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Türkiye’de Mülteci Krizi Çerçevesinde Yardım Sağlayan Yabancı Fonlar 

Kuruluş Adı Kuruluş tarihi ve Amacı 
Türkiye'de Faaliyete Başlama Tarihi ve 
İçeriği 

Türkiye'de Uluslararası 
ve Yerel Ortakları (STK) 

Kullanılan Fon 
Miktarı (Yıllık) 

2018-2020 Yılı için 
Hedefler ve 
Çalışmalar 

UNHCR UNHCR (Türkçe adıyla “Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği -BMYYK”), 1950 yılında 
II. Dünya Savaşı Sonrasında kaçan 
veya evlerini kaybetmiş milyonlarca 
Avrupalıya yardım etmek amacıyla 
kurulmuştur1.  

 1960 yılından başlayarak UNHCR, sığınma 
ve mülteci konularında Türkiye ile işbirliği 
içinde çalışmaktadır. UNHCR’ın Türkiye’deki 
faaliyetleri Türkiye ve UNHCR arasında 
mevcut işbirliğinin resmileştirilmesi Ev 
Sahibi Ülke Anlaşması’nın 2016 yılında 
imzalanmasıyla gerçekleştirilmiştir. 
Türkiye’de UNHCR’nin temel faaliyetleri 
Birleşmiş Milletler kuruluşlarının, 
Türkiye’nin Suriye mülteci krizine 
müdahalesini desteklemek amacıyla 
yürüttüğü çalışmalara liderlik etmek ve 
koordinasyonu sağlamak; 
Uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişiler 
için Türkiye’de mevcut olan koruma 
ortamını ve sosyal destek mekanizmalarına 
erişimi güçlendirmek; Türk yetkililerle yakın 
işbirliği içerisinde çalışarak kamplarda ve 
kentsel alanlarda yaşayan mültecilere insani 
yardım sağlamak; ulusal sığınma sisteminin 
güçlendirilmesi için kurumsal ve yasal 
kapasite artırma aktivitelerine destek 
sağlamak ve katkıda bulunmak.2 

UNOPS, UNV, UNION BAR 
ASSOCIATION, AAR Japan, 
ACTED, Concern 
WorldWide, DRC, FAO, GTO, 
UNFP, WALD, NRC, People 
in Need, Save the Children, 
İKGV, Kaos GL, Kızılay, Hayat 
Destek Derneği3 ASAM, 
Habitat, HRDF, KADAV, Kaos 
GL, Mavi Kalem, STL, YUVA4, 
IMPR5, Mülteciler Derneği6, 
Mavi Hilal7 

 2018 yılı-138 milyon 
$8 
2017 yılı- 149 milyon 
$ 
2016 yılı- 127 milyon 
$ 
2015 yılı- 82 milyon $ 
2014 yılı- 96 milyon 
$9 
 

Koruma, 
destekleme, 
güçlendirme, 
mültecilere 
yardım 
kapsamında, 
#72.400 özel 
ihtiyaç sahibi 
kişiye nakit 
ödeme, #32.500 
kişiye hukuki 
yardım, #4.300 
kişiye eğitim 
desteği10 

                                                            
1 Bknz: https://www.unhcr.org/tr/unhcrnin-tarihcesi , erişim tarihi: 16.01.2019 
2 Bkz: https://www.unhcr.org/tr/turkiyede-
unhcr#:~:text=UNHCR%2C%20m%C3%BCltecileri%20korumak%20ve%20m%C3%BCltecilerin,Milletler%20Genel%20Kurulu%20taraf%C4%B1ndan%20kurulmu%C5%9Ftur, 
erişim tarihi: 10.05.2020 
3 Bknz: https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/56050 erişim tarihi: 17.01.2019 
4 Bknz: https://www.unhcr.org/tr/donorlerimiz-ve-ortaklarimiz erişim tarihi: 16.01.2019 

https://www.unhcr.org/tr/unhcrnin-tarihcesi
https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/56050
https://www.unhcr.org/tr/donorlerimiz-ve-ortaklarimiz
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UNICEF UNICEF (BM Çocuklara Yardım 
Fonu) 1946 yılında II. Dünya Savaşı 
sonrasında mağdur çocuklara 
yardım ve destek sağlamak 
amacıyla kurulmuştur11.  

UNICEF Türkiye Milli Komitesi, 1956 yılında 
Türkiye kamuoyu ve UNICEF arasında irtibat 
kurmak amacıyla kurulmuştur12. Genç, 
çocuk ve kadın haklarının hayata geçirilmesi 
için bilgi oluşturma ve yayma, kamu 

 ASAM14, Kızılay15, 
Uluslararası Çocuk 
Merkezi16, IMPR17, Hayata 
Destek Derneği18, Mavi 
Hilal19 

2018 yılı- 90.9 
milyon $20 
2017 yılı- 151 milyon 
$21 

 2018-2021 
“Gender Action 
Plan”nın temel 
öncelikleri çocuk 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
5 2016 yılında yürütülen proje için bknz: https://www.bmdergi.org/language/tr/unhcrnin-tek-seferlik-nakit-yardimi-turkiyede-kentsel-alanlarda-yasayan-en-hassas-
durumdaki-multecilerden-bazilarina-ulasiyor/ erişim tarihi: 17.01.2019 
6 Bknz: https://multeciler.org.tr/relief-international/ erişim tarihi: 18.01.2019 
7 Bknz: https://www.ibc.org.tr/TR/partnerlerimiz erişim tarihi: 18.01.2019 
 
8 Bknz: https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri erişim tarihi: 16.01.2019 
9 Bknz: http://reporting.unhcr.org/node/2544?y=2019#year erişim tarihi: 16.01.2019 
10 Bknz: http://reporting.unhcr.org/node/2544 erişim tarihi: 16.01.2019 
11 Bkz: https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_For_Every_Child_Hope_1946-2016_WEB.pdf erişim tarihi: 16.01.2019 
12 Bkz: https://www.unicef.org/turkey/ut/_ut6.html erişim tarihi: 16.01.2019 
14 Ortaklığın geliştirilmesine ilişkin bilgi için bknz: https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Turkey_Humanitarian_Situation_Report_Feb_2018.pdf erişim tarihi: 
16.01.2019 
15 İlgili projede ortaklık için bknz: http://www.unicef.org.tr/basinmerkezidetay.aspx?id=32862&dil=en&d=1 erişim tarihi: 16.01.2019 
16 Bkz: http://www.icc.org.tr/icerik.php?id=8 erişim tarihi: 16.01.2019 
17 2016 yılında yapılan proje için bknz: http://www.reyhanliilkehaber.com/?Syf=26&Syz=555985 erişim tarihi: 17.01.2019 
18 Bkz: http://www.hayatadestek.org/yayinlarimiz/Turkiyede_Cocuk_Isciligi_Sorunu_2016.pdf erişim tarihi: 18.01.2019 
19 Bkz: https://www.ibc.org.tr/TR/partnerlerimiz erişim tarihi: 18.01.2019 

https://www.bmdergi.org/language/tr/unhcrnin-tek-seferlik-nakit-yardimi-turkiyede-kentsel-alanlarda-yasayan-en-hassas-durumdaki-multecilerden-bazilarina-ulasiyor/
https://www.bmdergi.org/language/tr/unhcrnin-tek-seferlik-nakit-yardimi-turkiyede-kentsel-alanlarda-yasayan-en-hassas-durumdaki-multecilerden-bazilarina-ulasiyor/
https://multeciler.org.tr/relief-international/
https://www.ibc.org.tr/TR/partnerlerimiz
https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri
http://reporting.unhcr.org/node/2544?y=2019#year
http://reporting.unhcr.org/node/2544
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_For_Every_Child_Hope_1946-2016_WEB.pdf
https://www.unicef.org/turkey/ut/_ut6.html
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Turkey_Humanitarian_Situation_Report_Feb_2018.pdf
http://www.unicef.org.tr/basinmerkezidetay.aspx?id=32862&dil=en&d=1
http://www.icc.org.tr/icerik.php?id=8
http://www.reyhanliilkehaber.com/?Syf=26&Syz=555985
http://www.hayatadestek.org/yayinlarimiz/Turkiyede_Cocuk_Isciligi_Sorunu_2016.pdf
https://www.ibc.org.tr/TR/partnerlerimiz
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farkındalığını arttırma, politika tartışmalarını 
destekleme ve kaynak yaratma, Ülke 
Programı’nın ayrılmaz parçalarıdır. UNICEF 
Türkiye, Birleşmiş Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu, çocuk haklarını desteklemek 
ve bireylerden ve özel sektörden fon 
toplamak için bir UNICEF Milli Komitesi’nin 
yanında bir de çocuk refahıyla ilgili kilit 
alanlarda işbirliği program uygulayan bir 
Ülke Ofisi’nin bir arada bulunduğu tek 
ülkedir13. 

