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Yaklaşık 4 milyon mülteci  
Türkiye dünyanın en büyük 

mülteci nüfusuna ev sahipliği 

yapmaya devam etmektedir. 

 
 

 

Kilit noktalar  
Türkiye’deki tüm mültecilerin 

yaklaşık yüzde 50’si dört kilit ilde 

kayıtlıdır: Gaziantep, Hatay, 

İstanbul ve Şanlıurfa.  

 
 

 

Genç mülteciler  
Türkiye’deki yaklaşık bir 

milyon mülteci, 15 ile 24 

yaşları arasındadır ve 

bunların yüzde 60’ı erkektir. 
 
 

 
NÜFUS DAĞILIMI  
 
Suriyeliler 3,5 M 

 
Afganlar 172.000 

 
Iraklılar 142.000 

 
İranlılar 39.000 

 
Somalililer 5.700 

 
Diğer 11.700 
 
 
* Suriyeli nüfus için veri kaynağı: GİGM, 30 Eylül 2018. 
 
* Suriyeli olmayan nüfus için veri kaynağı: UNHCR, 10 Eylül 2018.  

 
 

 
FİNANSMAN (2 EKİM 2018 İTİBARIYLA)  

436,1 milyon ABD 
doları Türkiye için talep edilmiştir 
  
  

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

 
 
 
MÜLTECİLERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI (1 EKİM 2018 İTİBARIYLA)  
 

 

 

UNHCR’nin Türkiye operasyonu; Ankara’daki ülke ofisi ve İstanbul, İzmir, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve 

Van’daki saha ofisleriyle küresel olarak en büyük operasyonlardan biridir. 
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Finanse edilen 
%31 

135 milyon 
 
 

Finanse edilmeyen 
%69 

301 milyon 
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Ortaklarla ve Kamu Kurumlarıyla Çalışma 
 

■ Hükümet, Türkiye’deki mülteci müdahalesini UNHCR’nin makamlara doğrudan operasyonel destek, kapasite 

geliştirme desteği ve teknik öneriler sunmasıyla yönetmektedir. UNHCR’nin Türkiye’deki programları; mülteci 

ve sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanmasında bütüncül ve eşgüdümlü bir yaklaşımın benimsenmesi için 

ulusal ve yerel düzeydeki kamu kurumlarının (5) desteklenmesi, uluslararası (4) ve ulusal STK’larla (10) ve BM 

kardeş kuruluşlarıyla (3) çalışılması ve aynı zamanda özel hizmet sağlayıcıların doğrudan kullanılması dâhil 

çeşitli ortaklıklar aracılığıyla uygulanmaktadır. 

■ UNHCR, Mülteci Örgütü olarak Türkiye’nin mülteci müdahalesini desteklemek ve uluslararası yardım alanında 

tekrarların ve eksikliklerin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla ortaklarının çalışmalarını koordine etmektedir. 

UNHCR, bu bağlamda Suriye krizine yönelik Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı’nı (3RP) UNDP ile birlikte 

yürütmekte ve ayrıca Türkiye 2016-2020 BM Kalkınma ve İşbirliği Stratejisi’nin (UNDCS) Uluslararası Koruma 

ve Göç Bölümü’nü yönetmektedir.    

 

Stratejik Yaklaşımlar 
 

■ UNHCR, ulusal mülteci müdahale stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanmasına destek sağlamaktadır. 

Türkiye’nin uluslararası koruma ve geçici korumaya ilişkin hukuki çerçevesi, mültecilerin ve sığınmacıların 

eğitim ve sağlık hizmetlerine ve sosyal hizmetlere erişim de dâhil olmak üzere geniş bir haklar yelpazesine 

erişimini sağlamaktadır. Mülteciler ve sığınmacılar kamu sistemleri aracılığıyla sağlanan hizmetlere artan bir 

biçimde erişim sağlarken, hastaneler ve okullar dâhil olmak üzere mevcut altyapı ve personelin kapasitesi de 

artırılmaktadır. Mültecilerin ve sığınmacıların ulusal yapılara başarılı bir biçimde entegre edilmesi için 

uluslararası toplumun desteği gerekmektedir. 

