
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN  DEVAM EDEN PROJELERİ  (20 ADET) 

PROJE ADI 

PROJE 

TÜRÜ 

UYGULAYICI 

ORTAĞI SÜRESİ 

FON 

KAYNAĞI İLERLEME DURUMU AÇIKLAMALAR 

Türkiye'de Düzensiz 

Göçmenlerin Destekli 

Gönüllü Geri DönüĢü 

ve Yeniden 

Entegrasyonu (AVR) 

AB IOM 
 

36 Ay 
IPA 

16 Kasım 2018 tarihi itibariyle SözleĢme imzalanmıĢ olup 

proje baĢlamıĢtır. BaĢlangıç Raporu hazırlanmıĢ ve proje 

paydaĢları ile paylaĢılmıĢtır. Projenin açılıĢ  toplantısı 

yapılmıĢtır. 

3500 KiĢinin Destekli Gönüllü Geri DönüĢü 

hedeflenmiĢtir. 

Suriye Krizinin 

Etkilerinin 

Azaltılması Ġçin 

Ulusal Kurumların 

Desteklenmesi 

Projesi 

AB BMMYK 
 

40 Ay 
IPA - 2014 

• GĠGM’in kapasitesinin güçlendirilmesi için geçici koruma, 

toplumsal cinsiyet temelli Ģiddet, çocuk koruma, göçmenlerle 

iletiĢimi kolaylaĢtırma, yeniden yerleĢtirme dosyalarının 

artırılmasına yönelik eğitimler verilmiĢtir, 

• GĠGM’de 2 personel, Ġl Müdürlüklerine ise 58 tercüman 

istihdam edilmiĢtir, 

• Kabul koĢullarının iyileĢtirilmesi ile ilgili Kanada’ya 

çalıĢma ziyareti gerçekleĢtirilmiĢtir, 

• Çocuk dostu alanlar, toplum merkezleri ve kadın sağlık 

merkezlerine destek verilmiĢtir. 

• Yükseköğrenim gören Suriyeli öğrencilere burs verilmiĢtir 

• Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Konya’da Suriyelilere 

sağlık kiti dağıtılmıĢtır, 

• YetiĢkinlere iĢ imkânını artırmaya yönelik olarak Türkçe 

kursu ve giriĢimcilik kursu verilmiĢ olup 80.000 istihdam 

rehberi kitapçığı dağıtılmıĢtır. 

Koordinasyonu Genel Müdürlüğümüzce, yürütmesi 

ise BMMYK tarafından yapılacak olan projede 

Sağlık, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar ve 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları paydaĢ 

kurumlar olup, projede Toplum Merkezlerinin Tesisi 

bölümü Genel Müdürlüğümüze aittir. 2019 yılı 

sonuna kadar uzatma almıĢtır. 

AB-Türkiye 18 Mart 

Mutabakat Zaptının 

Uygulanmasının 

Desteklenmesi 

AB Self Implemented 20 Ay IPA  

Proje FRIT I kapsamında yapılmaktadır.  

Çankırı iline 750 kiĢi kapasiteli ( modüler olarak 

arttırılabilmektedir) geri gönderme merkezi inĢaatı 

tamamlanmıĢtır. 11 adet Belge Sahteciliği Eğitimi 

tamamlanarak 457 personele eğitim verilmiĢtir.  Ayrıca 18 

adet GGM nin tüm ihtiyaçları karĢılanmaktadır. GÖÇNET 

altyapısı ile düzensiz göç veri tabanının geliĢtirilmesi de 

desteklenmektedir.  

Mutabakat kapsamında adalardan Türkiye'ye 

geri dönen yabancıların ve Türkiye'de 

yakalanan düzensiz göçmenlerin ihtiyaçlarını 

karĢılamak amaçlanmaktadır. 