2016 yılı- 
103.727.261milyon 
$22 
2015 yılı- 56.9 
milyon $23 
2014 yılı için 35.6 
milyon $24 

yaşta evlilik, acil 
durumlarda 
cinsiyet temelli 
şiddet ve kız 
çocukları için 
yaygın ve örgün 
eğitim fırsatı 
sunmak25. 
Mültecilere 
destek 
çerçevesinde 
2018-2012 yılları 
arasında 
gerçekleştirilecek 
Stratejik 
Planlamaya’ ya 
göre ise erken 
çocuk gelişimi, 
eğitim fırsatlarına 
erişim sağlama, 
koruma politikası 
bağlamında 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
20 2018 Kasım ayı durum değerlendirmesi raporu, bknz: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Turkey%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%2027%20-%20November%202018.pdf erişim 
tarihi: 16.01.2019 
21 2017 yılı Fon bulma ve harcama bölümü için bknz: https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Turkey_2017_COAR.pdf erişim tarihi: 16.01.2019 
13 Bknz: http://www.unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=3&mnid=3 erişim tarihi: 16.01.2019 
22Bknz: https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Turkey_2016_COAR.pdf erişim tarihi: 16.01.2019 
23 Bknz: https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Turkey_2016_COAR.pdf erişim tarihi: 16.01.2019 
24 Bknz: https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Turkey_2015_COAR.pdf erişim tarihi: 16.01.2019 
25 2016-2020 programı için bknz: https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Turkey_2017_COAR.pdf erişim tarihi: 16.01.2019 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Turkey%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%2027%20-%20November%202018.pdf
https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Turkey_2017_COAR.pdf
http://www.unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=3&mnid=3
https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Turkey_2016_COAR.pdf
https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Turkey_2016_COAR.pdf
https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Turkey_2015_COAR.pdf
https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Turkey_2017_COAR.pdf
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şiddetin 
önlenmesi vd26 

UNFPA  UNFPA (BM Nüfus Fonu) 1969 
kadın sağlığı, farkındalık ve 
güçlendirme faaliyetleri 
kapsamında çalışmalarına 
başlamıştır.27 

 UNFPA, 1971 yılından itibaren 
Türkiye’de faaliyetlerine başlamıştır. 
Türkiye’deki temel faaliyet alanları anne 
ve çocuk sağlığı, üreme sağlığı ve 
haklarını geliştirme, cinsiyet eşitliği, 
cinsiyete dayalı şiddet, HIV/AIDS gibi 
sorunlar üzerine kuruludur28 

 ASAM29, KADER, Sabancı 
Vakfı30,  AÇEV31, Kırmızı 
Şemsiye32, İsveç 
Uluslararası Kalkınma ve 
İşbirliği Ajansı, KAMER 
Vakfı33, Sağlıkta Genç 
Yaklaşımlar 
Derneği34Toplum 
Gönüllüleri Vakfı35, 
Uluslararası Çocuk 
Merkezi36, IMPR37,  

2018 yılı- 23.6 
million $38 
2017 yılı- 15.6 
million $39 
2016 yılı – 5.1 million 
$40 
2015 yılı- 3 million 
$41 
2014 yılı- 3.7 million 
$42 

Ülke programı 
daha fazla sayıda 
ihtiyaç sahibi 
kişiye ve gruplara 
(mülteciler 
özellikle) ulaşmayı 
hedeflemektedir.  
İlgili bakanlıklar, 
yerel yönetimler 
ve STK’larla 
işbirliği 
içinde daha fazla 

                                                            
26 Bknz: https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Turkey_2017_COAR.pdf erişim tarihi: 16.01.2019 
27 Bknz: https://www.unfpa.org/about-us erişim tarihi: 16.01.2019 
28 Bknz: https://turkey.unfpa.org/tr/node/9295 erişim tarihi: 16.01.2019 
29 Yapılan proje ile ilgili bknz: https://www.bmdergi.org/language/tr/herkesin-siddet-ve-ayrimciliktan-uzak-yasamaya-ve-ureme-sagligi-hizmetlerine-erisim-hakki-vardir/ 
erişim tarihi: 16.01.2019 
30 Yapılan proje ile ilgili bknz: http://www.sabancivakfi.org/i/assets/documents/bmop_20_ocak_ayse_ayata_turkish.pdf erişim tarihi: 16.01.2019 
31 Bknz: https://www.acev.org/biz-kimiz/destekcilerimiz/ erişim tarihi: 16.01.2019 
32 İlgili proje haberi için bknz: https://turkey.unfpa.org/tr/news/%E2%80%9Ct%C3%BCrkiye%E2%80%99de-ge%C3%A7ici-koruma-alt%C4%B1nda-suriyeliler-ve-seks-
i%C5%9F%C3%A7ili%C4%9Fi%E2%80%9D-raporu-tan%C4%B1t%C4%B1m-toplant%C4%B1s%C4%B1-izmir erişim tarihi: 17.01.2019 
33 Yapılan proje ile ilgili bknz: https://www.bmdergi.org/language/tr/guclu-kadin-guclu-aile-guclu-toplum/ erişim tarihi: 16.01.2019 
34 Yapılan proje ile ilgili bknz: https://www.bmdergi.org/language/tr/nasil-yasacagiz-peki-ayni-sekilde/ erişim tarihi: 16.01.2019 
35 Yapılan proje ile ilgili bknz: https://turkey.unfpa.org/en/news/%E2%80%9Cso-long-common-language-built-any-place-can-be-your-home%E2%80%9D-edis erişim tarihi: 
16.01.2019 
36 Bknz: http://www.icc.org.tr/icerik.php?id=8 erişim tarihi: 16.01.2019 
37 2016 yılında yürütlen proje için bknz: https://www.bmdergi.org/language/tr/bursada-kadin-toplum-merkezi-acildi/ erişim tarihi: 17.01.2019 
38 Bknz: https://www.unfpa.org/data/emergencies/turkey-humanitarian-emergency erişim tarihi: 17.01.2019 
39 Bknz: https://www.unfpa.org/data/emergencies/turkey-humanitarian-emergency erişim tarihi: 17.01.2019 
40 Bknz: https://www.unfpa.org/data/emergencies/turkey-humanitarian-emergency erişim tarihi: 17.01.2019 
41 Bknz: https://www.unfpa.org/data/emergencies/turkey-humanitarian-emergency erişim tarihi: 17.01.2019 
42 Bknz: https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/TurkeyCPE_Annexes.pdf erişim tarihi: 17.01.2019 

https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Turkey_2017_COAR.pdf
https://www.unfpa.org/about-us
https://turkey.unfpa.org/tr/node/9295
https://www.bmdergi.org/language/tr/herkesin-siddet-ve-ayrimciliktan-uzak-yasamaya-ve-ureme-sagligi-hizmetlerine-erisim-hakki-vardir/
http://www.sabancivakfi.org/i/assets/documents/bmop_20_ocak_ayse_ayata_turkish.pdf
https://www.acev.org/biz-kimiz/destekcilerimiz/
https://turkey.unfpa.org/tr/news/%E2%80%9Ct%C3%BCrkiye%E2%80%99de-ge%C3%A7ici-koruma-alt%C4%B1nda-suriyeliler-ve-seks-i%C5%9F%C3%A7ili%C4%9Fi%E2%80%9D-raporu-tan%C4%B1t%C4%B1m-toplant%C4%B1s%C4%B1-izmir
https://turkey.unfpa.org/tr/news/%E2%80%9Ct%C3%BCrkiye%E2%80%99de-ge%C3%A7ici-koruma-alt%C4%B1nda-suriyeliler-ve-seks-i%C5%9F%C3%A7ili%C4%9Fi%E2%80%9D-raporu-tan%C4%B1t%C4%B1m-toplant%C4%B1s%C4%B1-izmir
https://www.bmdergi.org/language/tr/guclu-kadin-guclu-aile-guclu-toplum/
https://www.bmdergi.org/language/tr/nasil-yasacagiz-peki-ayni-sekilde/
https://turkey.unfpa.org/en/news/%E2%80%9Cso-long-common-language-built-any-place-can-be-your-home%E2%80%9D-edis
http://www.icc.org.tr/icerik.php?id=8
https://www.bmdergi.org/language/tr/bursada-kadin-toplum-merkezi-acildi/
https://www.unfpa.org/data/emergencies/turkey-humanitarian-emergency
https://www.unfpa.org/data/emergencies/turkey-humanitarian-emergency
https://www.unfpa.org/data/emergencies/turkey-humanitarian-emergency
https://www.unfpa.org/data/emergencies/turkey-humanitarian-emergency
https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/TurkeyCPE_Annexes.pdf
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savunuculuk 
faaliyetleri 
çerçevesinde 
cinsiyet temelli 
şiddetin 
önlenmesi ve 
üreme/cinsel 
sağlığı 
hizmetlerinin 
artırılmasına 
odaklanacaktır43. 