■ UNHCR, mültecilerin ve sığınmacıların mevcut devlet sistemlerine artan biçimde dâhil olmalarıyla haklarına 

etkili erişim sağlamaları ve ulusal sistemlerin mültecilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde ve devamlı 

olarak desteklenmesi konularında savunuculuk yapmaktadır. 

 

Temel Faaliyetler 
 
Korumaya erişimin artırılması ve koruma sağlanması 

Uluslararası koruma ve geçici korumaya yönelik ulusal hukuki çerçeve temelinde ve geri göndermeme ilkesine 

uygun olarak, UNHCR korumaya hassas sınır yönetimini ve özellikle geri gönderme merkezlerindeki mültecilerin ve 

sığınmacıların bilgiye ve hukuki yardıma erişimini artırarak bu kişilerin iltica usullerine erişimlerini teşvik etmektedir. 

UNHCR, Türkiye’deki Suriyeli mülteci nüfusunun kayıt ve veri güncelleme işlemlerinde ve uluslararası koruma 

talebinde bulunan kişilerin kayıt ve mülteci statüsü belirleme usullerine yönelik ulusal iltica sisteminin 

geliştirilmesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (GİGM) destek sunmaya devam edecektir. 

 

UNHCR’nin müdahaleleri daha spesifik olarak aşağıdaki alanlarda yoğunlaşmaktadır: 

 

■ Uluslararası koruma ve yardım ihtiyacı içindeki kişilerin ülkeye kabulü ve kayıt ve iltica usullerine 

yönlendirilmesine ilişkin eğilimlerin izlenmesi ve bu amaca yönelik korumaya hassas sınır yönetiminin 

geliştirilmesi için hem saha düzeyinde hem de merkezi düzeyde GİGM, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma 

Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve icracı bakanlıklar dâhil olmak üzere kilit kurumlarla 

ortaklıkların geliştirilmesi.  

 

■ Bir dizi girişim aracılığıyla avukatların, yargı organlarının ve mahkeme personelinin kapasitesini artırmak üzere 

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile yakın işbirliği içinde çalışarak mültecilerin yasal koruma 

ve yardıma erişiminin genişletilmesi. Bu girişimler arasında; bilgi alışverişi ve iyi uygulamaların paylaşılması, 

ulusal ve uluslararası mülteci hukuku ile ilgili konularda bilginin artırılması, hukuki yorumun ve başvurunun 

uluslararası mülteci hukukuyla tutarlı olmasının sağlanması, avukatlara tercüme desteği sağlanması ve 

mültecilerin adli yardıma erişimde uygulamaya yönelik engellerin üstesinden gelebilmeleri için mültecilere 

yönelik bilgilendirme materyalleri hazırlanması bulunmaktadır. 
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■ GİGM’nin Geçici Koruma kapsamındaki Suriyeli mültecileri kayıt altına almasına teknik uzmanlık, kapasite 

geliştirme girişimleri, ekipman ve tercüman desteği sağlanması ve tesis tadilatı ile destek sunulması. 

 

■ 81 ilin tamamında Geçici Koruma kapsamındaki Suriyeli mültecilerin kayıt verilerinin güncellenmesinde 

GİGM ile mültecilerin biyometrik verileri, iletişim bilgileri ve aynı zamanda meslekleri, eğitim geçmişleri ve hassas 

durumları ile ilgili ayrıntılı arka plan bilgileri dâhil olmak üzere bilgilerin güncellenmesi ve eksik bilgilerin 

tamamlanması konusunda işbirliği yapılması. Bu, koruma masaları dâhil olmak üzere güncellemeyi kaydın 

devamlı bir bölümü hâline getirecek ve uzun vadede bir yönlendirme sisteminin kurulmasına ve özellikle kendi 

kendine yeterlilik alanında müdahalelerin giderek amaca daha uygun biçimde düzenlenmesine yardımcı 

olacaktır. 

