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Bu rapor, “Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı” hibe programı altında 
yürütülen “Satellite Cities- Monitoring and Reporting / Uydu Kentler - İzleme 
ve Raporlama” projesi kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun 
mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmanın içeriğinden sadece Mültecilerle 
Dayanışma Derneği sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin 
görüş ve tutumunu yansıtmaz.



Teşekkür

Bu rapor, 2012’de başlayan uzun ve pek çok kişinin emek verdiği bir çalışmanın 
son halkasını teşkil etmektedir. Proje metninin yazılmasından, alan çalışmalarına, 
seminerlerden raporun hazırlanması ve basılmasına kadar çeşitli aşamalarda dostlarımız 
sorumluluk aldı, özverili katkılarını hiç esirgemediler. Taner Kılıç, Hüseyin Gövercin, Eda 
Bekçi, Yasemin Alp, Cavidan Soykan, Sabiha Rana Dayıoğlu Oyman, Nefise Ela Gökalp 
Aras, Zübeyit Gün, Cansu Akbaş Demirel, İrem Somer, Kerem Dikmen, Zahide Özge Biner, 
Caterina La Rosa, Orçun Ulusoy ve Mevlüt Ülgen’e sonsuz teşekkürler. 

Projenin mali destekçisi AB Türkiye Delegasyonu’na ve proje boyunca daima işimizi 
kolaylaştıran, desteklerini hiç esirgemeyen Eser Canalıoğlu, Erwan Marteil ve Domenica 
Bumma’ya çok teşekkür ediyoruz. 

Alan çalışmalarında ziyaret ettiğimiz uydu kentlerde ikamet eden mültecilere destek 
olan, görüşeceğimiz mültecilere ulaşmamıza yardım eden, seminere katılan sivil toplum 
örgütlerinin değerli temsilcilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Görüşme talebimizi 
kabul eden, seminerlere katılan kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin temsilcilerine, 
akademisyen, aktivist dostlarımıza teşekkürler. Proje kapsamında “Türkiye’de Mülteci 
Olmak” başlıklı kısa belgeseli çeken Fatih Pınar’a teşekkür ediyoruz. 

Projeyi yaşama geçiren proje koordinatörü Simge Memişoğlu’na ve Pırıl Erçoban’a tüm 
emekleri için teşekkür ise, bir borç. 

Bu ve Mülteci-Der’in diğer çalışmalarının kahramanları ise, geldikleri ülkelerde 
yaşadıkları savaş, zulüm ve insan hakları ihlallerine rağmen hayata tutunma cesaretini 
ve becerisini göstermiş, Türkiye’de çok zor koşullarda, tedirginlik içinde, bugüne ve 
geleceğe ilişkin kaygılarla birlikte yaşamlarını sürdürmeye çalışan mülteci dostlarımız. 
Belki çok şey bekliyoruz ama umuyoruz ki, bu rapor onların Türkiye’deki yaşamına 
bir parça ışık tutar ve bu zor yaşam koşullarının düzeltilmesine, haklarına erişimin 
sağlanmasına, insan onuruna yakışır bir hayat kurabilmelerine yönelik politika ve 
uygulamalara bir nebze katkıda bulunur; mültecilere yönelik olumsuz yargıları, 
bazen nefrete varan tutumları zayıflatır, destek ve dayanışma duygusunu geliştirir. 
İsimlerini açıkça yazamasak, fotoğraflarını koyamasak bile, evlerini, yaşamlarını bize 
açan, umutlarını, umutsuzluklarınızı, kaygı ve sevinçlerini bizimle paylaşan, bizi diğer 
mülteciler ile tanıştıran, tercüme desteği veren, kısaca bu çalışmayı mümkün kılan tüm 
mülteci dostlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkürler, Arash, Muhammed, 
Ferişte, Amir, Fatimeh, Hussein, Sumeyye, Imad, Mehdi, Sitayesh...

Mültecilerle Dayanışma Derneği
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Kısaltmalar

AFAD- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

BM- Birleşmiş Milletler

BMGK- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

BMMYK- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

CEDAW- BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi

EGM- Emniyet Genel Müdürlüğü

GİGM- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

GSS- Genel Sağlık Sigortası

MEB- Milli Eğitim Bakanlığı

Mülteci-Der- Mültecilerle Dayanışma Derneği

SGDD- Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği

SSGSK- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

STÖ- Sivil Toplum Örgütü

SYDV- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

YUKK- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

YTB- Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Not: Bu raporda, 1951 BM Mültecilerin Hukuku Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi 
ile oluşturulan uluslararası mülteci hukuku terminoloji referans alınarak, sığınmacı 
ve/veya mülteci şeklindeki statü tanımları kullanılmıştır. Ulusal mevzuatta yer alan 
uluslararası koruma başvuru sahibi, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma sahibi, geçici 
korumadakiler gibi statü tanımları zorunlu olmadıkça kullanılmamıştır.

