına/çalışacaklarına karar verirken bu kararlarını etkileyen 
faktörler hakkında olası ek münazara. 

Faaliyet 7.1.4. Konferans sonrası analiz ve değerlendirme raporu. 

Çıktı 7.2. Özel ihtiyaç sahibi uluslararası koruma başvuru sahipleri tespit 

edilir ve hizmetlere zamanında yönlendirilir. 
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Faaliyet 7.2.1. Özel  ihtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesi ve yönlendirilmesi 
hakkında AB+ ülkeleri ve TR’deki en iyi uygulamalar hakkında uzman 
seviyesinde toplantı. 

Faaliyet 7.2.2. AB+ ülkesindeki yetkili makamın özel  ihtiyaç sahibi kişileri 
belirlerken ve yönlendirirken kullandığı kılavuz belgelerin, standartların ve 

diğer ilgili belgelerin tercüme edilmesi. 

Faaliyet 7.2.3. AB+ ülkelerinin uluslararası koruma başvurusunda 
bulunanların sağlık hizmeti alma hakkı ile ilgili yükümlükleri nasıl yerine 
getirdiğini anlamak için çalışma ziyareti. 

Faaliyet 7.2.4. AB+ ülkelerinde iltica sürecinde sağlanan sağlık 
hizmetlerine ilişkin en iyi uygulamaları paylaşma amaçlı çalıştay. 

Sinerji 

GİB, BMMYK'nin desteğiyle özel ihtiyaç sahiplerinin tespiti ve 
yönlendirilmesi için İGİM’lerde Koruma Masaları olarak bilinen, etkili ve 
gerçek zamanlı bir işleyiş oluşturmuştur. EUAA, sistemin AB+ ülkelerindeki 
uygulamalardan (karşılıklı olarak) nasıl yararlanabileceğini anlamak için 
GİB ile diyalog halinde kalarak  hareket etmeye devam edecektir.  
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