Türkiye'de Göç 

Politikalarının 

GeliĢtirilmesinin 

Desteklenmesi 

AB ICMPD 

Nisan 2017 - 

Temmuz 2019 

(proje Nisan 

2019 'da uzatma 

almıĢtır) 

IPA 

A BileĢeni: Mayıs 2017’de paydaĢlarla AB ülkesinde göç 

politikalarının oluĢturulmasına iliĢkin analiz raporları üzerine 

istiĢare toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir. Müteakiben kurumlarla 

birebir istiĢare toplantıları devam etmiĢtir.belirlenen beĢ ülke 

üzerine taslak raporlar hazırlanmıĢ olup konsolide rapor 

üzerine Aralık 2017’de ikinci uzman çalıĢtayı 

gerçekleĢtirilmiĢ, bahse konu rapora son hali verilmiĢtir. 19-

24 Mart 2018 tarihlerinde göç politikası yapım süreçlerini 

incelemek üzere Almanya’ya, 2-6 Temmuz 2018 tarihlerinde 

Ġsveç, 25 ġubat-1 Mart tarihlerinde Ġtalya’ya  çalıĢma ziyareti 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

B-C BileĢeni: Kanıta dayalı göç politikası geliĢtirilmesi için 

GĠGM’in kapasitesinin güçlendirilmesi ve göç politikası 

uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için kurumsal 

kapasitenin ve kurumlararası iĢbirliğinin geliĢtirilmesi 

faaliyeti olarak 6 Mart 2018’de nicel metodolojiler 

konularında uzman 4 akademisyen,  ICMPD uzmanları ve 

GĠGM uzmanlarının katılımıyla bir çalıĢtay düzenlenmiĢtir. 

Genel Müdürlükten alınan düzenli göç verileriyle Türkiye’de 

düzenli göç statüleriyle bulunan yabancıların profillemesi 

yapılarak davranıĢ eğilimleri saptanmıĢ, bu eğilimlerden bir 

araĢtırma sorusu geliĢtirilerek konuya iliĢkin alternatif 

senaryoların etki analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. 15 Mayıs 

2018’de “Göç Politikası GeliĢtirme Raporu: Durum Analizi” 

çalıĢtayı düzenlenmiĢtir.Bu bileĢen kapsamında Kanıta 

Dayalı Politika geliĢtirilmesi  etki analizi ve izleme 

değerlendirme kriterleine odaklanan 4 eğitim 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Kurumlararası  Kanıta Dayalı Politika GeliĢtirilmesine iliĢkin 

iki, Ġzleme ve Değerlendirme kriterlerinin oluĢturulmasına 

ilĢkin iki istiĢare toplantısı gerçekleĢtirmiĢtir. 

D BileĢeni: Kamunun bilgilendirilmesi için GĠGM internet 

sitesinin geliĢtirilmesine destek verilmiĢtir. 16 Nisan 2018’de 

farkındalık çalıĢtayı gerçekleĢtirilmiĢtir. 7 ilde yaklaĢık 2000 

kiĢinin katılımı ile uyum toplantıları gerçekleĢtirilmiĢtir. 

E BileĢeni: Ocak 2018’de göç süreçleri üzerine ICMPD’nin 

Viyana’daki merkezine çalıĢma ziyareti gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bu bileĢen kapsamında Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü DıĢ 

ĠliĢkiler Dairesinden 12 katılımcıya Uluslararası Müzakere 

Teknikleri Eğitimi verilmiĢtir.   

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 

hükümleri çerçevesinde oluĢturulacak göç 

politikalarının hangi yöntemlerle geliĢtirileceği ve bu 

konudaki Avrupa Birliği ülkelerindeki iyi 

uygulamaların araĢtırılması ve farkındalık artırma 

faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi hedeflenmektedir. 



Türkiye'deki Düzensiz 

Göçmenlerin Gönüllü 

Destekli Geri DönüĢ ve 

Yeniden Entegrasyon 

Programı 

ĠKĠLĠ 

ĠġBĠRLĠĞĠ 
IOM 

 

24 Ay 
ĠNGĠLTERE 

Aralık 2018 itibariyle toplam 2200 kiĢi geri gönderilmiĢtir. 

Fon bittiği için geri göndermeler durmuĢtur. 

 

Tüm Türkiye'de düzensiz göç baskısını azaltmak için 

2017-2019 yılları arasında maliyet etkin ve 

sürdürülebilir bir AVR programının sağlanması ve  

sıkıĢmıĢ ve hassas göçmenlerin menĢe ülkelerine 

dönüĢ için desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

GĠGM'in Geri 

Gönderme Merkezleri 

KapasitesiniUluslararası 

Ġnsan Hakları 

Standartları 

Çerçevesinde 

Güçlendirilmesine 

Destek Projesi - FAZ II 

ĠKĠLĠ 

ĠġBĠRLĠĞĠ 
IOM 

 