Nisan 2011’den itibaren kitlesel akınla sığınma amacıyla Türkiye’ye gelen ve Türkiye 
tarafından “Geçici Koruma” altında olduğu kabul edilen Suriyeliler ve daha önce 
Suriye’de yaşayan Filistinli mülteciler ise, Suriyeli mülteciler olarak yer almaktadır. 
Kitlesel akınlarda, kişilerin mülteci statülerini tek tek belirlemek imkanı olmadığı için, 
kaçmak, ayrılmak zorunda kaldıkları ülkenin açık, objektif koşullarına bakarak, o ülkeden 
gelen herkes -aksi ispatlanmadıkça- grup bazında mülteci olarak kabul edilmektedir. 
Bu durumdaki mülteciler, “prima facie” mülteci (ilk bakışta mülteci) olarak anılır. Bu 
çerçevede, Mülteci-Der “Suriyeli mülteciler” tanımlamasını kullanmayı tercih etmektedir. 
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ÖNSÖZ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin açıklamalarına göre, Suriye’de 
yaşanan çatışmalar, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri görülmeyen bir zorunlu göç hareketine 
neden oldu1 ve milyonlarca kişi Türkiye gibi komşu ülkelere sığınmak veya Suriye içinde 
yer değiştirmek zorunda kaldı. Suriye’den başka Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada 
çatışmaların, sivil halkın güvenliğine yönelik tehditlerin, insan hakları ihlallerinin, zulüm 
riskinin artması, başta Irak ve Afganistan’dan olmak üzere bölge ülkelerinden çok sayıda 
kişinin son yıllarda Türkiye’ye sığınmasına neden oldu.  Böylece,  geçici koruma altındaki 
Suriyeli mülteciler ve diğer ülkelerden gelip bireysel uluslararası koruma prosedürüne 
alınanlarla Türkiye, dünyada mültecilere ev sahipliği yapan belli başlı ülkelerden biri 
oldu. 

Bir ülkeye sığınan kişilerin en öncelikli ihtiyacı, güvenli, zulme uğramayacakları bir 
ortam olsa da sığınılan ülkenin sorumluluğu, zulümden kaçanların ülkeye girişlerine 
izin vermek ve güvenli kalış sağlamak ile sınırlı değildir.  Özellikle adil, etkin ve hızlı bir 
iltica prosedüre erişim, koruma mekanizmalarından yararlanma, adalete etkin erişimin 
sağlanmaması, barınma, gıda, eğitim, sağlık hizmetleri, dil kursu ve istihdama erişim 
dahil “kabul şartları” olarak adlandırılan ve temel hak ve ihtiyaçların sunulmasına yönelik 
desteğin de olması  gerekmektedir. Çoğu çatışma, işkence, şiddet, insan hakları ihlalleri 
gibi travmatik deneyimler yaşamış sığınmacıların özellikle ülkeye ilk varış dönemlerinde 
bu destek, elzemdir.  Sonraki dönemlerde de bu destek, toplumsal uyum/entegrasyon 
süreci için de gereklidir. 