 

■ Güçlü ve nitelikli bir ulusal iltica sisteminin ve usullerinin oluşturulması için GİGM tarafından yürütülen kayıt ve 

koruma faaliyetlerinin desteklenmesi. UNHCR, GİGM ile ortaklaşa olarak Menşe Ülke Bilgisi (MÜB) 

araştırmasının desteklenmesi dâhil olmak üzere GİGM ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü (İGİM) personeline yönelik 

kapasite geliştirme faaliyetleri ve personel değişimi programları kapsamında statü belirleme süreçlerine dâhil 

olan İGİM personeline eğitim vermek üzere işbaşı ziyaretler düzenlemektedir. UNHCR’nin kayıt ve mülteci 

statüsü belirleme (MSB) faaliyetlerini UNHCR yetkisi kapsamında aşamalı olarak sonlandırması sürecinin 

hazırlık aşamasında GİGM, ulusal bir yönlendirme mekanizmasının geliştirilmesi konusunda UNHCR’den destek 

talebinde bulunmuştur. Bu bağlamda, ulusal kayıt sisteminin genişletilmesini ve Türkiye’de uluslararası koruma 

statüsü için başvuruda bulunan sığınmacıların kayıt ve belgelendirme işlemlerinin zamanında tamamlanması için 

GİGM ve il müdürlüklerinin kapasitesinin artırılmasını amaçlayan spesifik faaliyetlerin genel hatlarını ortaya 

koyan bir geçiş yol haritası ortaklaşa hazırlanmaktadır. 

 

■ Yetkisi kapsamında kayıt ve mülteci statüsü belirleme faaliyetlerine aşamalı olarak son vermiş olan UNHCR, 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) ile uyumlu olarak mültecilere yönelik kalıcı çözümlerden biri 

olan üçüncü ülkeye yerleştirme seçeneğinin kolaylaştırılması amacıyla üçüncü ülkeye yerleştirme doğrultusunda 

Türk hükümeti ile yakın istişarelerde bulunarak bireysel başvuru dosyalarını işleme almaya devam etmektedir. 

 
■ LGBTİ bireyler, ailesinden ayrı düşmüş çocuklar, yaşları nedeniyle yetimhaneden ayrılmak durumunda kalmış 

ergenler, tehlikeli işlerde ve olumsuz başa çıkma mekanizmalarına alternatif olarak çocuk işçiliğinin diğer 

türlerinde çalışan çocuklar gibi özel ihtiyaç sahibi kişilere ihtiyaca uygun maddi destek sunulması. 

 

Kamu sistemleri, ulusal ve yerel kurumlar aracılığıyla mültecilere yönelik nitelikli hizmetlere erişimin 

artırılması  

Mültecilerin ulusal sistemlere dâhil edilmesini amaçlayan UNHCR, icracı bakanlıklarla ve kurumlarla ulusal ve yerel 

düzeydeki ve il düzeyindeki işbirliğini güçlendirmeyi ve bu bağlamda teknik destek ve kapasite desteği sağlamayı 

kapsayan savunuculuk faaliyetlerini ve etkin katılımını sürdürmektedir. Ulusal hizmetlere dâhil olma bütün 

sektörlerde bir ayrıcalık iken, UNHCR, özellikle çocuk koruma, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin (CTCDŞ) 

önlenmesi ve bu tür şiddete müdahale edilmesi ve özel ihtiyaç sahibi mültecilerin tespiti ve bu mültecilere sosyal 

destek sağlanmasına odaklanmaktadır. Eğitim konusunda gelindiğinde, UNHCR yükseköğrenime odaklanmaya 

devam edecektir. Sosyal uyumun artırılması için belediye düzeyinde destek güçlendirilecektir. UNHCR aşağıdaki 

alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir: 