24 Ay 
ĠNGĠLTERE 

Planlanan faaliyetler: *6 ilde 250 güvenlik personeline 

güvenlik eğitimi verilecek, *60 uzmana 3 günlük MenĢe Ülke 

Bilgisi Eğitimi verilecek, *120 tercümana 3 günlük tercüman 

eğitimi sağlanacak, *60 psikososyal destek çalıĢanına 

alanlarında 3 günlük eğitim verilecek, *90 uzmana 3 günlük 

GörüĢme Teknikleri eğitimi verilecek, *90 uzmanın 

katılımında, Düzensiz Göç ĠĢtiĢare Toplantıları 

gerçekleĢtirilecek, *50 uzman ile 2 adet 3 günlük Geri Kabul 

ÇalıĢtayı gerçekleĢtirilecek, *60 katılımcı ile 2 adet 3 günlük 

Düzensiz Göç Koordinasyon Toplantısı yapılacaktır, *Ayrıca 

Temel Seviyede ĠletiĢim Kurmaya yönelik kılavuz ve 

GGM'deki kadın ve çocuklara yönelik kılavuz 

geliĢtirilecektir. 

Ülkemizde yakalanan düzensiz göçmenlerden idari 

gözetim altına alınanlara yönelik geri gönderme 

merkezlerinde sağlanan hizmetlerin devamlılığının 

sağlanması ve iyileĢtirmesinin yanında özel ihtiyaç 

sahibi hassas grupların korunması da 

amaçlanmaktadır. 

Türkiye'nin Ulusal Ġltica 

Sisteminin 

Güçlendirilmesi 

AB BMMYK 24 Ay IPA - 2013 

Projenin “3. Yönlendirme Komitesi Toplantısı” 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma 

kapsamındaki yabancıları bilgilendirme amaçlı 350.000 “Hak 

ve Yükümlülükler BroĢürü” basılarak il müdürlüklerine 

gönderilmiĢtir. 25 ġubat - 1 Mart 2019 tarihleri arasında 

“Kabul Barınma Merkezleri ve Ger Gönderme Merkezlerine 

Yönelik Standart ÇalıĢma Usullerinin GeliĢtirilmesi” konulu 

çalıĢtay gerçekleĢtirilmiĢtir. 28 Mart 2018 tarihinde “Ġdari 

Gözetime ĠliĢkin Toplantı” gerçekleĢtirilmiĢtir. Gönüllü Geri 

DönüĢ konusunda uygulamaları ve mevcut durumu gözlemek 

amacıyla 6 ile (Gaziantep, Hatay, Kilis, ġanlıurfa, Mardin, 

Ġstanbul) ĠĢbaĢı Ziyaret gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca 

Uluslararası Koruma Mülakat ve Kayıt usullerini 

gözlemlemek amacıyla 9 ile (Elazığ, Aksaray, Batman, 

Niğde, Bilecik, Yozgat, Kars, Sivas, Konya) iĢbaĢı ziyaret 

düzenlenmiĢtir. Vatansızlığa dair uygulamaları ve mevcut 

durumu gözlemlemek amacıyla 7 ile (Ġstanbul, Kocaeli, Van, 

Batman, Kayseri, Sakarya, Samsun) iĢbaĢı ziyaret 

düzenlenmiĢtir. 29 Nisan 2019 tarihinde “Adli Yardıma 

EriĢim” konulu toplantı serisinin ikincisi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Proje ile, uluslararası koruma statüsü belirleme 

sisteminin uluslararası standartlara ve uluslararası 

insan hakları ve mülteci hukuku prensiplerine uygun 

olarak güçlendirilmesi, etkin ve adil bir sistemin 

kurulması ve sürdürülebilir önlemlerle desteklenmesi 

hedeflenmektedir. 



Türkiye'nin Göç 

Yönetimi ile Ġlgili 

ÇalıĢmalarının 

Desteklenmesi 

AB IOM 36 Ay IPA - 2013 

Düzensiz Göçle Mücadele Eylem Planı'nın güncellenmesi 

için II. çalıĢtay gerçekleĢtirilmiĢtir. Hukuk müĢavirliği ile 

birlikte hakimlerle millletler arası özel hukuk konulu Trabzon 

ilinde bir çalıĢtay gerçekleĢtirilmiĢtir. 18 Mart 2019 tarihinde 

Uyum ve ĠletiĢim Daire BaĢkanlığı ile Ġspanya'ya bir çalıĢma 

ziyareti düzenlenmiĢtir. E-öğrenme platformunun kurulması 

ile ilgili çalıĢmalar devam etmektedir.  