UNDP  UNDP (BM Kalkınma Programı) 
1965 yılında BM Genel Kurulu 
tarafından küresel düzeyde 
yoksulluğun azaltılması ve 
sürdürülebilir gelişimin 
sağlanması amacıyla 
kurulmuştur44.  

 UNDP Türkiye Temsilciliği, 1986 
yılından itibaren ülkede kapsayıcı ve 
sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve 
demokratik yönetişim ve iklim değişikliği 
ve çevre konularında çalışıyor45.  

 ASAM, Kızılay46, 
Uluslararası Çocuk 
Merkezi47, Temiz Enerji 
Vakfı48, Mavi Hilal49 

 2014 ve 2017 yılları 
arasında- 29 milyon 
$50 

 UNDP’nin 2018-
2019 döneminde 
52.000’i aşkın 
Suriyeli için dil 
eğitimleri, yerelde 
sosyal ve 
ekonomik 
entegrasyonu 
güçlendirmeye 
katkı yapmayı 
hedefliyor51. 

UN WOMEN  2010 yılında BM Genel Kurulu  2012 yılından itibaren Türkiye’de  ASAM54, KADAV55,  2017 tarihi itibariyle  Kadınların ve 

                                                            
43 Daha fazla bilgi için bknz: https://www.unfpa.org/sites/default/files/portal-document/Turkey%20CPD%20-%20ODS.pdf erişim tarihi: 17.01.2019 
44 Daha fazla bilgi için bknz: http://www.undp.org/content/undp/en/home/about-us/faqs.html#undp erişim tarihi: 17.01.2019 
45 Daha fazla bilgi için bknz: http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/about-us.html erişim tarihi: 17.01.2019 
46 İşbirliği protokolü için bknz: https://www.kizilay.org.tr/Haber/KurumsalHaberDetay/4464 erişim tarihi: 17.01.2019 
47 Bknz: http://www.icc.org.tr/icerik.php?id=8 erişim tarihi: 16.01.2019 
48 İlgili proje için bknz: http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/articles/2017/07/sustainable-green-economy-in-village.html erişim tarihi: 17.01.2019 
49 Bknz: https://www.ibc.org.tr/TR/partnerlerimiz erişim tarihi: 18.01.2019 
 
50 Bknz. http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/about-us/funding-and-delivery.html erişim tarihi: 17.01.2019 
51 Bknz: http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/articles/2018/07/tuerkiye-suriye-krizi-muedahale-ve-dayankllk-projesi.html erişim tarihi: 17.01.2019 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/portal-document/Turkey%20CPD%20-%20ODS.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/about-us/faqs.html#undp
http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/about-us.html
https://www.kizilay.org.tr/Haber/KurumsalHaberDetay/4464
http://www.icc.org.tr/icerik.php?id=8
http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/articles/2017/07/sustainable-green-economy-in-village.html
https://www.ibc.org.tr/TR/partnerlerimiz
http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/about-us/funding-and-delivery.html
http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/articles/2018/07/tuerkiye-suriye-krizi-muedahale-ve-dayankllk-projesi.html
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tarafında küresel düzeyde 
cinsiyet eşitliği sorunlarıyla 
mücadele edilmesi ve kadının 
güçlendirilmesi amacıyla 
kurulmuştur52 

cinsiyet eşitliği ve kadınının 
güçlendirilmesi konularda çalışmaya 
başlamıştır53.  

Sabancı Vakfı56,  aktif olarak 
Türkiye’de çalışmaya 
başladı.  

genç kızların 
güçlendirilmesi 
kapsamında 
çalışmalar 
yürütmektedir.  

 
IOM 

  
IOM, (Uluslararası Göç Örgütü) 
1951 yılında kurulan ve göç 
alanında faaliyetler yürüten 
hükümetler arası yürütücü 
kuruluştur 57 

  
IOM (Uluslararası Göç Örgütü) 1991 
yılında ilk ofisini Körfez Savaşı 
sonrasında Türkiye’de kurdu. İlk 
görevleri Iraklı mültecilerin 
yerleştirilmesine yönelik faaliyetlerdi. 
2004 yılında IOM ve Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler 
resmileştirildi. 2012 yılından itibaren 
Suriye krizi sorunları ilgili projelerde 
ektin rol oynamaktadır58. 

  
ASAM59, Dünya Doktorları 
Derneği60, YUVA61, 
KADAV62,   

  
2017 yılı- 71.9 
milyon $63 
2016 yılı-75.8 milyon 
$64 
2015 yılı- 27.9 
milyon $65 
2014 yılı- 19 milyon 
$66 
 

  
IOM, Suriye içinde 
yerinden edilmiş 
kişilerin ve geri 
dönenlerin, 
Türkiye’deki 
mültecilerin ve bu 
iki ülkedeki ev 
sahibi 
toplulukların 
faydasına olan 
kısa vadeli hızlı 
etki eden 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
54 İlgili proje için bknz: http://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/08/needs-assessment-of-syrian-women-and-girls-under-temporary-protection-status-
in-turkey erişim tarihi: 17.01.2019 
55 Bknz: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/2/take-five-yelda-sahin-akilli erişim tarihi: 17.01.2019 
52 Bknz: http://eca.unwomen.org/en/about-us/about-un-women erişim tarihi: 17.01.2019 
53 Blnz: http://eca.unwomen.org/en/where-we-are/turkey erişim tarihi: 17.01.2019 
56 Bknz: http://eca.unwomen.org/en/where-we-are/turkey/national-planning-and-budgeting erişim tarihi: 17.01.2019 
57 Bknz: https://www.iom.int/about-iom erişim tarihi: 17.01.2019 
58 Bknz: http://www.turkey.iom.int/iom-turkey erişim tarihi: 17.01.2019 
59 Bknz: http://sgdd.org.tr/partnerlerimiz/ erişim tarihi: 17.01.2019 
60 Bknz: http://www.turkey.iom.int/sites/default/files/sitreps/Refugee%20Response%20Info%20Sheet%20Jan-Mar.pdf erişim tarihi: 17.01.2019 
61 Bknz: https://www.yuva.org.tr/destekcilerimiz/ erişim tarihi: 17.01.2019 
62 İlgili proje haberi için bknz: https://m.bianet.org/bianet/kultur/62846-uluslararasi-goc-orgutu-ve-kadav-isbirligi erişim tarihi: 17.01.2019 
63 Bknz: https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/109/C-109-3%20-%20Financial%20Report%20for%20the%20year%202017.pdf erişim tarihi: 17.01.2019 
64 Bknz: https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/108/C-108-3%20-%20Financial%20Report%20for%202016.pdf erişim tarihi: 17.01.2019 
65 Bknz: https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/107/C-107-3%20-%20Financial%20Report%20for%202015.pdf erişim tarihi: 17.01.2019 
66 Bknz: https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C106-4-Financial-Report-2014.pdf erişim tarihi: 17.01.2019 

http://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/08/needs-assessment-of-syrian-women-and-girls-under-temporary-protection-status-in-turkey
http://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/08/needs-assessment-of-syrian-women-and-girls-under-temporary-protection-status-in-turkey
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/2/take-five-yelda-sahin-akilli
http://eca.unwomen.org/en/about-us/about-un-women
http://eca.unwomen.org/en/where-we-are/turkey
http://eca.unwomen.org/en/where-we-are/turkey/national-planning-and-budgeting
https://www.iom.int/about-iom
http://www.turkey.iom.int/iom-turkey
http://sgdd.org.tr/partnerlerimiz/
http://www.turkey.iom.int/sites/default/files/sitreps/Refugee%20Response%20Info%20Sheet%20Jan-Mar.pdf
https://www.yuva.org.tr/destekcilerimiz/
https://m.bianet.org/bianet/kultur/62846-uluslararasi-goc-orgutu-ve-kadav-isbirligi
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/109/C-109-3%20-%20Financial%20Report%20for%20the%20year%202017.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/108/C-108-3%20-%20Financial%20Report%20for%202016.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/107/C-107-3%20-%20Financial%20Report%20for%202015.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C106-4-Financial-Report-2014.pdf
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girişimleri 
destekleme 
yoluyla toplum 
istikrarına ve 
yeniden 
entegrasyon 
programlamasına 
katkıda 
bulunmaya devam 
edecektir67 

 
ILO 

 
 ILO (Uluslararası Çalışma 
Örgütü) 1919 yılında, Birinci 
Dünya Savaşı’na son veren 
“Versay” anlaşması kapsamında, 
evrensel ve kalıcı bir barışın 
ancak sosyal adalet temelinde 
inşa edilebileceği inancından 
hareketle kurulmuştur68.  