 

■ Özel ihtiyaç sahibi kişileri tespit etmek, bu kişilerin hassas durumlarını değerlendirmek, onlara danışmanlık 

sağlamak ve onları devlete bağlı hizmet sağlayıcılara ve ortaklara yönlendirmek, sahadaki uygulamayı izlemek 

ve hizmetlere erişim konusunda bilgi toplamak ve aynı zamanda icracı bakanlıklarla koordinasyonu sağlamak 

üzere politika düzeyinde müdahaleler tasarlamak için mültecilerin ve sığınmacıların koruma durumunun 

düzenli takibinin yapılması. 

 

■ İlgi alanındaki özel ihtiyaç sahibi kişilere hizmet sunmak üzere mevcut ulusal sosyal koruma sisteminin 

kapasitesinin artırılması. UNHCR, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na (AÇSHB) bağlı Sosyal 

Hizmet Merkezlerinin kapasitesini artırmak amacıyla Bakanlıkla olan ortaklığını güçlendirmiştir. Bakanlık 

personeline uluslararası koruma, erişim çalışmaları ve psikososyal destek konularında sunulan eğitim 

faaliyetlerinin yanı sıra, Sosyal Hizmet Merkezleri de tercüman, sosyal çalışmacı, ekipman, taşıt, ofis alanı ve 

mevcut alanların tadilatının sağlanmasıyla desteklenmektedir. 

 

■ Çocuk koruma sistemleri oluşturmaya yönelik bir yaklaşımla daha yüksek risk altında olduğu tespit edilen 

çocuklara yönelik müdahalelerin özellikle bireysel vaka yönetimi sisteminin bir parçası olan yüksek yararın 

belirlenmesi usullerinin geliştirilmesine odaklanılması yoluyla önceliklendirilmesi.      
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■ Cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin tespit edilmesi ve bu tür şiddete yönelik yönlendirme mekanizmaları 

konusunda eğitimler verilmeye devam edilmesi, erken yaşta ve zorla evlilik ve aile içi şiddet konularında bilgi 

sunulması yönteminin kullanılması da dâhil olmak üzere makamlar ve ortaklarla birlikte erken yaşta ve zorla 

evlilik ve aile içi şiddet vakalarını önlemeye ve bunlara müdahale etmeye yönelik stratejiler geliştirilmesi ve 

ortakların desteğiyle bireysel vakaların tespit edilmesi ve duruma uygun uzman hizmetlere yönlendirilmesiyle 

cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (CTCDŞ) önleme ve müdahale mekanizmalarının 

geliştirilmesi. 

 

■ Acil ihtiyaçları bulunan mültecilere yardım edilmesi. UNHCR, en hassas durumda bulunan kişilere seyahat, 

tıbbi ve hastane sevk ve muayene masraflarının yanı sıra hukuki belgelerin tercüme masrafları da dâhil olmak 

üzere bir defaya mahsus hibe sağlamaktadır.   

 

■ Etkin mülteci gençlerden ve Türk gençlerinden oluşan ağların desteklenmesi: Gençlerin Güçlendirilmesi 

Ulusal Eylem Planı ile tespit edilen önceliklerle uyumlu olarak, gençler UNHCR ve ortaklarının yardımıyla sosyal 

uyum, eğitim ve çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi konularında faaliyetlere katılmaktadırlar. 

 

■ Ek öğretmenlere yapılacak maaş ödemeleri, tercümanların geçici olarak görevlendirilmesi ve eğitim 

materyallerinin sağlanması dâhil olmak üzere müdahaleler aracılığıyla Geçici Eğitim Merkezlerine (GEM’ler) 

desteğin artırılması. Mültecilere Türkçe dil dersleri verilmesinin sosyal uyuma katkıda bulunması ve Türk devlet 

kurumları tarafından sunulan hizmetlere erişimi desteklemesi beklenmektedir. Türkçe dil dersleri verilmesi, 

mülteciler tarafından katılımcı değerlendirmelerde sıklıkla dile getirilen bir önceliktir. 

