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UNHCR	ve	Ortaklarının	Varlığı	

	

20.750	
Mültecinin	dosyası	bugüne	kadar	üçüncü	
ülkeye	yerleştirme	için	2016	yılında	UNHCR	
tarafından	sunulmuştur	
2015	yılında,	UNHCR	18.260	mülteciyi	
yerleştirme	için	sunmuştur	

25.000	
Özel	ihtiyaç	sahibi	mülteci	tespit	
edilmiş	ve	özel	hizmetler	için	UNHCR	
ve	ortakları	tarafından	sevki	
sağlanmıştır	

1.600	
Suriyeli	mülteci	gence	yüksek	
öğrenim	dil	hazırlık	bursu	
verilmiştir	

UNHCR’nin	İlgi	Alanındaki	
Nüfus	

Suriyeli	Mültecilerin	Dağılımı	
	

İlgi	alanında	3	milyondan	fazla	

kişi	vardır	
Menşe	ülkeye	göre	

Ülke	 İlgi	Alanındaki	
Toplam	Kişi	

Suriye*	 2.728.276	

Irak**	 125.879	

Afganistan**	 113.756	

İran**	 28.534	

Somali**	 3.905	

Diğer**	 8.290	

Total	 3.008.640	
*		GİGM	tarafından	kayıtlı	 **		UNHCR	tarafından	kayıtlı	

	

	
	
	
Fonlama	
350	milyon	ABD	dolarından	fazla		
çağrıda	bulunulmuştur	

	

$5,122,556	

$100,983,927	

Suriyeli	
olmayanlar

Suriyeliler

Fonlanan Fonlanmayan

Kent	
ortamında

91%

Kampta
9%
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ORTAKLAR	İLE	ÇALIŞMA	
¡ Türk	 Hükümeti	 mültecilere	 yönelik	 müdahalenin	 liderliğini	 üstlenmiş	 olup,	 UNHCR	 Türk	 makamlarına	 doğrudan	

operasyonel	destek,	kapasite	geliştirme	ve	teknik	tavsiye	sağlamaktadır.	BM	Mülteci	Örgütü	olarak	UNHCR,	uluslararası	
yardımda	oluşabilecek	örtüşme	ve	açıklıkların	önüne	geçmek	için	BM	kuruluşlarının	ve	ortaklarının	Türkiye’nin	mülteci	
müdahalesini	 desteklemeye	 yönelik	 çabalarını	 da	 koordine	 etmektedir.	 Bu	 rol	 bağlamında,	 UNHCR,	 Suriye	 krizine	
yönelik	Bölgesel	Mülteci	ve	Dayanıklılık	Planı’na	 (3RP)	UNDP	 ile	ve	Bölgesel	Mülteci	ve	Göçmen	Müdahale	Planı’na	
(RMRP)	IOM	ile	birlikte	liderlik	etmektedir.			

¡ UNHCR,	faaliyetlerini	14	ortak	ile	yürütmektedir:	Sığınmacılar	ve	Göçmenlerle	Dayanışma	Derneği	(ASAM)	|	Concern	
Worldwide	Ireland	|	Danimarka	Mülteci	Konseyi	(DRC)	|	Türkiye	İnsan	Hakları	Vakfı	(HRFT)	|	Uluslararası	Mavi	Hilal	
İnsani	Yardım	ve	Kalkınma	Vakfı	(IBC)	|	Uluslararası	Tıbbi	Birlikler	Birleşik	Krallık	(IMC)	|	Uluslararası	Ortadoğu	Barış	
Araştırmaları	Merkezi	(IMPR)|	Uluslararası	Göç	Örgütü	(IOM)	|		Hayata	Destek	(STL)	|	İnsan	Kaynağını	Geliştirme	Vakfı	
(HRDF)	|	Yurtdışı	Türkler	ve	Akraba	Topluluklar	Başkanlığı	 (YTB)	|	Türk	Kızılayı	|	Birleşmiş	Milletler	Proje	Hizmetleri	
Ofisi	(UNOPS)	|	Birleşmiş	Milletler	Gönüllüleri	(UNV)	

TEMEL	FAALİYETLER	

	Kayıt	ve	Mülteci	Statüsü	Belirleme	(MSB)	