  
Türkiye ILO’ya 1932 yılında üye 
olmuştur. Türkiye’deki ilk ILO Ofisi 1952 
yılında İstanbul’da “Yakın ve Orta Doğu 
İnsan Gücü Saha Ofisi” adı altında 
açılmıştır. “ILO Ankara Ofisi” ise 1976 
yılında açılmıştır. ILO Türkiye Ofisi 
Uluslararası Çalışma Standartlarını 
Türkiye’de yerleştirmek için çalışmakta, 
herkes için insana yakışır iş fırsatlarını 
yaygınlaştırmaya yönelik teknik işbirliği 
programları ve projeleri, geliştirmekte, 
uygulamakta ve izlemektedir69 

  
ASAM70,  İşçi Sendikaları, 
İşveren Kuruluşları, 
Ticaret ve Sanayi 
Odaları71, İŞKUR, SİDA72, 
USPRM73 

  
ECHO ve Dünya 
Bankasında ciddi 
oranlarda AB fonu 
aldı 

  
ILO çalışmalarını 
ağırlıklı olarak 
göçmenlerin ticari 
hayata katılımı 
güçlendirme ve 
bilinçlendirme 
yönünde 
yürütmektedir.  

WFP  1963 yılında BM Genel Kurulu 
ve WFP (Dünya Gıda Programı) 
tarafında küresel anlamda 

 2012 yılında Türkiye hükümetinin 
talebiyle ülkede çalışmalarına başlayan 
WFP, kamp içinde ve kamp dışındaki 

 Kızılay76, BM kuruluşları, 
Göç İdaresi, Çalışma, Aile 
ve Sosyal Hizmet 

Kızılay Kart Projesini 
yürütmekteydi. 
Ancak fonun yüzde 

  

                                                            
67 Daha fazla bilgi için bknz: http://www.turkey.iom.int/sites/default/files/sitreps/MCOF_TR.pdf erişim tarihi: 17.01.2019 
68 Bknz: https://www.ilo.org/ankara/about-us/WCMS_372874/lang--tr/index.htm erişim tarihi: 17.01.2019 
69 Bknz: https://www.ilo.org/ankara/about-us/lang--tr/index.htm erişim tarihi: 17.01.2019 
70 Bknz: https://www.ilo.org/ankara/projects/WCMS_644741/lang--en/index.htm erişim tarihi: 17.01.2019 
71 Bknz: https://www.ilo.org/ankara/projects/WCMS_380370/lang--tr/index.htm erişim tarihi: 17.01.2019 
72 Bknz: https://www.bmdergi.org/language/tr/ilo-projesi-kapsaminda-28-girisimci-kadina-hibe-destegi-verildi/ erişim tarihi: 17.01.2019 
73 Bknz: https://www.ilo.org/ankara/projects/WCMS_644743/lang--en/index.htm erişim tarihi: 17.01.2019 

http://www.turkey.iom.int/sites/default/files/sitreps/MCOF_TR.pdf
https://www.ilo.org/ankara/about-us/WCMS_372874/lang--tr/index.htm
https://www.ilo.org/ankara/about-us/lang--tr/index.htm
https://www.ilo.org/ankara/projects/WCMS_644741/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ankara/projects/WCMS_380370/lang--tr/index.htm
https://www.bmdergi.org/language/tr/ilo-projesi-kapsaminda-28-girisimci-kadina-hibe-destegi-verildi/
https://www.ilo.org/ankara/projects/WCMS_644743/lang--en/index.htm
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açlıkla mücadelede gıda 
yardımının sağlanması ve 
artırılması amacıyla 
kurulmuştur74 

mülteci ve sığınmacılara yardım 
programları gerçekleştiriyor75 

Bakanlığı77 7’sini doğrudan 
aldığından Kızılay ile 
anlaşması 
uzatılmamıştır.  

WHO  WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 
1948 yılında küresel anlamda 
sağlık konusunda faaliyetler 
yürütmek amacıyla 
kurulmuştur78 

 Ülke ofisi, 1959 Yılından itibaren 
Türkiye’de sağlık sorunlarıyla 
mücadelede gerekli hizmetlerin 
sunulmasına yönelik olarak hükümetle 
işbirliği içerisinde faaliyet 
göstermektedir79.  

ASAM80, MUDEM  ECHO fonları önemli 
oranda alınmıştır.  

  

FAO 
 

FAO (BM Gıda ve Tarım Örgütü), 
1945 Birleşmiş Milletler 
uzmanlık kuruluşlarından biri 
olan FAO, Dünya’daki gıda ve 
tarımla ilgili çalışmaları organize 
edip geliştirerek gıda güvenliğini 
sağlamayı amaçlamaktadır81 

FAO – 1982 yılından itibaren Türkiye’de 
faaliyet göstermektedir82. Türkiye 
ilişkilerinin gelişmesi çerçevesinde 
FAO’nun Budapeşte’de bulunan Avrupa 
ve Orta Asya bölge ofisine bağlı olarak 
faaliyet göstermek üzere kurulan Orta 
Asya Alt Bölge Ofisi 2007 yılında 
Ankara’da faaliyete geçmiştir. Bu 
kapsamda oluşturulan Türkiye - FAO 
Ortaklık Programı’nın (FTPP) 2007 
yılında yürürlüğe girmesiyle FAO-
Türkiye ilişkileri daha da güçlenmiş olup 

UNHCR84,  AB, Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Akdeniz 
Yaş Meyve Sebze 
İşletmecileri Derneği 
(AYMED)85,  Osmaniye 
Yağlı Tohum Bitkileri 
Araştırma Enstitüsü86, 
Mavi Hilal87 

2017-2018 yılı SRP 
planı çerçevesinde 
FAO’nun 45.200 
mülteci hanesi 
hedefine ulaşması 
için 19.9 milyon $ 
talep edilmiştir88 

Türkiye hükümeti 
ile işbirliği 
içerisinde gıda 
güvenliği ve 
yoksulluğun 
azaltılmasında 
çeşitli teknik ve 
operasyonel 
programlar 
yürütecek89 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
76 Bknz: https://insight.wfp.org/wfp-s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lar%C4%B1n-hayatlar%C4%B1n%C4%B1-yeniden-kurmalar%C4%B1na-yard%C4%B1m-etmek-
i%C3%A7in-t%C3%BCrkiyede-9f7003304114 erişim tarihi: 18.01.2019 
74 Bknz: https://www1.wfp.org/history erişim tarihi: 18.01.2019 
75 Bknz: https://insight.wfp.org/wfp-s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lar%C4%B1n-hayatlar%C4%B1n%C4%B1-yeniden-kurmalar%C4%B1na-yard%C4%B1m-etmek-
i%C3%A7in-t%C3%BCrkiyede-9f7003304114 erişim tarihi: 18.01.2019 
77 Bknz: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000022533/download/?_ga=2.165439551.1480490749.1547796314-2090303081.1547468412 erişim tarihi: 18.01.2019 
78 Bknz: https://www.who.int/about/who-we-are/en/ erişim tarihi: 18.01.2019 
79 Bknz: http://www.euro.who.int/en/countries/turkey/who-country-office erişim tarihi: 18.01.2019 
80 Bknz: http://sgdd.org.tr/partnerlerimiz/ erişim tarihi: 17.01.2019 
81 Bknz: http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-gida-ve-tarim-orgutu-_fao_.tr.mfa erişim tarihi: 18.01.2019 
82 Bknz: http://www.fao.org/3/I9240EN/i9240en.pdf erişim tarihi: 18.01.2019 

https://insight.wfp.org/wfp-s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lar%C4%B1n-hayatlar%C4%B1n%C4%B1-yeniden-kurmalar%C4%B1na-yard%C4%B1m-etmek-i%C3%A7in-t%C3%BCrkiyede-9f7003304114
https://insight.wfp.org/wfp-s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lar%C4%B1n-hayatlar%C4%B1n%C4%B1-yeniden-kurmalar%C4%B1na-yard%C4%B1m-etmek-i%C3%A7in-t%C3%BCrkiyede-9f7003304114
https://www1.wfp.org/history
https://insight.wfp.org/wfp-s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lar%C4%B1n-hayatlar%C4%B1n%C4%B1-yeniden-kurmalar%C4%B1na-yard%C4%B1m-etmek-i%C3%A7in-t%C3%BCrkiyede-9f7003304114
https://insight.wfp.org/wfp-s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lar%C4%B1n-hayatlar%C4%B1n%C4%B1-yeniden-kurmalar%C4%B1na-yard%C4%B1m-etmek-i%C3%A7in-t%C3%BCrkiyede-9f7003304114
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000022533/download/?_ga=2.165439551.1480490749.1547796314-2090303081.1547468412
https://www.who.int/about/who-we-are/en/
http://www.euro.who.int/en/countries/turkey/who-country-office
http://sgdd.org.tr/partnerlerimiz/
http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-gida-ve-tarim-orgutu-_fao_.tr.mfa
http://www.fao.org/3/I9240EN/i9240en.pdf
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bu çerçevedeki çalışmalar verimli bir 
şekilde yürütülmüştür. Söz konusu 
ortaklık anlaşması ve alt bölge ofisinin 
çalışmaları özellikle Orta Asya ülkelerine 
yönelik olarak tarım alanında proje ve 
programların oluşturulması ve 
yürütülmesine imkân sağlamıştır83 

Médecins du 
Monde 

 1980 yılında sağlık hizmetine 
erişemeyen insanlara yardım 
etmek amacıyla kurulmuştur90 

      

Dünya Doktorları  Dünya Doktorları Derneği, sağlık 
alanında faaliyet gösteren ve 
uluslararası bir insani yardım ağı 
olan Doctors of the World 
ağının bir üyesidir. 

 İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Hatay’da 
psiko-sosyal destek merkezleri ve fizik 
tedavi ve rehabilitasyon kliniklerini 
desteklemektedir. 

Médecins du Monde’ın 
Türkiye’de kurduğu yerel 
bir dernektir.  

Tüm fonlarını 
Médecins du 
sağlamaktadır.  

 

Relief 
International 

 RI, 1990 yılında Los Angeles’da 
İran’daki  Majil-Rudbar 
depreminden zarar görenlere 
yardım etmek amacıyla bir grup 
tarafından kurulmuştur. Genel 
olarak sağlık bakımı, eğitim, 
lojistik, enerji, kapasite 
geliştirme, sıhhi temizlik gibi 

 2013 yılından itibaren Türkiye’de 
mültecilere sağlık ve tıbbi hizmetler 
sunmak amacıyla faaliyet 
göstermektedir92 Ankara, İstanbul, 
Mersin ve Hatay’da sağlık alanında 
çalışmaları bulunmaktadır. 

 UOSSM93, MSYD, 
Uluslararası Hastalara 
Yardım Derneği94 Protez 
Uzuvlar için Ulusal Suriye 
Projesi (NSPPL)95, Mavi 
Hilal96, Maya Vakfı97 

ECHO PRM fonları    

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
84 İlgili proje ortaklığı için bknz: https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Haber/509/Fao-Ve-Unhcr-Destekli-Projelere-Yonelik-Istihdam-Fuari-Ve-Proje-Planlama-Toplantisi-
Gerceklestirildi erişim tarihi: 18.01.2019 
85 İlgili proje için bknz: http://www.milliyet.com.tr/fao-dan-mersin-de-suriyelilerin-istihdamini-mersin-yerelhaber-2466715/ erişim tarihi: 18.01.2019 
86 Bknz: https://www.sondakika.com/haber/haber-suriyeli-multecilere-serada-sebze-uretimi-egitimi-11522868/ erişim tarihi: 18.01.2019 
87 Bknz: https://www.ibc.org.tr/TR/partnerlerimiz erişim tarihi: 18.01.2019 
88 Bilgi için bknz: http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/472381/ erişim tarihi: 18.01.2019 
89 Bknz: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/FAO_SyriaRefugeeResiliencePlanforTurkey_web.pdf erişim tarihi: 18.01.2019 
83 Bknz: http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-gida-ve-tarim-orgutu-_fao_.tr.mfa erişim tarihi: 18.01.2019 
90 Bknz: https://www.medecinsdumonde.org/en/our-history erişim tarihi: 18.01.2019 

https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Haber/509/Fao-Ve-Unhcr-Destekli-Projelere-Yonelik-Istihdam-Fuari-Ve-Proje-Planlama-Toplantisi-Gerceklestirildi
https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Haber/509/Fao-Ve-Unhcr-Destekli-Projelere-Yonelik-Istihdam-Fuari-Ve-Proje-Planlama-Toplantisi-Gerceklestirildi
http://www.milliyet.com.tr/fao-dan-mersin-de-suriyelilerin-istihdamini-mersin-yerelhaber-2466715/
https://www.sondakika.com/haber/haber-suriyeli-multecilere-serada-sebze-uretimi-egitimi-11522868/
https://www.ibc.org.tr/TR/partnerlerimiz
http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/472381/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/FAO_SyriaRefugeeResiliencePlanforTurkey_web.pdf
http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-gida-ve-tarim-orgutu-_fao_.tr.mfa
https://www.medecinsdumonde.org/en/our-history
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alanlarda faaliyet 
göstermektedir91 

Care International  1945 yılında 22 Amerikan 
kuruluşu tarafından Dünya 
Savaşı sonrasında mağdur olan 
insanlara gıda ve yardım etmek 
amacıyla kurulmuştur. 98 2016 
ve 2017 yılında Kuzey Suriye’de 
yerel otorite kapasite geliştirme 
projesini ciddi fonlara 
yürütmüştür.  

 Care International, Türkiye’de Suriye 
krizinden zarar gören insanlara insani 
yardım desteği sağlamak amacıyla ilk 
ofisini 2013 yılında açmıştır. 99  

 Kurum Türkiye’de yerel 
ortak ile çalışmadığını 
ifade etmektedir. Ancak 
şeffaflık oldukça sınırlı 
düzeydedir.  

    

World Vision  World Vision, 1950 yılında dini 
misyonla insani faaliyetler 
yürütme amacıyla kurulmuştur. 
Afrika ve diğer ülkelerde 
Kiliselerde faaliyet yürüten 
dernek, dünyada dini bir sivil 
toplum örgütü olarak kabul 
edilmektedir   

 Türkiye’de ilk yardım 2015 yılında 
çocuk kitlerinin dağıtımıyla 
başlamıştır100 .  Resmi izinleri olmadığı 
dönemlerde yerel STK’lar üzerinden 
faaliyetlerini sürdürmüştür.   

 Mavi Hilal Vakfı101, 
İGAMDER102 2020 
tarihinde Şanlıurfa Valiliği 
ile proje ortaklığı 
anlaşması imzalamıştır.  

 2016 12 milyon 
dolar, 2017 ve 2018  
25 mlyon dolara 
yakın bir bütçe 
kullanılmıştır.  

  

Welthungerhilfe  Almanya merkezli dernek 1962  2013 yılından itibaren, Welthungerhilfe  ASAM, Mülteciler  2016-2018 projeleri   

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
92 Bknz: https://www.ri.org/reach/middle-east/turkey erişim tarihi: 18.01.2019 
93 BKnz: https://www.ri.org/programs/mental-health-services-syrian-refugees erişim tarihi: 18.01.2019 
94 Bknz: https://www.ri.org/programs/will-steps-rehabilitation-centre erişim tarihi: 18.01.2019 
95 Bknz: http://www.sivilsayfalar.org/2017/10/13/relief-international-yerel-stk-ortaklari-binden-fazla-multeciye-fizik-tedavi-ruh-sagligi-hizmetleri-sagliyor/ erişim tarihi: 
18.01.2019 
96 Bknz: https://www.ibc.org.tr/TR/partnerlerimiz erişim tarihi: 18.01.2019 
97 Bknz: https://www.mayavakfi.org/destekciler/ erişim tarihi: 19.01.2019 
91 Bknz: https://www.ri.org/our-work erişim tarihi: 18.01.2019 
98 Bknz: https://www.care.org/impact/our-stories/care-history erişim tarihi: 18.01.2019 
99 Bknz: http://www.care.org/sites/default/files/documents/2016_june_co_factsheet_turkey_northern_syria.pdf erişim tarihi: 18.01.2019 
100 Bknz: https://www.wvi.org/article/world-vision-begins-providing-assistance-syrian-refugees-turkey erişim tarihi: 18.01.2019 
101 Bknz: https://www.ibc.org.tr/TR/921/mavi-hilal-vakfinin-%E2%80%98infohub-projesi erişim tarihi: 18.01.2019 
102 Bknz: https://www.igamder.org/projelerimiz/world-vision-bilgi-ve-destek-ofisi-projesi/ erişim tarihi: 18.01.2019 

https://www.ri.org/reach/middle-east/turkey
https://www.ri.org/programs/mental-health-services-syrian-refugees
https://www.ri.org/programs/will-steps-rehabilitation-centre
http://www.sivilsayfalar.org/2017/10/13/relief-international-yerel-stk-ortaklari-binden-fazla-multeciye-fizik-tedavi-ruh-sagligi-hizmetleri-sagliyor/
https://www.ibc.org.tr/TR/partnerlerimiz
https://www.mayavakfi.org/destekciler/
https://www.ri.org/our-work
https://www.care.org/impact/our-stories/care-history
http://www.care.org/sites/default/files/documents/2016_june_co_factsheet_turkey_northern_syria.pdf
https://www.wvi.org/article/world-vision-begins-providing-assistance-syrian-refugees-turkey
https://www.ibc.org.tr/TR/921/mavi-hilal-vakfinin-%E2%80%98infohub-projesi
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yılında açlığa karşı küresel 
kampanya sonucu 
kurulmuştur. 103 Türkiye’de 
güneydoğu da ağırlıklı olarak 
çalışan dernek özellikle Mardin 
bölgesinde faaliyetlerine ağırlık 
vermiştir.  

yaşamlarını ve refahlarını sağlamalarına 
katkıda bulunmak için Türkiye’de 
mültecilere ve yerlerinden edilen aileler 
(IDP) gıda ve yaşam desteği, hijyen ve 
kış setleri tedarik etmektedir104. 
 