 

■ Türk dili ders kitapları temin ederek ve çocukların okul kayıtlarının yapılmasını destekleyerek eğitim hizmetleri 

konusunda topluluk erişimi faaliyetleri aracılığıyla mülteci çocukların ulusal eğitim sistemine dâhil edilmesi 

için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliğinde bulunulması. 

 

■ Mülteci gençlere yönelik yoğun Türkçe dil derslerini kapsayan yükseköğrenim hazırlık programları ve UNHCR’nin 

DAFI burs programı ile yükseköğrenim bursları sağlayarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 

(YTB) ile işbirliği içinde yükseköğrenime erişimin kolaylaştırılması. UNHCR, 2017 yılında mülteci ailelere 

eğitim ücretlerinin karşılanması konusunda yardımcı olmak amacıyla nakit hibe desteği sağlamıştır.  

 

Geçici barınma merkezleri dâhil olmak üzere ele alınmamış ihtiyaçların karşılanması için insani yardım ve 

geçici hizmetler sağlanması 

UNHCR ve ortakları, özel ihtiyaç sahibi ve en hassas durumda bulunan kişilerin tespitine odaklanacaklardır. Gerekli 

durumlarda, diğer yardım türleri için uygun olmayan kişilere daha geniş kapsamlı, bireysel bir koruma müdahalesinin 

bir bileşeni olarak nakit temelli müdahaleler aracılığıyla destek sunulacaktır. Özel müdahaleler aşağıdakileri 

kapsamaktadır: 

 

■ Geçici barınma merkezlerinin (GBM’ler) birleştirilmesi ve kapatılması konusunda GİGM’ye destek 

sağlanması. UNHCR, Temmuz 2018’de GİGM’nin güneydoğuda bulunan beş GBM’nin kapatılması yönündeki 

talebi doğrultusunda, yer değiştirmenin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini kolaylaştırmak için destek sunmaktadır. 

UNHCR, kamplardan ayrılan ve ev sahibi toplulukla birlikte yaşamak üzere yer değiştiren kişilere yönelik bir yer 

değiştirme yardımı sağlayarak bu kişileri desteklemektedir. Bu yardım paketi, iki taksitte sunulan maddi bir 

destekten oluşmaktadır: kamptan ayrılış sırasında ve yeni yerleşim yerinde kayıt usullerinin tamamlanmasını 

takiben. UNHCR, kamp sakinlerinin yer değiştirmesinin operasyonel yönlerini, özellikle ev sahibi topluluklar 

bünyesinde sunulan hizmetlere erişimi kolaylaştırmak için bir kurumlar arası görev ekibi yönetmektedir. 

 

■ Koruma ihtiyacı içindeki vakaların tespiti ve takibini yapmak ve mülteci komitelerinin kurulmasını desteklemek 

amacıyla geçici barınma merkezlerinde (GBM’ler) GİGM’ye destek sağlanması. UNHCR; Birleşmiş Milletler 

Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türk Kızılayı ve mülteci kadın ve gençlik komiteleriyle birlikte erken yaşta 

evlilik, çocuk işçiliği ve okula devam dâhil korumayla ilgili konularda geçici barınma merkezlerindeki mültecilere 

yönelik farkındalık artırma oturumları düzenlemektedir. UNHCR, aynı zamanda öğrenci setleri ve öğretmen 

çantaları ile ders kitaplarının temini konularında da destek sunmaktadır. UNHCR, çadırkent türündeki GBM’lere 