Ġnsan Hakları temelli bir göç yönetimi sistemi için 

AB ve uluslararası standartlara uyumlu operasyonel 

usullerin oluĢturulması hedeflenmektedir. 

Türkiye’nin Ġltica 

BaĢvurusu Alanında 

Bölgesel ve Uluslararası 

Yükümlülüklere 

Uyumunun Artırılması 

ĠKĠLĠ 

ĠġBĠRLĠĞĠ 
___ 

36 Ay 
SĠDA 

11-12 Aralık’ta Ġzmir’de LGBTĠ Bireylerin ve Kadınların 

Sığınma BaĢvurularının Değerlendirilmesine Yönelik Ġyi 

Uygulama Örnekleri PaylaĢımı ÇalıĢtayı yapıldı. Ġsveç fon 

temini konusunda sıkıntılar yaĢadığı için proje faaliyetleri 

gecikmeli olarak ilerlemektedir. 2 Nisan 2019 tarihinde “Ara 

Dönem Yönlendirme Toplantısı” yapılmıĢ olup söz konusu 

toplantıya Ġsveç Göç Ajansından iki temsilcinin ve Ġsveç 

Büyükelçiliğinden projeyle ilgili olan bir temsilci katılmıĢtır. 

2 Nisan 2019 tarihinde Ġsveç Göç Ajansı ile proje 

aktivitelerinin zaman çizelgesi üzerine bir toplantı yapılmıĢ 

olup ĠĢveç Göç ajansı'ndan güncel aktivite zaman zigelgesi 

tablosu beklenmektedir.  

Proje ile Uluslararası koruma baĢvurularının 

değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması sürecinde 

uluslararası standartlara uygun Ģekilde bir kalite 

güvence sistemi kurulması ve ülke çapında verilen 

kararlarda bir yekparelik sağlanması 

hedeflenmektedir. 

Göçmen 

Mevcudiyet 

Tespiti Programı 

ĠKĠLĠ 

ĠġBĠRLĠĞĠ 
IOM 12 Ay 

PRM/ECHO/

SEM 

 Ekim-Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleĢen Ġstanbul 

Temel Mevcudiyet Değerlendirmesinin raporu ile Saha 

gözlem raporu sunulmuĢtur. 

Göçmen Ġzleme Programı Türkiye’deki göçmen 

mevcudiyetini takip etmek, bununla ilgili veri tabanı 

oluĢturmak ve raporlama yapmak için tasarlanmıĢtır. 

Projenin amacı ülkedeki göçmen mevcudiyeti 

hakkındaki verileri derlemek ve bu bilgiyi Göç 

Ġdaresi Genel Müdürlüğünün ve uygun görülmesi 

halinde insani yardım kuruluĢlarının kullanımına 

sunmaktır. Veri toplamanın ilk safhası 15 pilot ili 

(Gaziantep, ġanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Konya, 

Çorum, EskiĢehir, Ġzmit, Edirne, Ġzmir, Çanakkale, 

Bursa, Bilecik ve Burdur) kapsamaktadır ve tüm 

Türkiye’yi kapsayacak Ģekilde geliĢtirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Çocukların 

Korunması Projesi 

ĠKĠLĠ 

ĠġBĠRLĠĞĠ 
UNICEF 

Ocak 2017 - 

Aralık 2019 
UNICEF Proje  3 ay uzatma almıĢtır. 2019 -2020 çalıĢma  

GĠGM ve UNICEF arasındaki iĢbirliği ile çocukların 

daha iyi korunması amacıyla ulusal sistemin 

kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu 

iĢbirliği, sistemsel ve hukuksal boĢlukların analiz 

yoluyla belirlenmesini içerecek olup GĠGM 

personelinin çocuk koruma alanındaki kapasitesinin 

güçlendirilmesi, farkındalık artırma, sosyal uyum ve 

kurumlar arasındaki iĢbirliğinin güçlendirilmesi 

konularına özel bir önem atfedilecektir. 



Türkiye'de Kalkınmaya 

Duyarlı Göç 

Politikalarının 

Uygulanmasına Destek 

Projesi _ SIDEM 

ĠKĠLĠ 

ĠġBĠRLĠĞĠ 
ICMPD  24 Ay ĠSVĠÇRE 

Projenin 1. bileĢeni kapsamında il çalıĢtayları ve bölge 

analizleri yapılmıĢ olup raporlarına dair görüĢler ICMPD'ye 

iletilmiĢtir. okunma aĢamasındadır. 2 bileĢen kapsamında  

eğiticilerin eğitimi gerçekleĢtirilmiĢ olup  eğiticiler 4 adet 

eğitim vererek bu bileĢeni tamamlamıĢlardır. 3 bileĢen 

kapsamında ise iĢgücü piyasasına entegrasyon için pilot 

projeler tamamlanma aĢamasına gelmiĢtir. 