Türkiye 1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu 
coğrafi sınırlamayı halen sürdürdüğü için, Avrupa dışı ülkelerden gelip Türkiye’ye 
sığınanların ülkeye yasal entegrasyon imkanı mevcut değildir. Bununla birlikte, kalıcı 
bir çözüm olarak yasal entegrasyon imkanının sunulmaması, sosyal entegrasyonunun 
önünde bir engel olmamalıdır. Aksine, sosyal entegrasyon imkanı, sığınan kişilerin 
hayata tutunabilmesi, bulundukları toplum tarafından kabul edilmeleri, toplumsal 
istikrar ve barış için zorunludur. Dinamik bir süreç olan sosyal entegrasyon/uyum, tüm 
taraflar arasındaki diyalog vasıtasıyla herkesin temel hak ve hizmetlere erişimlerinin 
sağlanması, hiç kimsenin dışlanmaması, marjinalize edilmemesi, toplumdaki tüm 
bireylerin onurlu bir yaşam sürmesi anlamına gelir. Türkiye’deki mültecilerin önemli bir 
bölümünün uzun süredir Türkiye’de olduğu ve olacağı göz önünde bulundurulduğunda, 
sosyal entegrasyon/uyuma yönelik adımların atılması zorunluluğu da görülmektedir. 
Sosyal entegrasyon ya da uyum, büyük ölçüde sunulan kabul koşullarına bağlıdır, ama 
bununla sınırlı değildir. Herkesin temel hak ve ihtiyaçlarının karşılandığı, barınma, eğitim 
ve sağlık haklarına, iş piyasasına erişim,  dil öğrenimi ve koruma mekanizmalarına erişim 
gibi hayata tutunmalarını sağlayacak kabul koşullarının yanı sıra, bulundukları toplumda 
dışlanmaya, düşmanlığa, ırkçılığa yani nefret söylemine ve nefret suçlarına hedef 
olmalarını önlemeye yönelik tedbirlerin alınmasını, toplumsal kabulün inşa edilmesini 
gerektirir. Gerek mülteciler gerekse yerel halk, sosyal entegrasyon/uyum, yani birlikte 
yaşamı kurma sürecinde beraber yer almalıdır. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’ye sığınan mülteci ve sığınmacıların etkin, adil ve hızlı 
1 BMMYK Küresel Eğitimler 2014, Basın Açıklaması, 20.06.2014, 
 http://www.unhcr.org.tr/?content=561 
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iltica prosedürü, barınma, sağlık, eğitim, sosyal yardım ve sosyal hizmetler, istihdam, 
dil kursu, koruma mekanizmaları, adli yardım gibi hak ve hizmetlere erişim imkanları,  
kısaca “kabul koşulları” ve yerel halkla uyum düzeyleri konusunda mevcut durumu 
incelemektir. Önümüze serilen tablo, günümüzde en fazla mülteciye ev sahipliği 
yapan ülkelerden biri olmasına rağmen, Türkiye’de “kabul koşulları” standartlarının ve 
entegrasyon/uyum politikalarının yetersiz olduğunu  göstermektedir. 

Bu bağlamda, ülkeye girişten/yetkili makamlara başvurularından itibaren özel 
ihtiyaçların da dikkate alınarak yapılacak kayıt ve durumlarını belirtir bir kimlik kartı 
verilmesi, atılması gereken ilk adımdır. Son dönemde Suriyeli mültecilerin kayıtlarının 
hızlandırılması çok önemli bir sıkıntıyı hafifletmiş olsa da, halen kaydı yapılmamış Suriyeli 
mülteci bulunduğu anlaşılmaktadır. Bireysel sığınma prosedürüne kayıt esnasında 
verilen ve oturma izni yerine geçen kimlik kartları için para ödenmemesi de, altı çizilmesi 
gereken bir olumlu bir gelişmedir. Ancak bazı uydu kentlerde sığınma başvurusu yapmak 
isteyenlere verilen kayıt randevusunun aylar sonrasına verilmesi, hatta bir seneyi aşması,  
önemli mağduriyetlere yol açabilecek nitelikte bir sorundur. Gerek geçici koruma, gerek 
bireysel sığınmadaki kayıt prosedüründe hassas grup mensuplarının tespit edilmemesi 
de, bir başka sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye makamlarının Avrupa Konseyi ülkeleri dışından gelen sığınmacılar için yapacağı 
mülteci statü belirleme değerlendirmesi, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 
yürürlüğe girmesi ile şimdiye kadar olmadığı kadar önemli bir hale gelmiştir. Bireysel 
sığınmacıların uluslararası koruma altına alınıp alınmaması, Türkiye’den sınır dışı edilip 
edilmemesi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yapacağı değerlendirmeye bağlıdır. Bu 
yönde şimdiye kadar sadece hızlandırılmış değerlendirmeye alınanlar hakkında gelen 
kararların hemen tümüyle olumsuz olması, etkin ve adil değerlendirme hususunda 
soru işaretlerine neden olacak niteliktedir. Yargı erkinin iltica-göç alanındaki ilgi ve 
bilgi eksikliği, yargıya yapılacak itirazların adil ve etkin değerlendirilmesinde benzer 
endişelere yol açabilecek ölçüdedir. 

Kayıt ve statü belirlenmesi süreçleri konusunda ifade edilenler, geçici koruma altındaki 
Suriyelilere de bireysel uluslararası koruma prosedürüne erişim imkanı verilmemesi 
ile birlikte değerlendirildiğine etkin, adil ve hızlı bir şekilde iltica prosedürüne erişim 
meselesinde yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntıları göstermektedir. 