çadır ile su, sanitasyon ve hijyen (WASH) desteği sağlamaktadır (okullar dâhil). Ayrıca GİGM’nin talebi üzerine, 

hijyen kitleri gibi gıda dışı ihtiyaç malzemeleri de temin etmektedir. UNHCR, aynı zamanda mültecilerin kışa 

hazırlanmalarına yardım etmek amacıyla kişi başı 100 TL’lik nakit yardımı (PTT kart) da sağlamaktadır. 
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Mültecilere yönelik kalıcı çözümlerin geliştirilmesi 

UNHCR, mültecilerin ve sığınmacıların etkin ekonomik aktörler hâline gelmeleri amacıyla geçim kaynakları desteği 

sunmaya devam edecektir. Bu desteğin odak noktası, savunuculuk ve kişilerin uygun işlere yerleştirilmeleri için kamu 

kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalışma, kamu sektörüne ve özel sektöre bilgi sağlama ve mültecilerin istihdam 

edilebilmelerini hızlandıran müdahalelerdir. UNHCR, hem Suriyelilerin hem de diğer tabiiyetlerden mültecilerin 

üçüncü ülkeye yerleştirilmeleri ve güvenli çözüm yollarına erişmeleri için savunuculuk faaliyetlerine devam etmekte 

ve üçüncü ülkeye yerleştirme işlemlerinin yürütülmesini üstlenmektedir.  

 

UNHCR’nin bu alandaki faaliyetleri aşağıdakilere odaklanmaktadır: 

 

■ İcracı bakanlıklar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile işbirliği sağlayarak 

mültecilerin işgücü piyasasına erişimlerinin sağlanması. Bu, mültecilerin kayıtlı istihdama erişiminin 

sağlanması ve ilgili yasal hükümlerin bütün mülteciler için uyumlaştırılması amacıyla işbirliği yapılmasını 

kapsamaktadır. Yasal hükümler ve idari usullere ilişkin eğitimler ve bilgilendirme oturumları mültecilere yönelik 

düzenlenmeye devam edecektir. 

 

■ Dil eğitimleri ve mesleki eğitimler sağlanması, eğitim, mentorluk ve iş geliştirme ve iş kurma hibeleri dâhil 

girişimcilik desteği verilmesi, çalışma izni ve çalışma ruhsatı alınmasının kolaylaştırılması ve aynı zamanda 

işverenlerin çalışanlarla bağlantı kurmalarına yönelik etkinlikler düzenlenmesiyle beceri geliştirmenin ve 

istihdam edilebilirliğin artırılması. 

 

■ Mülteci istihdamı ve çalışma izni almaya ilişkin usuller konusunda farkındalığı artırmak ve bilgi sunmak için 

düzenlenen erişim faaliyetleri aracılığıyla istihdam edilebilirliğin artırılması için özel sektör aktörleri ile 

işbirliğinin ve ortaklıkların artırılması. 

 

■ En vahim hassas durumların veya koruma risklerinin bulunduğu vakalarda titiz bir önceliklendirme temelinde 

üçüncü ülkeye yerleştirme işlemlerinin yürütülmesi. 

 

■ Menşe ülkelerine kendiliğinden geri dönmek isteyen Suriyelilerle İGİM personeli tarafından yapılan görüşmelerin 

gözlemlenmesiyle güneydoğu Türkiye, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki İGİM’lerle işbirliği içinde geri dönüşlerin 

gönüllü nitelikte olup olmadığının takibinin yapılması. UNHCR görüşmeleri yalnızca geri dönüşlerin gönüllü 

nitelikte olup olmadığını tespit etmek üzere izlemekte, hâlihazırda Suriye’ye geri dönüşleri kolaylaştırmamakta 

veya teşvik etmemektedir. 