¡ Türkiye’de	geçici	koruma	altındaki	2,7	milyon	Suriyeli	mültecinin	kayıt	verilerinin	doğrulanması:	Göç	İdaresi	Genel	
Müdürlüğü	 (GİGM)	 ve	 UNHCR,	 Türkiye’de	 türünün	 ilk	 örneği	 olan,	 kayıt	 verilerinin	 doğrulanması	 çalışmasını	
yürütecektir.	Bu	çalışma,	biyometrik	veriler,	iletişim	bilgileri	ve	mültecilere	ilişkin	ayrıntılı	geçmiş	bilgileri	dâhil	mevcut	
bilgiyi	 güncelleme	 ve	 eksik	 bilgileri	 edinmenin	 yanı	 sıra	 doğrulamayı	 kaydın	 sürekli	 bir	 parçası	 haline	 getirmeyi	
amaçlamaktadır.	 Bu	 çalışmanın	 çıktıları,	 hedefli	 yardıma	 yönelik	 doğrulanmış	 veriye	 dayalı	 programlar	 tasarlamak;	
eğitim	 ile	 istihdahama	 erişimi	 desteklemek;	 ailenin	 yeniden	 birleşmesi,	 özel	 sponsorluk,	 insani	 vize	 programları,	
akademik	burslar	vb.	gibi	hukuki	yolları	ve	diğer	kalıcı	çözümleri	tespit	etmek	ve	özel	ihtiyaç	sahibi	kişileri	tespit	etmek	
ve	bu	kişilere	yardım	sağlamak	için	Türk	Hükümeti’ne,	UNHCR’ye	ve	diğer	uygun	paydaşlara	güncel	veri	sağlayacaktır.	
Uygulama,	Suriyelilerin	halihazırda	Türkiye’de	yaşadığı	81	ili	kapsayan	beş	aşamaya	bölünmüştür.		

¡ UNHCR,	Mülteci	 Statüsü	 Belirleme	 (MSB)	 faaliyetlerinin	 ulusal	 usullere	 geçişini	 desteklemektedir:	 Yabancılar	 ve	
Uluslararası	Koruma	Kanunu’nun	Nisan	2014’te	yürürlüğe	girmesinin	ardından;	Türk	makamları,	kendi	yetkisi	altında	
çoğunlukla	UNHCR	tarafından	yıllarca	gerçekleştirilmiş	olan	MSB	ile	ilgili	tüm	faaliyetleri	ulusal	usullere	entegre	etmek	
için	çalışmalarını	sürdürmektedir.	

¡ 2016	yılının	başından	bu	yana,	yaklaşık	12.000	dosyaya	(bireyler	ve/veya	aileler)	ilişkin	MSB	kararı	UNHCR	tarafından	
verilmiş	olup,	 bunların	 yüzde	93’üne	mülteci	 statüsü	 verilmiştir.	 Birinci	 sırada	 gelen	 Iraklıları,	 İranlılar,	 Afganlar	 ve	
Somaliler	takip	etmektedir.	

	Koruma	

¡ Türkiye’de	kent	ortamlarındaki	sığınmacılar	ve	mülteciler	daha	geniş	yelpazedeki	hizmetlere	erişmektedir:	UNHCR,	
Türkiye’nin	81	iline	yayılmış	olan	mültecilere	psikososyal	destek,	hukuki	ve	genel	danışmanlık,	dil	eğitimi	ve	mesleki	
eğitim	dâhil	olmak	üzere	hizmet	sunmak	için,	uzmanların	çalıştığı	çok	hizmetli	merkezlere,	toplum	merkezlerine,	kadın	
merkezlerine	ve	çocuk	dostu	alanlara	fon	desteği	sağlamaktadır.	Bu	erişim	merkezleri	hem	ev	sahibi	hem	de	mülteci	
topluluklarının,	ihtiyaçlarını	karşılamak	için	mevcut	kaynakları	kullanmasını	sağlayarak	koruma	ağlarını	güçlendirmekte	
ve	topluluğun	güçlenmesini	desteklemektedir.		

