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BM İNSANİ YARDIMLARDAN SORUMLU GENEL SEKRETER ASİSTANI TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ DEVLETİ’NE MİLYONLARCA SURİYELİYE YARDIMLARIN ULAŞMASINA 

KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜRLERİNİ SUNAR  

 
(Ankara, 1 Aralık 2017): BM İnsani İşler ve Acil Yardımlardan sorumlu Genel Sekreter 

Asistanı (DERC) Sayın Ursula Mueller Türkiye ziyaretinin dördüncü günü bugün itibariyle 

tamamlanıştır. Ziyaret süresi boyunca Suriye’ye yapılan sınırötesi yardımların başarılarını 

ve karşılaşılan zorlukları daha iyi kavramak adına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üst 

düzey yetikilileri ve insani yardım aktörleri ile bir araya gelmiştir. Sayın Mueller tesmasları 

sırasında aynı zamanda Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm 

Ofisi (OCHA) arasında süregelen ortaklaşa çalışmalar da gündeme getirilmiştir.  

 

Sayın Mueller, Gaziantep’te olduğu süreçte Suriye’deki insani yardım krizi için yapılan 

sınır ötesi yardımları münazara etmek için yerel yetikililer ve insani yardım ortaklarıyla bir 

araya gelmiştir. Sayın Mueller, “Bileşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2165 sayılı karar 

kapsamında; Suriye içindeki yardıma muhtaç milyonlarca insana yardımların ulaştırılıyor 

olmasının, bu kararnameyi ne kadar önemli kıldığını daha başka nasıl vurgulayabilirim 

bilemiyorum.” dedi. “Hükümet’e ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, ihtiyaç içindeki 

insanlara sağlamış oldukları yardımlar ve kararnamenin yenilenmesi için desteklerinden 

ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum.”  

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi sınırları içinde 3.2 milyondan fazla mülteciyi misafir 

ediyor olmanın yanında, çok mühim olan insani yardımların sınır ötesine geçmesi için 

kolaylık sağlamaktadır.  
 

Sayın Mueller Kilis ziyareti kapsamında; STK’lar tarafından yönetilen ve Suriyeli 

mültecilere çeşitli destek sağlayan başta kadın destek merkezi, özel ihtiyaçlar ve tıbbi 

rehabilitasyon merkezi ayrıca psiko-sosyal destek ve geçim desteği sağlayan toplum 

merkezi olmak üzere üç merkezi ziyaret etme fırsatı buldu. Suriyeli bazı mülteciler 

Türkiye’ye gelmeden önce yaşadıklarını ve çocuklarının geleceği için endişelerini 

paylaşma fırsatı buldu. Bayan Mueller ayrıca STK’lar tarafında yürütülen çalışmaların 

Suriyeliler için ehemmiyet arz ettiğini ve  insani yardım çalışmalarının bel kemiğini 

oluşturduğunu belirtti. 

 

Bayan Mueller, sınır bölgesi ziyareti öncesinde, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığı (TİKA) ile birlikte Liderlik Yuvarlak Masa Oturumuna ev sahipliği yapan 

Küresel Güney-Güney Kalkınma Fuarı 2017'ye katıldı. 
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