Suriyeli mültecilerin gelişi ile on ilde kurulan kamplar, barınma konusunda devletin 
sunduğu mevcut tek seçenektir ve kamplardaki koşulların dünya standartlarının üzerinde 
olduğu belirtilmektedir. Ancak, kamplar, mevcut haliyle, Türkiye’deki Suriyeli mülteci 
nüfusunun ancak %15 kadarını barındırabilmektedir. Suriyeli mültecilerin %85 kadarı, 
kendi imkanları ile yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Keza, bireysel uluslararası 
koruma prosedüründe olan sığınmacı ve mültecilerin, ikamet ve  bildirim yükümlülüğü 
nedeniyle bir nevi “denetimli serbestlik” içinde ikamet ettikleri uydu kentlerde barınma 
ve diğer temel ihtiyaçlarını kendi imkanları ile karşılaması beklenmektedir. 

Kendi imkanları ile yaşamak zorunda olan mülteci ve sığınmacıların çalışma izni almaları 
ise son derece zor koşullara bağlanmıştır. Bunun neticesinde, çalışma izni olmadan, 
eğitim ve becerileri ne olursa olsun genellikle bedensel güce dayanan, kısa süreli işlerde, 
zor çalışma koşullarında, düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalan mülteci ve sığınmacılar, 
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ciddi emek sömürüsüne maruz kalmaktadırlar. Buna karşılık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları, yerel yönetimler veya sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan 
sosyal yardım çok sınırlı kalmaktadır. Az sayıda uydu kentte sağlanan yardımlar ise, 
kişilerin başka bir gelire ihtiyaç duymadan yaşamasına yetecek miktarda olmamaktadır. 

Sağlık hizmetlerine erişim yakın zamana kadar en önemli sorunların başında 
gelmekteyken, 2013 yılı içinde aşama aşama Suriyeli mülteciler, 2014 Şubat ayından 
itibaren ise bireysel uluslararası koruma prosedüründe olanların sağlık hizmetlerine 
erişiminin sağlanması, altı çizilmesi gereken çok olumlu bir gelişmedir. Bu olumlu 
gelişmeye rağmen, gerek uluslararası koruma gerekse geçici koruma kayıtlarında 
yaşanan gecikmeler yüzünden henüz kaydını yaptıramamış veya yaptırmamış olanların 
sağlık hizmetlerine erişimi mümkün olamamaktadır. Suriyeli mültecilerin reçete 
masraflarının sadece bazı illerde karşılanması, genel sağlık sigortasında olan bireysel 
sığınmacı ve mültecilerin ödemesi gereken hastane ve ilaç katkı payı, dil bilmeyenlerin 
hastanelerde yaşadığı iletişim sorunları ve bazı hastane personelinin olumsuz tavırları, 
sağlık hizmetlerine erişimde devam eden diğer sıkıntılardır. Ayrıca, Mayıs 2014’ten 
sonra Irak’tan gelen sığınmacı ve mültecilerin uluslararası koruma veya geçici koruma 
kapsamında sayılmamaları ve bu yüzden sağlık hizmetlerine erişememeleri de, önemli 
sayıda insanın mağduriyet yaşamasına neden olmuştur. 

Özellikle kamp dışında yaşayan ve okul çağında olan Suriyeli çocukların okullaşma oranı, 
bu raporun yazıldığı dönemde halen çok düşüktür. 2014-15 Eğitim yılı başına kadar, 
Suriyeli mültecilere verilen şahıs numaraları ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara 
kayıt yapılamaması, bu oranın düşük kalmasının nedenlerinden biridir. “Suriye okulları” 
olarak da adlandırılan eğitim merkezlerinin sayısı ve bu merkezlerdeki eğitimin içeriği 
ve kalitesi ve sertifikasyon meselesi göz önüne alındığında, bu merkezlerin de Suriyeli 
çocukların eğitim hakkına erişimin sorununu çözmediği görülmektedir. Mevzuattaki 
sorunlardan başka, çocukların ailenin geçimini üstlenmesi veya katkıda bulunmak 
zorunda kalmaları ve okul masrafları gibi ekonomik nedenler, dil sorunu, kültürel 
farklılıklar, dışlanma ve kendi ülkelerinde ve kaçış sürecinde yaşadıkları travmalar, 
çocukların okullaşmasını önleyen diğer faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların 
eğitim hakkında erişimi, öncelikle ele alınması gereken bir konu olarak gündemin 
başında yer alan bir sorundur.