¡ UNHCR’nin	 Mülteci	 Erişim	 Gönüllüleri	 projesi,	 toplulukları	 koruma	 müdahalelerine	 doğrudan	 dâhil	 etmektedir:	
Mültecilerin	 kendileri	 tarafından	 gerçekleştirilen	 erişim	 ve	 farkındalık	 artırma;	 toplum	 merkezlerine,	 çok	 hizmetli	
merkezlere,	 koruma	ofislerine	normalde	erişemeyen	özel	 ihtiyaç	 sahibi	kişilerin	 tespit	edilmesini	 sağlamaktadır.	Bu	
proje,	ülkedeki	varlığı	 ve	ortakları	 vasıtasıyla	44	 ildeki	mültecilere	yönelik	mevcut	UNHCR	kapsamını	 tamamlamaya	
katkıda	 bulunma	 ve	 genişletmenin	 yanı	 sıra	 etkili	 bilgi	 aktarımı	 yoluyla	 kendi	 topluluklarına	 yardımcı	 olmaları	 için	
mültecileri	 güçlendirirken	 güven	 ortamının	 tesis	 edilmesine	 katkı	 sağlamaktadır.	Mülteci	 Erişim	Gönüllüleri	 projesi	
şimdiye	kadar	İstanbul,	Ankara,	Şanlıurfa,	Mersin,	Batman,	Bursa,	Sakarya,	Niğde	ve	Isparta	dâhil	dokuz	ilde,	her	ilde	
Suriyeli,	Afgan,	İranlı	ve	Iraklı	mülteciler	dâhil	olmak	üzere	ortalama	9	mülteci	erişim	görüllüsü	ile	uygulanmaktadır.	
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¡ UNHCR	ülke	geneline	yayılan	kent	ortamındaki	mültecilere	yönelik	koruma	izleme	faaliyetlerini	genişletmektedir:	
Erişim	merkezleri,	 uygulama	 ortakları,	 uydu	 şehirlere	 UNHCR	 liderliğinde	 gerçekleştirilen	 ziyaretler	 ve	 odak	 grubu	
görüşmeleri;	 kampların	 dışında	 yaşayan	 mültecilerin	 durumunun	 izlenmesine,	 özel	 ihtiyaç	 sahibi	 bireylerin	 tespit	
edilmesine,	 savunuculuk,	 koruma	müdahaleleri,	 hedefli	 yardımlar	 ve	 bilgi	 paylaşımına	 katkı	 sağlamaktadır.	 UNHCR	
koruma	ortaklarının	kapasitesini	de	artırmakta	ve	bireysel	dosya	yönetimi,	sevkler	ve	takip	için	ortaklarının	varlıklarını	
genişletmektedir.		

¡ UNHCR,	 cinsel	 ve	 toplumsal	 cinsiyete	dayalı	 şiddetin	önlenmesini	 ve	buna	 yönelik	müdahaleyi	 desteklemek	 için	
ortaklar	 ile	 işbirliği	 yapmaktadır:	 Aile	 ve	 Sosyal	 Politikalar	 Bakanlığı	 ile	 AFAD’ın	 eşbaşkanlığını	 yaptığı	 Cinsel	 ve	
Toplumsal	 Cinsiyete	 Dayalı	 Şiddet	 Çalışma	 Grubu’nun	 sekreterya	 işlevini	 yerine	 getirmeye	 devam	 eden	 UNHCR,	
Gaziantep’teki	 Cinsel	 ve	 Toplumsal	 Cinsiyete	 Dayalı	 Şiddet	 Alt	 Çalışma	 Grubu’na	 UNFPA	 ile	 birlikte	 eşbaşkanlık	
yapmaktadır.	UNHCR;	UNFPA,	 hükümet	 yetkilileri,	 STK’ler	 ve	 koruma	 sektöründeki	 diğer	 BM	kuruluşları	 ile	 işbirliği	
içinde	Cinsel	ve	Toplumsal	Cinsiyete	Dayalı	Şiddeti	Önlemeye	ve	Müdahaleye	ilişkin	kuruluşlararası	standart	çalışma	
usullerini	 de	 hazırlamıştır.	 Buna	 ek	 olarak,	 UNHCR	 cinsel	 ve	 toplumsal	 cinsiyete	 dayalı	 şiddetin	 tespiti	 ve	 sevk	
mekanizmalarına	 ilişkin	 eğitim	modüllerini	 oluşturmanın	 yanı	 sıra	 erken	 yaşta	 evliliklere,	 zorla	 evliliklere	 ve	 aile	 içi	
şiddete	 ilişkin	 broşürler	 hazırlamıştır.	 Bunların	Arapça,	 Türkçe	 ve	 İngilizce	 olarak	 basılan	 100.000’den	 fazla	 kopyası	
mültecilere	 ve	 hükümet	 kurumları,	 uygulama	 ve	 operasyonel	 ortaklar	 dâhil	 yerel	 paydaşlara	 dağıtılmıştır.	 Farsça	
tercümeleri	de	tamamlanmış	olup,	2016’nın	son	çeyreğinde	dağıtılacaktır.	