Proje ile sosyo-ekonomik ve insani geliĢmiĢlik 

bağlamında Türkiye'nin durumunu göz önünde 

bulundurarak, bütüncül, uzun vadeli, kalkınmaya 

duyarlı ve sürdürülebilir bir göç politikası sisteminin 

oluĢturulmasına katkı sağlanması planlanmaktadır. 

Bu kapsamda; 1. Coğrafi bölgelerde göçün etkisi 

konusunda kurumsal bilgiyi arttırmak ve stratejik 

politika yönergeleri oluĢturmak; 2. Bütüncül, kanıta 

dayalı ve geliĢtirilmeye açık göç politikaları 

oluĢturmak ve uygulamak amacıyla, merkezi düzeyde 

kurumsal kapasiteyi ve kurumlar arası iĢbirliğini 

arttırmak; 3. Türkiye'de koruma statüsüne sahip 

kiĢiler de dahil olmak üzere uluslar arası göçmenlerin 

iĢ piyasasına entegrasyonunu teĢvik eden hedefe 

yönelik programların oluĢturulması ve uygulanması 

amacıyla bölgesel düzeyde kurumsal kapasitenin ve 

kurumlar arası iĢbirliğinin artırılması üzerine 

faaliyetler gerçekleĢtirilecektir. 

Ġl Göç Ġdaresi 

Müdürlüklerinin 

Desteklenmesi 

Projesi 

ĠKĠLĠ 

ĠġBĠRLĠĞĠ 
BMMYK 

Ocak 2019 - 

Aralık 2019 
BMMYK 

Proje aĢamalı olarak illerde baĢlatılmıĢ olup, cihaz sevkiyatı 

ve personel görevlendirme iĢlemleri yapılmaktadır.  

Proje kapsamında 67 ilde geçici koruma ve 

uluslararası korumaya konu yabancılara yönelik iĢ ve 

iĢlemlerde Ġl Göç Ġdaresi Müdürlüklerinin 

desteklenmesi amaçlanmaktadır.  

Etkili Uyruk Tespiti Ġçin 

Kapasite GeliĢtirme 
AB ___ 

 

24 Ay 
IPA-2014 

Proje, IPA II 2014 programlama yılına teklif edilmiĢ olup 

21.12.2018 tarihi itibariyle sözleĢmesi imzalanmıĢtır. 

Projenin yazılım ve teknik cihaz alımı bileĢenlerine iliĢkin 

teknik toplantılar yapılmıĢ olup Mayıs- Haziran 2019 

tarihlerinde tesliminin yapılması planlanmaktadır. 22 Mayıs 

2019 da projenin yönlendirme kurulu toplantısı yapılacaktır.  

Ülkemize yasadıĢı yollardan giren yabancıların 

uyruklarının tespitinin kolaylaĢtırılması 

amaçlanmıĢtır.Dil analizi örnek uygulaması 

aracılığıyla vatandaĢlık tespiti yapmak için GĠGM’in 

kurumsal kapasitesini geliĢtirmek. Pilot dil, Çin’in 

Sincan eyaletindeki Doğu Türkistan uyruklu 

yabancılar tarafından kullanılan Uygur ve 

Özbekçe'dir 

Göç ve Uluslararası 

Koruma Alanındaki Sivil 

Toplum ile Teknik 

ĠĢbirliği 

AB ___ 
 

24 Ay 
IPA-2014 

Proje, IPA II 2014 programlama yılına teklif edilmiĢ olup 

21.12.2018 tarihi itibariyle sözleĢmesi imzalanmıĢtır. 8 Mart 

2019 tarihinde projenin açılıĢ toplantısı yapılmıĢ olup teknk 

düzeyde toplantılar devam etmektedir.  

Ġltica ve göç alanında faaliyet gösteren STK’ların 

etkinliğinin ve kapasitelerinin arttırılması ve kamu 

kurumları ile iĢbirliğinin geliĢtirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Göç ve Uluslararası 

Koruma Konularında 

Farkındalığının 

Artırılması 

AB ___ 
 

24 Ay 
IPA-2014 

Proje, IPA II 2014 programlama yılına teklif edilmiĢ olup 

21.12.2018 tarihi itibariyle sözleĢmesi imzalanmıĢtır. 