Özel ihtiyaç sahibi mültecilerin kayıt ve sonrasında tespit edilmesinde yaşanan sıkıntılar, 
koruma ve önleme mekanizmalarına erişimde de devam etmektedir. Çocuk, özellikle 
refakatsiz çocuk, şiddet ve işkence mağduru, insan ticareti mağduru, yalnız kadın, yalnız 
ebeveyn, engelli, yaşlı, LGBTİ mültecilerin özel ihtiyaçlarının karşılanması hususunda 
mevzuatta sağlanan imkanların hayata geçirilmesinde ciddi eksiklikler mevcuttur. Özel 
ihtiyaç sahiplerinin koruma ve önleme mekanizmalarından etkin ve hızlı bir şekilde 
yararlanabilmesi için, mevzuatın uygulanması, personelin eğitilmesi, mültecilerin 
bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir. 

Özellikle eşya ve giysi konusunda komşuların ve yardım kuruluşlarının desteği önemli 
olmakla beraber yeterli değildir. Sosyal yardım alanında SYDV’ları ve yerel yönetimlerin 
mültecilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için daha fazla sorumluluk almaları gerektiği 
açıktır.
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Dil, kültür farklılıkları, ama daha önemlisi yabancı olma duygusu ve dışlanma yüzünden, 
mültecilerin Türkiye’de yerel halkla ilişkilerinin büyük ölçüde ihtiyaç temelli kaldığı 
görülmektedir. Son yıllarda mültecilerin sayısındaki dramatik artışla birlikte, yerel halk 
ve mülteciler arasındaki bu sınırlı ilişki içinde negatif bir tutum ve tepki de barındırmaya 
başlamıştır. Kimi zaman mültecilere karşı yabancı düşmanlığı, nefret söylemi ve 
hatta nefret suçuna dönüşen bu tutum, gelecek için son derece kaygı vericidir. 
Mültecilere yönelik nefret ve ırkçılık içeren söylem ve saldırılara karşı, kamu idaresi, 
yerel yönetimler, medya, sivil toplum, akademi ve birey olarak ciddi bir mücadele ve 
iş birliği sergilenmesi gerekmektedir. Bu mücadelenin olmazsa olmazı, nefret suçu 
kapsamında değerlendirilmesi gereken söylem ve fiillerin cezasız kalmamasıdır. Çeşitli 
şehirlerde mültecilere yönelik saldırılar, nefret söylemi karşısında, kamplara göndererek 
veya ülkelerine “gönüllü” geri dönüş seçeneği sunarak şehirdeki mültecileri gözlerden 
uzaklaştırmak, insan haklarına aykırı ve saldırıları özendiren, cezasızlığa yol açan bir 
tutum olarak karşı çıkılması gereken bir yöntemdir. Farkındalık geliştirme ve cezasızlığı 
önleme gibi mücadele yöntemleri ile, mülteciler ve yerel halkın uyum sürecinin sağlıklı 
gelişmesi, toplumsal kabulün temini mümkün olabilir. İstenmeyen olayların olmasını 
engellemek için, uyum sürecinin bu önemli ayağında önleyici ve cezalandırıcı adımların 
ivedilikle atılması gerektiği ortadadır. 

Kabul koşulları ve uyum süreci içine girmesi gereken bir başka konu da, adalete etkin 
erişimdir. Sadece uluslararası koruma başvurularının reddedilmesi, zorla sınır dışı ve geri 
göndermeme ilkesinin ihlalinde değil, diğer hak ihlalleri ve mağduriyetler karşısında da 
etkin başvuru yöntemlerinin işlemesi için, adli yardıma erişim konusunda mevzuatta 
değişiklikler gerekmektedir. Ayrıca, adalete etkin erişimin sağlanması için, baroların, 
hukukçuların, noterlerin daha fazla bilgilendirilmesi ve aktif rol alması elzemdir. 

Yukarıda özetlenmeye çalışılan, rapor içinde örnekleriyle ele alınan kabul koşulları ve 
uyum/entegrasyon sürecinde önümüze serilen tablo, rahatsız edicidir. Mültecilerin 
kabul koşullarının, uyum sürecinin insan hakları ve insan onuru açısından kabul edilebilir 
bir düzeye erişmesi için, kamu idaresi, yerel yönetimler, sivil toplum, medya, akademi, 
toplum, birey olarak bu konuda almamız gereken uzun bir yol olduğu aşikardır. 
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Proje Hakkında 

“Uydu Kentler: İzleme ve Raporlama Projesi” (Satellite Cities: Monitoring and Reporting- 
SC-MORE), Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA - EIDHR) hibe programı 
altında, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal desteği ile Mültecilerle 
Dayanışma Derneği (Mülteci-Der) tarafından yürütülmüştür. Proje, 1 Mart 2013 - 31 
Ağustos 2014 tarihleri arasında toplam 18 ay sürmüştür. 