Derneği105, Mavi Hilal106, 
Kızıltepe Lider Kadınlar 
Derneği, MUDEM107 

için toplamda 
22,568.000 $ ve 
2015-2017 projeleri 
için ise 23.625.000 $ 
harcanmıştır108 

DRC  Danimarka Mülteciler Konseyi -
1956 yılında mülteci, sığınmacı 
ve yerinde edilmiş insanlara 
yardım amacıyla kurulmuştur109 

 2013 yılında itibaren Türkiye’de faaliyet 
göstermektedir. Eğitim, sağlık 
hizmetlerine erişim, finansal destek 
temel öncelikleridir110 

 ASAM111, Mülteci Hakları 
Merkezi112, Mülteci 
Der113, IMPR 

 2016’da 8 milyon 
dolar, 2017 yılı- 20 
milyon $114 

   

NRC Norveç Mülteciler Konseyi- İlk 
olarak 1946 yılında savaş 
mağduru insanlara gıda ve 
giyecek yardımı amacıyla 
“Avrupa’ya Yardım” adı altında 
kurulsa da, 1953 yılından 
itibaren Norveç Mülteci Konseyi 

 2015 yılından itibaren ülkede Suriyeli 
mülteci ve sığınmacılara yardım 
faaliyetleri sürdürmektedir116 

 ASAM117, Mavi Hilal118,   2017 yılı-33 milyon 
NOK 
2016 yılı- 35 milyon 
NOK119 

 ? 

                                                            
103 Bknz: https://www.welthungerhilfe.org/about-us/structure/our-history/ erişim tarihi: 18.01.2019 
104 Bknz: https://multeciler.org.tr/welthungerhilfe/ erişim tarihi: 18.01.2019 
105 Bknz: https://multeciler.org.tr/relief-international/ erişim tarihi: 18.01.2019 
106 Bknz: https://www.ibc.org.tr/TR/partnerlerimiz erişim tarihi: 18.01.2019 
107 Bknz: http://welthungerhilfe.org.tr/category/programmes/on-going-programmes/turkey/#!/4-cash-based-assistance-and-food-aid-for-war-affected-syrians-in-turkey-
and-syria/cash-assistance-and-case-management-for-war-affected-syrians-in-turkey/improvement-of-the-social-cohesion-between-syrians-and-turkish-host-communities-
development-and-improvement-of-community-centres/ erişim tarihi: 18.01.2019 
108 Detaylı inceleme için bknz: http://welthungerhilfe.org.tr/category/programmes/on-going-programmes/turkey/#!/4-cash-based-assistance-and-food-aid-for-war-
affected-syrians-in-turkey-and-syria/cash-assistance-and-case-management-for-war-affected-syrians-in-turkey/improvement-of-the-social-cohesion-between-syrians-and-
turkish-host-communities-development-and-improvement-of-community-centres/supporting-cultural-activities-in-southeast-turkey/ erişim tarihi: 18.01.2019 
109 Bknz: https://drc.ngo/about-drc erişim tarihi: 18.01.2019 
110 Bknz: https://drc.ngo/where-we-work/middle-east/turkey erişim tarihi: 18.01.2019 
111 Bknz: http://sgdd.org.tr/partnerlerimiz/ erişim tarihi: 17.01.2019 
112 Bknz: https://www.mhd.org.tr/tr/ortaklarimiz erişim tarihi: 18.01.2019 
113 Bknz: http://www.multeci.org.tr/hakkimizda/destekleyicilerimiz/ erişim tarihi: 18.01.2019 
114 Bknz: https://drc.ngo/media/4790627/annual-report-2017-middle-east-and-north-africa.pdf erişim adresi: 18.01.2019 
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adını alarak küresel düzeyde 
mülteci, sığınmacı ve yerinden 
edilmiş kişilere insani yardım 
faaliyetleri yürütmektedir115 

International 
Federation of the 
Red Cross 
Societies 

 1919 yılında I Dünya Savaşı 
sonrasında tıbbi yardım sağlama 
amacıyla kurulmuştur120 

 -  Kızılay  -  - 

Mercy Corps  1979 yılında ABD’de de 
Kamboçyalı mültecilere yardım 
amacıyla kurulmuştur121 

 2012 yılından itibaren Türkiye’de 
Suriyeli mülteci ve sığınmacılara insani 
yardım amacıyla faaliyete başlamış, 
ancak 2017 yılında Türkiye hükümeti 
tarafından çalışma izni iptal edilmiştir122 

 Mavi Kalem (2001)123, 
ASAM/SGDD 

 -  - 

IMC  1984 yılında çeşitli eğitimler ve 
araçlarla sağlık hizmeti sunmak 
amacıyla kurulmuştur124 

 2012 yılında Türkiye’de faaliyete 
başlamış125, MHPSS, sağlık bakımı, 
kapasite geliştirme ve koruma 
alanlarında projeler yürütmüş126 ancak 
2019 yılında faaliyeti Türkiye hükümeti 
tarafından durdurulmuştur. 

 Engelsiz Pedal Derneği 
(2016)127, YUVA (2017)128, 
Yüryüzü Doktorları,  

 2018 da 2 milyon 
dolar; 2019’da 3 
milyon dolar; 
2020’de 2 milyon 
dolr 
 

 - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
116 Bknz: https://www.nrc.no/globalassets/pdf/fact-sheets/2017/turkey/july/nrc-country-factsheet-turkey.pdf erişim tarihi: 18.01.2019 
117 Bknz: http://sgdd.org.tr/partnerlerimiz/ erişim tarihi: 17.01.2019 
118 Bknz: https://www.ibc.org.tr/TR/partnerlerimiz erişim tarihi: 18.01.2019 
119 BKnz: https://www.nrc.no/globalassets/pdf/fact-sheets/2017/turkey/july/nrc-country-factsheet-turkey.pdf erişim tarihi: 18.01.2019 
115 Bknz: https://www.ennonline.net/fex/46/agencyprofile erişim tarihi: 18.01.2019 
120 Bknz: http://www.ifrc.org/en/who-we-are/history/ erişim tarihi: 18.01.2019 
121 Bknz: https://www.mercycorps.org/about-us/our-history erişim tarihi: 19.01.2019 
122 Bknz: https://www.mercycorps.org/press-room/releases/mercy-corps-closes-operations-turkey erişim tarihi: 19.01.2019 
123 Bknz: https://www.mavikalem.org/destekleyen-kurumlar/ erişim tarihi: 19.01.2019 
124 BKnz: https://internationalmedicalcorps.org/who-we-are/our-history/ erişim tarihi: 19.01.2019 
125 Bknz: https://kafkassam.com/turkiye-insani-yardim-casuslugunu-durdurdu.html erişim tarihi: 19.01.2019 
126 Bknz: https://internationalmedicalcorps.org/country/turkey/ erişim tarihi: 19.01.2019 
127 Bknz: https://www.facebook.com/engelsizpedal/posts/1720230064856125 erişim tarihi: 19.01.2019 
128 Bknz: https://www.yuva.org.tr/yerinde-erisim-projesiyle-7-bin-multeciye-ulastik/ erişim tarihi: 19.01.2019 
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Federation 
Handicap 

 1982 yılında kurulmuş, 2010 
yılında “Handicap International” 
ismiyle uluslararası federasyona 
dönüşmüştür129Yoksulluk ve 
dışlanma, çatışma ve felaket 
durumlarında engellilere ve 
savunmasız insanlara yardım 
etmeyi amaçlayan, tüm 
hükümetlerden bağımsız bir 
örgüttür. Halen dünya 
genelinde 60’dan fazla ülkede 
3500’den fazla saha çalışanı 
bulunmaktadır130. 

 -  Mülteciler Derneği131  -  - 

Concern 
Worldwide 

 1968 yılında Nijeriya’da açlıkla 
mücadelede faaliyetler 
yürütmek  amacıyla 
kurulmuştur132 

 2013 yılından itibaren Türkiye’de Suriye 
krizi sonucu mağdur mülteciler ve 
sığınmacılara yardım etmek amacıyla 
faaliyet göstermektedir133 

 ECHO, BPRM, UNHCR, 
Irish Aİd, SİDA, GIZ, 
NetHope134 

 20 milyon dolar 
ECHO fonları.   

 - 

Diakonie  Alman Protestan kiliselerinin 
sosyal hizmet kurumu olan 
Diakonie 1848 yılında dini 
hayırseverlik amacıyla 
kurulmuştur135 

2012 yılından itibaren Türkiye’de 
Suriyeli mültecilere yönelik özellikle 
psikolojik destek alanında yardımlar 
sunulmaktadır136 Türkiye’de kaydı 
bulunmayan dernek tüm çalışmalarını 
yalnızca Hayata Destek Derneği 
üzerinden yürütmektedir.  