 

UNHCR’nin stratejik yaklaşımlarına kapsayıcı destek 

Mültecilerin yüzde 95’i kentsel, yarı kentsel ve kırsal alanlarda yaşadıklarından, UNHCR Türkiye topluluk temelli 

yaklaşımını ve ev sahibi topluluklar da dâhil olmak üzere topluluklarla iletişim desteğini güçlendirecektir. Bu 

yaklaşımla söz konusu kişilerin koruma müdahalelerine doğrudan dâhil olması ve sosyal uyumun güçlenmesi 

hedeflenmektedir. UNHCR, mültecilerin ve sığınmacıların koruma ve yardım hizmetlerine erişmek için ihtiyaç 

duydukları bilgiye sahip olmaları ve hayatları hakkında bilgilendirilmiş kararlar verebilmeleri için çaba göstermektedir. 

UNHCR, aynı zamanda, faaliyetlerinin etkilenmiş toplulukların ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasında etkili 

olması amacıyla mülteci topluluklarından bilgi ve geribildirim almayı da hedeflemektedir. UNHCR tarafından 

Türkiye’de kullanılan iletişim kanalları ve araçları; erişim ve bilgilendirme oturumlarını, etki yaratan kilit kişilerle 

bağlantılar kurmayı, ortaklar tarafından yönetilen telefon ağları dâhil olmak üzere bire bir danışmanlığı, basılı 

materyalleri ve “Help” (Yardım) sayfası (http://help.unhcr.org/turkey) ve “Hizmet Danışmanlığı” sayfası gibi 

(http://help.unhcr.org/turkey) çevrimiçi platformları ve diğer dijital araçları kapsamaktadır. 

 

UNHCR’nin bilgi yönetimi dâhil kurumlar arası koordinasyondaki rolü, Türkiye’de yaşayan mülteci ve sığınmacılara 

ilişkin eksikliklerin ve ele alınmayan ihtiyaçların tespitine ve bunlara müdahale edilmesine katkıda bulunacaktır. 

UNHCR, sektör çalışma grupları ve diğer koordinasyon forumları aracılığıyla devlete bağlı hizmet sağlayıcıların 

yönlendirme ağlarının gelişmesine ve sahadaki insani aktörlerin müdahalelerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte 

olmasının sağlanmasına da katkıda bulunmaktadır. 

 

 

Eylül 2018 
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Türkiye BİLGİ NOTU 

 

 

Dış İlişkiler ve Donör İlişkileri 
 

UNHCR olarak, 2018 yılında Türkiye’deki faaliyetlerimize verdikleri destek ve sağladıkları sınırlandırılmamış 

ve bölgesel fonlar için donörlerimize teşekkürlerimizi sunarız: 

 

Avrupa Birliği | Amerika Birleşik Devletleri | Japonya | Kanada | Norveç | Kore Cumhuriyeti | Birleşik Krallık | Fransa | 

Çeşitli Özel Donörler | Almanya | Özel donörler Avustralya | Danimarka | İsveç | Finlandiya | Özel Donörler Almanya | 

Özel Donörler İsviçre | Özel Donörler Kore Cumhuriyeti | Özel donörler İspanya | Hollanda | İsviçre | Özel Donörler 

Japonya | Özel Donörler İtalya | İtalya | Özel Donörler İsveç 

 

İLETİŞİM 

 

Rebecca Blackledge, Program Müdürü, blackled@unhcr.org  

 

BAĞLANTILAR 

 

Bölgesel Portal - Suriye Bölgesel Mülteci Müdahalesi | Bölgesel Portal - Akdeniz | UNHCR Türkiye İnternet Sitesi | 

Facebook | Hizmet Danışmanlığı | UNHCR Help (Yardım) Sayfası  
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https://www.facebook.com/TURKEYUNHCR/
https://turkey.servicesadvisor.org/#/?language=TR&bbox=%7B%22_southWest%22:%7B%22lat%22:32.7688004848817,%22lng%22:25.510253906250004%7D,%22_northEast%22:%7B%22lat%22:44.793530904744074,%22lng%22:44.97802734375%7D%7D
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