Amaçlar ve Hedef Şehirler

Projenin amacı, Türkiye’de bulunan uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların temel 
hak ve özgürlüklerini kullanabildikleri ve insan onuruna yakışır bir yaşama sahip 
olabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla alan araştırması, raporlama, farkındalık 
oluşturma, savunuculuk, lobicilik faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu doğrultuda planlanan 
ana faaliyetler, projenin hedef şehirleri olarak belirlenen Erzurum, Gaziantep, Çorum, 
Manisa, Çanakkale, Adana illerinde gerçekleştirilmiş ve projenin son aşamasında 
İzmir’de bir seminer ve Ankara’da kapanış toplantısı yapılmıştır. 

Hedef şehirlerde yapılan çalışmalarla, uluslararası korumaya ihtiyacı olan kişilerin 
hukuki ve sosyal destek mekanizmalarına erişimlerini desteklemek; başka şehir ve 
bölgelere de uygulanabilecek bir pilot araştırma ve raporlama sistemi kurmak; proje 
çalışmalarının mülteci ve sığınmacıların ihtiyaç duydukları hizmetlere daha etkin bir 
biçimde erişimlerini mümkün kılabilmek amaçlanmıştır. Bu hedeflere bağlı olarak, 
sivil toplumun müdahale ve hizmet kapasitesini geliştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca 
projede çalışmaları esnasında elde edilen çıktılar yardımıyla mülteci hakları alanındaki 
savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerinin desteklenmesi planlanmıştır.

Hedef Gruplar

Projenin hedef grubu, ana faaliyetlerin yürütüleceği hedef şehirlerdeki sivil toplum 
örgütleri (STÖ’ler), akademisyenler, avukatlar, aktivistler, ilgili devlet kurumları ve 
yerel otoritelerdir. Proje kapsamındaki şehirlerde ikamet eden mülteci ve sığınmacıları 
doğrudan hedef grup olarak konumlandırmayan proje, farkındalığı geliştirerek, ilgili 
şehirlerde bulunan STÖ’ler, ilgili kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından mülteci 
ve sığınmacılara sağlanan hizmetlerde nitelik ve niceliksel iyileşmeye katkı sunmayı 
amaçlamıştır. Bir diğer deyişle, sivil toplum, kamu kurumları ve yerel yönetimler 
hedef grup olarak belirlenirken; mülteci ve sığınmacılar nihai yararlanıcılar olarak 
konumlandırılmıştır.

Proje Aktiviteleri

Proje kapsamında Adana bir kez ziyaret edilmiş; Manisa ve Çanakkale’ye yapılan ilk 
ve ikinci ziyaretler kısa aralıklarla gerçekleştirilmiş, Erzurum, Gaziantep, Çorum illeri 
ise ikişer kez ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretler esnasında öncelikle ilde yaşayan mülteci 
ve sığınmacılarla birebir görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca ilgili kamu kurumları, yerel 
yönetimler ve STÖ’ler ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerden elde edilen 
veriler değerlendirilerek ön-raporlar hazırlanmıştır. Sonrasında hedef şehirlerdeki 
kamu kurumları, yerel yönetimler, STÖ’ler ve akademinin temsilcilerinin davet edildiği 
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Mülteci Hakları Seminerleri düzenlenmiştir. Bu seminerlerde katılımcılara dünyada ve 
Türkiye’deki mülteci ve sığınmacılara ilişkin yasal çerçeve ve mevcut durum hakkında 
bilgi aktarılmış; ilgili şehirde yapılan alan çalışmalarından elde edilen veriler sunularak 
yerelde mevcut durumun ve hizmetlerin olumlu yönde gelişmesi için ne yapılabileceği 
hususu tartışmaya açılmıştır. Erzurum ve Çorum illerinde, mülteci ve sığınmacılara 
hakları ve mevcut hizmetler konusunda bilgilendirme seminerleriyle; STÖ’lere yönelik 
kapasite geliştirme eğitimleri organize edilmiştir.