Hayata Destek Derneği137,   2017-2019 arası yılı- 
25 milyon  Euro 
harcandığı 
düşünülmektedir.  
 

 - 

                                                            
129 Bknz: https://www.yuva.org.tr/yerinde-erisim-projesiyle-7-bin-multeciye-ulastik/ erişim tarihi: 19.01.2019 
130 Bknz: https://multeciler.org.tr/handicap-international/ erişim tarihi: 19.01.2019 
131 Bknz: https://multeciler.org.tr/handicap-international/ erişim tarihi: 19.01.2019 
132 Bknz: https://www.concern.net/about/history erişim tarihi: 19.01.2019 
133 Bknz: https://www.concern.net/where-we-work/middle-east/turkey erişim tarihi: 19.01.2019 
134 İlgili donör listesi için bknz: https://www.concern.net/where-we-work/middle-east/turkey erişim tarihi: 19.01.2019 
135 Bknz: https://www.diakonie.de/english/ erişim tarihi: 19.01.2019 
136 Daha fazla bilgi için bknz: https://shop.diakonie-katastrophenhilfe.de/images/DKH_JB_2017_web_en-compressed.pdf erişim tarihi: 19.01.2019 
137 İlgili proje için bknz: http://hayatadestek.org/yayinlarimiz/2016_istanbul_rapor.pdf erişim tarihi: 18.01.2019 

https://www.yuva.org.tr/yerinde-erisim-projesiyle-7-bin-multeciye-ulastik/
https://multeciler.org.tr/handicap-international/
https://multeciler.org.tr/handicap-international/
https://www.concern.net/about/history
https://www.concern.net/where-we-work/middle-east/turkey
https://www.concern.net/where-we-work/middle-east/turkey
https://www.diakonie.de/english/
https://shop.diakonie-katastrophenhilfe.de/images/DKH_JB_2017_web_en-compressed.pdf
http://hayatadestek.org/yayinlarimiz/2016_istanbul_rapor.pdf


Türkiye’de Mülteci Krizi Çerçevesinde Yardım Sağlayan Yabancı Fonlar 

GIZ  Alman Uluslararası İş birliği 
Kurumu (GIZ), 130’u aşkın ortak 
ülke ile birlikte sürdürülebilir 
kalkınma projeleri 
gerçekleştiren federal bir 
iktisadi girişimdir. Daha önce 
Alman Teknik İşbirliği Kurumu 
(GTZ) olarak anılan kurum, GTZ, 
Alman Kalkınma Hizmetleri 
Kurumu (DED) ve Alman 
Uluslararası İleri Eğitim ve 
Kalkınma (InWent) kurumlarının 
birleşmesi ile 1 Ocak 2011 tarihi 
itibariyle GİZ olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir138.  Alman 
Kalkınma Hizmeti olarak 1963 
yılında faaliyete başlamıştır 

1998 yılında kurulan Ankara Ofisi ve 
2014 yılında Gaziantep’te açılan diğer 
ofisi ile proje faaliyetlerini sürdürmeye 
devam etmektedir. GİZ, Türkiye’deki 
faaliyetlerinin başlangıcından bu yana 
300’ün üzerinde proje yürütmüştür. 
Türkiye'de mevcut öncelikler iklim 
koruma ve yenilenebilir enerjiler ile 
zorla yerinden edilme ve göç 
konularıdır139.  

 ASAM140, YUVA141, Mavi 
Hilal142, İKGV, SARD, 
Kızıltepe Lider Kadınlar143, 
Mülteciler Derneği144 , 
BM kuruluşları, BMZ, 
IMPR, WHH, SSG, HRDF, 
Hayata Destek145, MEB146, 
Maya Vakfı147 

 ?  ? 

SPARK  SPARK, 1994 yılında çatışma 
sonrası ülkelerde eğitim desteği 
sunmak amacıyla 
kurulmuştur148 

 SPARK, 2012 yılında Suriyeli mültecilere 
eğitim/yükseköğrenim imkânı sunma 
amacıyla faaliyete başlamıştır149 

 SDI, Gaziantep 
Üniversitesi150, YÖK, 
Harran Üniversitesi151, 
Kilis 7 Aralık 

 ?  ? 

                                                            
138 Bknz: https://tuerkei.diplo.de/tr-tr/themen/wirtschaft/-/1808222 erişim tarihi: 19.01.2019 
139 Bknz: https://tuerkei.diplo.de/tr-tr/themen/wirtschaft/-/1808222 erişim tarihi: 19.01.2019 
140 Bknz: http://sgdd.org.tr/partnerlerimiz/ erişim tarihi: 17.01.2019 
141 Bknz: https://www.yuva.org.tr/destekcilerimiz/ erişim tarihi: 17.01.2019 
142 Bknz: https://www.ibc.org.tr/TR/partnerlerimiz erişim tarihi: 18.01.2019 
143 Bknz: https://kizilkader.org/proje-ve-partnerlerimiz/ erişim tarihi: 19.01.2019 
144 Bknz: https://multeciler.org.tr/giz-gmbh/ erişim tarihi: 19.01.2019 
145 Bknz: https://www.giz.de/en/worldwide/67106.html erişim tarihi: 19.01.2019 
146 Bknz: https://www.giz.de/en/worldwide/40562.html erişim tarihi: 19.01.2019 
147 Bknz: https://www.mayavakfi.org/destekciler/ erişim tarihi: 19.01.2019 
148 Bknz: http://spark-syria.eu/turkey/ erişim tarihi: 19.01.2019 
149 Bknz: http://spark-syria.eu/turkey/ erişim tarihi: 19.01.2019 
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Üniversitesi152, Gaziantep 
Ticaret Odası153 

KFW  Alman Kalkınma Bankası, 1948 
yılında kurulmuştur154 

 1948 yılından itibaren Türkiye ile 
ilişkiler sürmektedir155 

AB, MEB, UNDP, UNICEF, 
WHO156, ILO157, Dünya 
Bankası158 

 KfW’nin Türkiye’deki 
mültecilerin ve ev 
sahibi toplulukların 
desteklenmesi 
amaçlı projelerinin 
güncel portföyü 579 
milyon Euro159. 

  

GOAL  GOAL, 1977 yılında İrlanda’da 
ihtiyaç bölgelerinde yardım ve 
acil ihtiyaçları karşılama 
amacıyla kurulmuştur160. 2016-
2017’de büyük bir yolsuzluk 
yapıldığının tespit edilmesi 
üzerine tüm yönetim 
değiştirilmiştir.  

 2014 yılından itibaren Suriyeli 
mülteciler ve sığınmacılar için koruma, 
sağlık hizmeti sağlanması amacıyla 
Türkiye’de faaliyete başlamıştır161 

 Irish Aid162  -  - 

Save the Children  1919 yılında I Dünya Savaşı 
sonrasında savaş mağduru 

 2014 yılından itibaren Türkiye’de 
çalışmaya başlasa da164, 2018 yılından 

 Maya Vakfı166, IMPR, 
Hayata Destek167 

 -  - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
150 Proje ile ilgili haber linki için: http://spark-syria.eu/featured_item/higher-education-opportunities-for-syrians-yield-praise-worthy-results/ erişim tarihi: 19.01.2019 
151 İlgili ortaklık için bknz: http://www.spark-online.org/region/turkey/ erişim tarihi: 19.01.2019 
152 BKnz: http://www.merhabahaber.com/sparktan-suriyeli-ogrencilere-karsiliksiz-burs-1551631h.htm erişim tarihi: 19.01.2019 
153 Bknz: http://www.spark-online.org/projects/capacity-building-gaziantep-chamber/ erişim tarihi: 19.01.2019 
154 Bknz: https://www.kfw.de/KfW-Group/About-KfW/Identit%C3%A4t/Geschichte-der-KfW/ erişim tarihi: 19.01.2019 
155 Bknz: https://www.dw.com/tr/alman-kalk%C4%B1nma-bankas%C4%B1-t%C3%BCrkiyeye-deste%C4%9Fimiz-s%C3%BCrecek/a-44921516 erişim tarihi: 19.01.2019 
156 Bknz: https://www.dw.com/tr/alman-kalk%C4%B1nma-bankas%C4%B1-t%C3%BCrkiyeye-deste%C4%9Fimiz-s%C3%BCrecek/a-44921516 erişim tarihi: 19.01.2019 
157 Bknz: https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_661937/lang--tr/index.htm erişim tarihi: 19.01.2019 
158 Bknz: http://iedb.meb.gov.tr/www/gecici-koruma-altindaki-suriyeli-ogrencilere-egitim-destegi/icerik/332 erişim tarihi: 19.01.2019 
159 İlgili haber için bknz: https://www.dw.com/tr/alman-kalk%C4%B1nma-bankas%C4%B1-t%C3%BCrkiyeye-deste%C4%9Fimiz-s%C3%BCrecek/a-44921516 erişim tarihi: 
19.01.2019 
160 Bknz: https://www.goalglobal.org/about-us/our-story erişim tarihi: 19.01.2019 
161 Bknz: https://www.goalglobal.org/countries/turkey erişim tarihi: 19.01.2019 
162 Bknz: https://www.goalglobal.org/countries/turkey erişim tarihi: 19.01.2019 
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çocuklara yardım amacıyla 
kurulmuştur163 