¡ UNHCR,	risk	altındaki	çocukları/gençleri	tespit	etmek	için	yerel	makamları	ve	yerel	(STK)	ortakları	desteklemekte	ve	
önleme	ile	müdahale	mekanizmalarını	güçlendirmektedir:	Refakatsiz	çocuklar	ve	risk	altındaki	diğer	çocuklara	yönelik	
ulusal	 çocuk	koruma	hizmetlerine	süregelen	erişim	kritik	öneme	sahiptir	ve	çocuk	 işçiliği	de	endişe	konusu	olmaya	
devam	etmektedir.	UNHCR	İstanbul,	çocuk	işçiliğini	ele	almaya	yönelik	mevcut	ulusal	çocuk	koruma	mekanizmalarını	
güçlendirmek	için	Milli	Eğitim	Bakanlığı,	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı	ve	STK’ler	gibi	il	makamları	ile	yakın	eşgüdüm	
içindedir.	 Çocukların	mevcut	 koruma	mekanizmalarından	 faydalanmasını	 sağlamanın	 yanı	 sıra	 sosyal	 hizmetlere	 ve	
eğitime	erişimlerini	kolaylaştırmak	için	ulusal	sistemlere	sevk	yapılmaktadır.	

	Eğitim	

¡ UNHCR,	okul	 çağındaki	 çocuklara	 yönelik	 eğitime	erişimi	 sağlamak	 için	makamların	 çabalarını	desteklemektedir:	
UNHCR,	 mevcut	 eğitim	 hizmetlerine	 ilişkin	 mültecilere	 ulaşmak,	 Geçici	 Eğitim	 Merkezlerine	 eğitim	 ve	 kırtasiye	
materyallerinin	sağlanmasının	yanı	sıra	yükseköğrenime	erişim	 için	gerekli	dil	yeterliliği	gerekliliklerini	karşılamayan	
öğrencileri	 de	 hedef	 alan	 Türk	 dili	 desteği	 sağlanması	 yoluyla	 Milli	 Eğitim	 Bakanlığı	 tarafından	 koordine	 edilen	
müdahaleyi	desteklemektedir.	

¡ Yurtdışı	Türkler	ve	Akraba	Topluluklar	Başkanlığı	(YTB)	ile	ortaklık	içinde	UNHCR	ileri	düzeyde	Türk	dili	programları	
için	burslar	sağlamaktadır:	Lise	mezunları,	yükseköğrenime	kayıt	için	gerekli	dil	yeterlilik	gerekliliklerini	karşılayabilmek	
için	bu	programlardan	faydalanabilir.	UNHCR,	10	ay	süren,	akredite	edilmiş	ve	yoğun	Türk	dili	programına	erişim	için	
halihazırda	yaklaşık	1.600	burs	sağlamış	olup	ve	2016/17	öğrenim	dönemi	için	burs	programını	genişletmenin	yanı	sıra	
kapsamlı	burs	(geçim	masrafları	da	dâhil)	bursları	sağlayacaktır.	

¡ UNHCR’nin	 DAFI	 Türkiye	 burs	 programı	 vasıtasıyla	 yükseköğrenim	 bursları	 sağlamak:	 Suriyelilere	 yönelik	 olarak	
öğrenim	 ücreti	 ve	 barınma	 giderlerinin	 karşılanmasını	 yanı	 sıra	 geçim,	 yerel	 ulaşım	 ve	 akademik	 kitaplara	 ilişkin	
masrafları	karşılamak	için	2016/17	öğrenim	yılı	için	toplam	1.000	yeni	burs	açılmıştır.	Yaklaşık	6.600	başvuru	alınmış	ve	
seçim	süreci	Eylül	ayında	tamamlanacaktır.	

	Sağlık	
¡ UNHCR,	 kapasitesinin	üzerinde	 çalışan	Türk	 sağlık	 sistemine	desteğini	 artırmaktadır:	UNHCR,	 sağlık	 hizmetlerinin	

ücra	yerlerde	bulunan	ilgi	alanındaki	kişilere	sağlık	hizmetleri	sunmak	veya	acil	durumlarda	kullanılmak	üzere	için	Sağlık	
Bakanlığı’na	 40	 ambulans	 ve	 bir	 mobil	 klinik	 teslim	 etmiştir.	 UNHCR,	 mülteci	 nüfusunun	 sağlık	 ihtiyaçlarının	
karşılanmasına	destek	olan	için	yaklaşık	120.000	hijyen	kiti	de	sağlamıştır.		