Hedef şehirlerde gerçekleştirilen çalışmalara ek olarak, İzmir’de Nefret Söylemi ve Nefret 
Suçu Paneli düzenlenmiştir. Projenin kapanış toplantısı, 20 Haziran Dünya Mülteciler 
Günü’nde Ankara’da yapılmıştır. Kapanış toplantısında proje alan çalışmalarında elde 
edilen veriler paylaşılmış, hedef şehirlerde ya da Türkiye genelinde çalışmalar sürdüren 
STÖ temsilcileri bilgi ve deneyimlerini aktarmışlardır. Nefret Söylemi ve Nefret Suçu 
Paneli ile kapanış toplantılarında yapılan sunumları içeren kitapçıkların basımı da 
gerçekleştirilmiştir. 

Proje çalışmaları kapsamında, hedef illerdeki kamu kurumları ve yerel yönetimlerin 
yetkilileri, Ankara’da ise merkez teşkilatların yetkilileri ile ilgili mevzuat ve uygulamanın 
geliştirilmesini amaçlayan görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Yine proje kapsamında Türkiye’deki mülteci ve sığınmacıların genel durumunu anlatan 
bir video hazırlanmıştır. Ayrıca Mülteci-Der’in önceki dönemdeki çalışmaları esnasında 
kurulan “Mülteciler İçin” isimli e-platform da, bu proje kapsamında geliştirilmiş ve 
projenin internet sayfası olarak güncelenmeye devam edilmiştir. 

Metodoloji

Bu raporun ele aldığı temel konu, mülteci ve sığınmacıların belirlenmiş uydu kentlerde 
ekonomik ve sosyal haklara erişimleridir. Mülteci ve sığınmacıların Türkiye’de yaşamları 
ve günlük hayatlarını idame ettirirken yaşadıkları deneyimler, alan araştırmalarının 
ve raporun odak noktasıdır. Bu bağlamda, mülteci ve sığınmacıların kendi ülkelerinde 
yaşadıkları sorunlar ve kaçış nedenleri bu araştırma ve raporlama faaliyetinin konusu 
değildir. 

Mülteci ve sığınmacıların deneyimlerini araştırmak adına, önceden belirlenmiş 
uydu kentlerde gerçekleştirilen alan çalışmalarında araştırma tekniği olarak, nitel 
araştırma yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Mülteci ve 
sığınmacılarla yapılan mülakatlar aşağıdaki ana başlıklar altında ilerlemiştir:

1. Kayıt prosedürü

2. Sağlık hakkına erişim

3. Eğitim hakkına erişim

4. Barınma koşulları

5. İş piyasasına erişim

6. Haklar hakkında bilgilendirme
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7. Sosyal ilişkiler, resmi kurumlarla ilişkiler

8. Mülteci olarak yaşam

9. Gelecekten beklentiler 

Mülteci ve sığınmacılara ek olarak, her uydu kentteki mevcut durumu daha iyi 
algılayabilmek için, ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler ile STÖ temsilcileriyle yapılan 
görüşmeler, yapılandırılmamış mülakat tekniğiyle yürütülmüştür. 

Mülteci ve sığınmacılar ile ilgili kurumlar ve STÖ temsilcileriyle gerçekleştirilen mülakatlar 
için farklı erişim metodları uygulanmıştır. Kamu kurumu, yerel yönetimler ve barolar ile 
tabip odaları da dâhil olmak ile üzere STÖ’ler ile yapılan görüşmeler önceden ve genelde 
yazılı olarak alınan randevular yoluyla gerçekleşmiştir. Her hedef şehirde görüşülmesi 
planlanan ve mülteci ve sığınmacılara birebir hizmet sağlayan veya sağlamakla yükümlü 
olan kamu kurumlarının listesi aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Bu listede Göç İdaresi İl 
Müdürlüklerinin olmamasının nedeni, proje çalışması esnasında Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün taşra teşkilatının henüz tamamlanmamış olmasıdır. 

1. Valilik (İlgili Vali Yardımcısı)

2. İl Sağlık Müdürlüğü

3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü

4. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

5. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürlüğü (SYDV)