Türkiye’de doğrudan faaliyet izni 
almıştır165 

AAR Japan 1979 yılında insani yardım 
amaçlı kurulmuştur168 

İlk çalışması 2011 yılında 
gerçekleştirilmiştir. 2012 yılından 
itibaren Suriyeli mültecilere yardım 
sağlamaya başlamıştır169 

 2017 yılı- 
338,260,332 JPY170 
2015 yılı- 85,640,882 
JPY171 

- 

Dünya Bankası 1944 yılında II Dünya savaşında 
zarar gören ülkelerdeki yeniden 
yapılanma faaliyetlerine krediler 
vermek amacıyla kurulmuştur172 

Türkiye, 1947 yılında Dünya Bankası’na 
üye olmuştur173 Özellikle mültecilere 
yardım çerçevesinde okul projeleri ve 
sosyo-ekonomik destek öncelikleri 
bulunmaktadır 

 2017-2019 yılları 
arasında 
“Employment 
Support  for Syrian 
and Turkish citizens” 
projesi için: 48.18 
milyon $174; 
 

 

PAH 1994’de kurulan dernek, Balkan 
krizinde ilk insani çalışmalarını 
başlatmıştır. Polanya merkezli 
insani yardım derneğidir.  

2017’den itibaren Türkiye’de faaliyet 
bulunmaya başamıştır. Hatay merkezli 
bir yapılanması vardır. Idlip bölgesinde 
aktif suriye çalışmalarında bulundu.  

GOAL, KOAC gibi 
uluslararası STK’lar ve 
IMPR ile çalıştı. 175 

  

ICMC  
 

nternational Catholic Migration 
Commission/Uluslararası Katolik 

2016’den itibaren Türkiye’de aktif 
görünürlük kazanmıştır. Türkiye 

HRDF, Kanada Hükümeti 
ve UNHCR176 

 Yıllık ortalama 2 
milyon avro bütçe 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
164 Bknz: https://www.savethechildren.net/our-response-turkey erişim tarihi: 19.01.2019 
166 Bknz: https://www.mayavakfi.org/destekciler/ erişim tarihi: 19.01.2019 
167 Bknz: http://www.hayatadestek.org/hakkimizda/isbirliklerimiz/ erişim tarihi: 19.01.2019 
163 Bknz: https://www.savethechildren.org/us/about-us/why-save-the-children/history erişim tarihi: 19.01.2019 
165 Bknz: https://www.dernekler.gov.tr/media/templates/dernekler/images/folder/izin_verilen_listesi_tr.pdf erişim tarihi: 19.01.2019 
168 Bknz: https://www.aarjapan.gr.jp/english/who_we_are/ erişim tarihi: 19.01.2019 
169 Bknz: https://www.aarjapan.gr.jp/english/activity/turkey/ erişim tarihi: 19.01.2019 
170 Bknz: https://www.aarjapan.gr.jp/english/about/pdf/AAR%20Japan%20Annual%20Report%202017.pdf erişim tarihi: 19.01.2019 
171 Bknz: https://www.aarjapan.gr.jp/english/about/pdf/AAR%20Japan%20Annual%20Report%202015.pdf erişim tarihi: 19.01.2019 
172 BKnz: http://www.worldbank.org/en/about/history erişim tarihi: 20.01.2019 
173 Bknz: http://www.worldbank.org/en/about/leadership/members erişim tarihi: 20.10.2019 
174 Bknz: http://projects.worldbank.org/P161670?lang=en erişim tarihi: 20.01.2019 
175 https://www.pah.org.pl/app/uploads/2019/01/2017_raport_roczny_www_EN.pdf 
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Göçmen Komisyonu 1951 
yılında kurulan kuruluş dini 
içerikli bir insani yardım 
kuruluşudur. 
 

Cumhuriyeti kurumlarıyla ortak 
programlar yürüttüğünü ifade 
etmektedir. Yeniden yerleştirme projesi 
dikkat çekicidir.   

kullandıkları 
sanılmaktadır 

SAMS Syrian American Medical 
Society Foundation 2007’de 
ABD’de kurulmuştur. Türkiye’de 
açığı ofis üzerinden insani 
çalışmalarını sürdürmektedir.  

Sağlık Bakanlığı’ndan bağımsız bir 
şekilde toplum ve ruh sağlığı merkezi 
projesi yürütmektedir. Ayrıca koruma ve 
himaye projeleri de bulunmaktadır.  

PRM, ve bağımsız 
destekçiler 

12 milyona yakın bir 
bütçe177 

 

RET International RETInternational, Merkezi 
Cenevre’de bulunan ve 
dünyanın dört bir yanında 
ofisleri bulunan bir kuruluştur. 

2013 yılından itibaren Türkiye’de 
çalışmalarda bulunan Dernek, ana 
sayfasında belirtiğine göre 2014 yılında 
Devlet tarafından eğitim ve koruma 
alanında ortak uygulayıcı stk olarak 
kabul edilmiştir. 178 Derneğin web 
sayfasında halı hazırda 6 Türkçe Dil 
Kursu Merkezi, 24 Kadın Merkezi 
destekledikleri ifade edilmektedir. Red 
Türkiye’de açmış olduğu yerel Dernek 
olarak varlığını sürdürmektedir.179   

Ankara, Mardin, Kilis, 
Gaziantep, Şanlıurfa. 
UNICEF, UNHCR (the UN 
Refugee Agency), UNFPA 
(the UN Population 
Fund), the Japanese 
Platform (representing 
the Government of Japan 
and Japanese private 
sector), JCCP, the 
Government of 
Luxembourg, the UK 
Embassy 

2015-2016 , 10 
milyon, 2017-2018 
12 milyon dolar 
çivarı.  

 

Mercy-USA for 
Aid and 
Development 
Türkiye 
Temsilciliği 

Mercy-USA for Aid and 
Development Türkiye 
Temsilciliği Hatay 

PRM ve UNHCR Hatay’da faaliyetleri 
yoğunlaşmaktadır. 
Ayrıca Suriye içinde 
gıda desteği gibi 
projeleri 
bulunmaktadır 

5 milyon dolar 
civarındadır.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
176 https://www.icmc.net/programs/volunteering-for-refugee-protection-strengthening-refugee-assistance-services-in-turkey 
177 https://www.sams-usa.net/wp-content/uploads/2018/12/SAMSF-2017-12-AUDIT-Final-FS.pdf 
178 https://www.theret.org/wherewework/turkey-2/ 
179 https://www.theret.org/faq/ 
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Syrian Forum USA Amerikan merkezli bir yapıdır. 
Washington ve Şikoga 
merkezlidir.  

Suriye Formu ayrı alanlarda çalışan 6 
sivil toplumun oluşturduğu bir yapıdır. 
Türkiye 4 ayrı merkez yapısı vardır. 
Ihsan, Rızk, Fener, Omran, Al Souria, 
Bousla,Kurduğu yerel STK’lar ile 
Türkiye’deki çalışmalarını organiz 
etmektedir. Ayrıca Lazkiye’den 
Kamışlı’ya kadar birçok bölgede 
kurumsal yapısı ve yardım merkezleri 
vardır.  

  PRM, USAaid, BM 
kuruluşları 

$45,749,707 (2017,9  

Hand in Hand 2003 yılında Asya’daki 
çalışmaları koordine etmek için 
kurulmuştur. İngiltere merkezli 
dernek aynı zamanda 14 ayrı 
kuruluşu içinde barındıran Han 
in Hand Ağı içinde faaliyetlerini 
yürütmektedir. Hand in Hand 
derneği Türkiye’deki 
çalışmalarını yerel dernek olarak 
daha rahat sürdürmek için İyilik 
İçin El Ele Derneği (HİHFAD) 
derneğini kurmuştur.  

    

ACTED Fransız yardım kuruluşudur.  2012’den itibaren Türkiye’de faaliyet 
yürüten ACTED aynı zamanda insani 
yardım konsorsiyumunun da bir 
üyesidir.  

Mersin’de 
yoğunlaşmış 
faaliyetleri 
bulunmaktadır. İnsani 
alanda ve özellikle 
Türkçe ve meslek 
edindirmede 
faaliyetlerde 
bulunduğunu ileri 
sürmektedir.  

  

 