Proje ile YUKK'un göç yönetimi alanına dikkat 

çekilerek kamu yöneticileri, yerel yönetimler ve 

kamuoyunun farkındalığının arttırılması 

amaçlanmaktadır. 

Geri Gönderme 

Merkezlerinin 

Bakım ve Onarımı 

ile TefriĢatı 

AB ___ 
 

36 Ay 
IPA-2014 

Proje, IPA II 2014 programlama yılına teklif edilmiĢ olup 

21.12.2018 tarihi itibariyle bakım-onarım sözleĢmesi ve tefriĢat 

projeleri 7 Lot olarak imzalanmıĢtır. 

Proje kapsamında, 5 tane GGM'nin tadilat ve 

tefriĢatı ve 6 tane GĠGM'nin kendi bütçesinden 

yapacağı GGM'nin tefriĢatının yapılması 

hedeflenmiĢtir.   



 

AB-Türkiye Geri Kabul 

AnlaĢmasının Etkin 

Uygulanmasına Yönelik 

"6" Geri Gönderme 

Merkezinin ĠnĢaası 

AB ___ 24 Ay IPA-2015 

IPA-II 2015 programlama yılına teklif edilmiĢtir. GGM lerin 

inĢa edileceği 6 il kesinleĢmiĢtir. ( Malatya, Kütahya, 

Niğde,Balıkesir, ġanlıurfa, Adana ). 6 adet GGM’nin 

müĢavirlik sözleĢmesi imzalanmıĢtır. Yapım sözleĢmeleri 

Mart ayının 3. haftasında imzalanmıĢ olup  ĠnĢaatlar ise 

Mayıs 2019'da baĢlayacaktır.   

AB- Türkiye Geri Kabul AnlaĢması'nın en iyi Ģekilde 

uygulanması amacıyla, Türkiye'nin geri gönderme 

merkezi kapasitesinin 2400 kiĢi daha artırılmasına 

yönelik, 6 ilde 400 kiĢi kapasiteli geri gönderme 

merkezi yapılması planlanmaktadır. 

AB- Türkiye Geri Kabul 

AnlaĢmasının Etkin 

Uygulanması Yönelik 6 

Geri Gönderme 

Merkezinin TefriĢat 

AB ___ ___ IPA-2016 

IPA-II 2016 programlama yılına teklif edilmiĢtir. Proje 

hazırlıkları için SEI programı çalıĢmaları ve ihalesi 

tamamlanmıĢ yüklenici çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. 

Proje ile AB- Türkiye Geri Kabul AnlaĢması'nın en 

iyi Ģekilde uygulanması amacıyla, Türkiye'nin 2400 

kiĢi kapasiteli 6  yeni geri gönderme merkezlerinin 

tefriĢatlarının tamamlanması amaçlanmaktadır. 

Türkiye'de Göç 

Yönetimini 

Güçlendirmek için Ek 

Politikaların ve 

Tedbirlerin Kullanımının 

Güçlendirilmesi 

(SUPREME) 

ĠKĠLĠ 

ĠġBĠRLĠĞĠ 
ICMPD 24 Ay Ġngiltere 

Bu Proje, göç alanındaki tam teĢekküllü çalıĢmaların tüm 

vazgeçilmez unsurlarını yapılandırılmıĢ ve tamamlayıcı bir 

Ģekilde ele almak amacıyla, Türkiye'deki göç yönetimini daha 

da tamamlayıcı bir yaklaĢımla güçlendirecektir. Bu proje bir 

yandan, politikaların ve operasyonel stratejilerin geliĢmesini 

güçlendirmeyi hedeflerken, diğer yandan, gönüllü geri dönüĢ 

iĢlemlerinin iyi iĢlemesini ve yeniden entegrasyon politikaları 

ve programlarının getiĢrilmesi olanaklarının araĢtırılmasını 

destekleyecektir 

Proje kapsamında projenin 3. BileĢeni (Gönüllü 

Destekli Ulusal Geri DönüĢ Mekanizmasının (N-

AVR) ĠĢleyiĢine Destek Verilmesi) doğrultusunda 

GĠGM, Kızılay, TĠKA ve DıĢiĢleri Bakanlığı arasında 

Niyet Beyanı imzalanması konusundaki görüĢmeler 

devam etmektedir. 