¡ UNHCR,	hizmet	sunumuna	katkıda	bulunmak	 için	hastanelere	tercüman	ve	eğitim	desteği	sağlamaktadır:	Türkiye	
çapında,	sağlık	tesislerinde	kaliteli	hizmet	sunumunun	önünde	dil	engel	olmaya	devam	etmektedir.	UNHCR,	bu	engeli	
aşmak	 için	Suriyelilerin	ve/veya	Arapça	konuşan	mülteci	nüfusunun	yoğun	olarak	yaşadığı	bölgelerdeki	hastanelere	
tercüman	 desteği	 sağlamaktadır.	 Arapça	 konuşmayan	 mülteci	 nüfusuna	 yönelik	 tercüme	 desteği	 çeşitli	 illerdeki	
ortaklar	vasıtasıyla	sağlanmaktadır.	UNHCR,	güneydoğudaki	şehirlerde	çalışan	Sağlık	Bakanlığı	personeline	yönelik,	ilgili	
konularda	 farkındalığı	artırmak,	bilginin	 sağlanmasında	uyumu	 tesis	etmek,	aynı	 zamanda	mevzuatın	 tutarlı	 şekilde	
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uygulanmasını	 temin	 etmek	 için	 uluslararası	 hukuki	 korumaya	 ve	 sağlık	 hizmetleri	 konularına	 ilişkin	 eğitimler	 de	
vermektedir.		

	Temel	İhtiyaçlar	ve	Nakit	Temelli	Girişimler	

¡ UNHCR	kent	ortamlarında	en	hassas	durumdaki	kişilere	temel	yardım	malzemeleri	sağlamaya	devam	etmektedir:	
Kamp	dışında	yaşayan	mültecilere	desteğin	bir	parçası	olarak	UNHCR,	sahadaki	ortakları	vasıtasıyla	battaniye,	hijyen	
paketleri,	mutfak	setleri,	matlar,	hijyen	bezleri	ve	su	bidonları	dağıtmaktadır.		

¡ Kamplarda	yaşayan	yaklaşık	54.000	Suriyeli	ve	Iraklı	mülteci	hane	halkına	2016/17	kış	mevsimine	yönelik	kıyafetler	
verilecektir.	Kamplarda	dağıtımları	AFAD	yapılmaktadır.		

¡ UNHCR,	 en	 hassas	 durumdaki	mültecilere	 yönelik	 nakit	 kupon	 ve	 nakit	 yardımı	 programları	 da	 uygulamaktadır:	
UNHCR’nin	senelik	kış	yardım	programı	çerçevesinde,	2016	yılında	UNHCR	70.000	Suriyeli	ve	13.000	Suriyeli	olmayan	
hane	halkına	tek	sefere	mahsus	nakit	yardımı	ile	destek	olacaktır.	Suriyeli	olmayan	mültecilere	yönelik	uzun	süredir	
devam	eden	nakit	yardımının	devamı	olarak	UNHCR,	8.300’den	fazla	Suriyeli	mülteci	hane	halkına	ve	800	Iraklı,	Afgan	
ve	diğer	uyruklardan	mültecilerin	hane	halklarına	düzenli	nakit	yardımı	sağlamayı	da	planlamaktadır.		

¡ UNHCR,	2016	yılında	AFAD	yönetimindeki	kamplardaki	5.000	çadırı	yenilemiştir.	

	Kamp	Koordinasyonu	ve	Kamp	Yönetimi	

¡ UNHCR,	 Türkiye’nin	 güneydoğusundaki	 kampların	 yönetiminde	 AFAD’ı	 desteklemektedir:	 Kayıt,	 kamp	 yönetimi,	
hassas	durumların	tespiti,	koruma	konusundaki	diğer	hususlara	ilişkin	teknik	yardım	sağlamak	ve	gönüllü	geri	dönüşü	
izlemek	 amacıyla,	 UNHCR	 tüm	 kamplarda	 çalışanlarının	 düzenli	 olarak	 varlık	 göstermesini	 sağlamaktadır.	 UNHCR,	
eğitime,	 sağlık	 ve	 beslenmeye,	 su	 ve	 yer	 planlamasına	 ilişkin	 ilave	 uzman	 teknik	 desteği	 sağlamak	 amacıyla	 kamp	
bölgelerinde	 çalışanlarının	 varlık	 göstermesini	 de	 temin	 etmektedir.	 Barınma,	 kışlık	 ihtiyaçlar,	 mesleki	 eğitim	
programları	 veya	 özel	 ihtiyaç	 sahibi	 kişilere	 yönelik	 materyaller	 (bkz.	 Temel	 İhtiyaçlar)	 UNHCR’nin	 temel	 yardım	
malzemesi	yardımına	dâhildir.	UNHCR,	sene	başından	beri	birçok	kampa	221	tuvalet	ve	duş	konteyneri	de	sağlamıştır.	

	Toplum	Güçlendirmesi	ve	Kendi	Kendine	Yeterlilik	

¡ Kendi	kendine	yeterlilik	2016	yılında	UNHCR’nin	önceliğidir:	UNHCR,	beceri	gelişiminin,	istihdam	edilebilirliğin	ve	iş	
gücü	piyasasına	erişimin	teşvik	edilmesi	yoluyla	kısa	ve	uzun	vadeli	ihtiyaçlara	cevap	verebilmeleri	için	kapasiteleri	ile	
dayanıklılıklarını	 geliştirmek	 amacıyla	 mülteci	 topluluklarını,	 yerel	 STK’leri,	 ulusal	 kurumları	 ve	 diğer	 ortakları	
güçlendirmesinde	destek	olmaktadır.	Bu	şekilde	yoksulluk	ve	olumsuz	başa	çıkma	mekanizmalarının	önüne	geçmenin	
yanı	sıra	dayanıklılık	ve	sosyal	uyum	teşvik	edilecektir.	UNHCR	ve	UNDP	ortak	liderliğindeki	3RP,	mülteci	müdahalesinin	
insani	ve	dayanıklılık	yönleri	arasındaki	bağlantıları	göz	önüne	alarak	uygulanabilir	bir	planlama	ve	yardım	sağlama	aracı	
olmaya	devam	etmektedir.	

¡ UNHCR,	 geçim	 kaynaklarına	 ilişkin	 artan	 ihtiyaçlara	 cevap	 verilmesine	 destek	 sağlamaktadır:	 Çalışma	 ve	 Sosyal	
Güvenlik	 Bakanlığı	 ile	 IMPR	 çalışanlarıyla	 birlikte	 koordine	 edilen	 bir	 proje	 çerçevesinde;	 devlet	 kurumları,	
uluslararası/yerel	STK’ler	ve	geçici	koruma	altındaki	mülteciler	farkındalık	artırma,	yaşam	becerileri	eğitimi,	kapasite	
geliştirme	ve	çalışma	 izinlerine	 ilişkin	danışma	sağlanması	yoluyla	hedeflenmektedir.	Ayrıca,	 IMC	 ile	ortaklık	 içinde,	
eğitim	ve	kariyer	konularında	danışma	sağlanması,	yaşam	ve	iş	becerileri	eğitim	oturumları	sunan	ve	mesleki	eğitime	
yönelik	 başvuruları	 destekleyen	 bir	 Geçim	 Kaynakları	 Merkezi	 İstanbul’da	 kurulmuştur.	 Bu	 merkez	 girişimcilik	
eğitimleriyle	yeni	başlayan	işyerlerine	yönelik	bir	inkübatör	olarak	hizmet	verecektir.	

	Üçüncü	Ülkeye	Yerleştirme		

¡ UNHCR,	 en	 hassas	 durumdaki	 veya	 koruma	 risklerine	 sahip	 dosyaların	 titiz	 bir	 önceliklendirme	 ile	 incelenmesi	
temelinde	üçüncü	ülkeye	yerleştirmesine	yönelik	çalışmalarını	sürdürmektedir.	Sene	başından	beri	UNHCR,	yaklaşık	
20.750	mültecinin	 dosyasını	 üçüncü	 ülkeye	 yerleştirme	 için	 sunmuştur.	 UNHCR,	 çeşitli	 yollarla	 (telefon,	 yüz	 yüze,	
online	vb.)	üçüncü	ülkeye	yerleştirmeye	yönelik	sağladığı	danışma	hizmetine	erişimi	genişletmektedir	ve	23	Eylül	2016	
itibarıyla	yaklaşık	8.150	mültecinin	ilgili	sorularına	cevap	vermiştir.	

UNHCR,	 operasyonuna	 cömert	 bir	 şekilde	 katkı	 sağlayan	donörlere	minnettardır:	 Amerika	Birleşik	Devletleri	 |	Avrupa	
Birliği	|	Almanya	|	Japonya	|	Kanada	|	Fransa	|	İsviçre	|	Norveç	|	Litvanya	|	Özel	Bağışçılar	
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