6. Yabancılar Şube Müdürlüğü

7. İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü

8. Belediye 

Hedef uydu kentlerden olan Erzurum’un proje kapsamın alınmasının nedeni, bu ilde 
ikamet eden mülteci ve sığınmacıların sayıca fazlalığı ve 2005 İltica ve Göç Ulusal 
Eylem Planı’nda taahhüt edilen mülteci kabul, tarama ve barınma merkezlerinden 
birine evsahipliği yapacak olmasıdır. Erzurum’da ayrıca bir geri gönderme merkezi 
inşaa edilmektedir. Bunun yanısıra Erzurum’da mülteci ve sığınmacıların uzun süredir 
sağlık karnesi uygulamasından yararlandırılması, iyi uygulama örneği olarak Erzurum’un 
projeye eklenmesinde rol oynamıştır. Gaziantep de, mülteci kabul, tarama ve barınma 
merkezlerine evsahipliği yapacak yedi ilden biridir. Gaziantep’te, bireysel sığınma 
prosedürüne kayıtlı mülteci ve sığınmacıların yanısıra Suriyeli mültecilerin de sayısının 
fazlalığı, bu ilin proje kapsamına alınmasında rol oynamıştır. Adana da, nispeten yeni 
bir uydu kent olmasının yanısıra yine çok sayıda Suriyeli mültecinin yaşadığı bir şehir 
olması sebebiyle proje kapsamına alınmıştır. Adana’da faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşlarının sayısı ve çeşitliği de, bu potansiyelin mültecilerin lehine kullanabilinmesi 
için olumlu bir faktör olarak değerlendirilmiştir. Çorum’un proje kapsamına alınma 
nedeni, bu ilde ikamet eden mülteci ve sığınmacılara yönelik çalışmalar yapan sivil 
toplum kuruluşlarının çok sınırlı olması ve Mülteci-Der’in Çorum’da mülteci ve 
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sığınmacılara sunulan hizmetler hakkında sağlıklı bir fikre sahibi olmamasıdır. Çorum’un 
proje kapsamına alınması değerlendirilirken, proje hedef illeri arasındaki coğrafi dağılım 
da dikkate alınmıştır. Manisa ve Çanakkale’deki uydu kent uygulamasının çok yeni 
olması ve bu illerde mülteci ve sığınmacılara yönelik farkındalığın ve hizmetlerin yeni 
yeni şekilleniyor olması, bu iki ilin proje kapsamına alınmasına neden olmuştur. İzmir 
gibi Çanakkale’nin de Avrupa ülkelerine düzensiz geçiş noktalarından biri olması ve 
Çanakkale’deki aktivistlerin Mülteci-Der’den deneyim paylaşıma yönelik talep ettikleri 
destek, Çanakkale’nin projeye dâhil edilmesinde önemli bir rol oynamıştır.  

Adana, Manisa ve Çanakkale proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından hedef 
şehirler arasına alınmıştır; bu nedenle proje takvimi ve bütçe kısıtlamaları doğrultusunda 
bu illerde yapılan faaliyetler, Erzurum, Gaziantep ve Çorum’dakilerden daha farklı bir 
rota izlenmiştir. Bu çerçevede Adana bir kez ziyaret edilmiş ve bu ziyaret esnasında 
hem alan çalışması, hem de Mülteci Hakları Semineri organize edilmiştir. Çanakkale’ye 
ziyaretler ise, kısa aralıklarla iki kez gerçekleşmiştir. Bu ziyaretlerde ilde ikamet 
eden az sayıda mülteci ve sığınmacının çoğu ile görüşme imkânı elde edilmiştir. Bu 
görüşmelerde Çanakkale’de kamu kurumlarının sunduğu hizmetin oldukça sınırlı olduğu 
anlaşıldığından ve daha sonraki bölümlerde açıklanan EGM Yabancılar Hudut İltica 
Daire Başkanlığı’ndan gelen olumsuz görüş nedeniyle, kamu kurumları ile görüşmeler 
oldukça sınırlı kalmıştır. EGM’nin bu olumsuz görüşü Manisa’da da kamu kurumları ile 
görüşmeleri ve yapılan seminere kamu temsilcilerinin katılımını etkilemiştir. Manisa’ya 
günübirlik fakat çok sayıda ziyaret gerçekleştirilmiştir. Proje yazım aşamasından beri 
hedef iller olarak belirlenen Gaziantep, Çorum ve Erzurum illerine ise, aralıklarla ikişer 
ziyaret yapılmış; ilk ziyaretlerde tamamıyla mültecileri sığınmacılar, kamu kurumları, 
yerel yönetimler ve STÖ’lerle görüşmeleri içeren alan araştırmasına odaklanılabilmiştir. 
İkinci ziyaretlerde durum güncellemesi yapmak amacıyla daha önce görüşülen mülteci 
ve sığınmacıların bir kısmı ile tekrar görüşülmüş ve seminerler gerçekleşmiştir. 

Proje çalışmaları esnasında randevu talep edilen her kurumdan randevu almamız 
mümkün olmamıştır. Randevu almakta engellerin yaşandığı kurumların en başında, 
mülteci ve sığınmacılarla en çok muhatap olan Yabancılar Şube Müdürlükleri gelmiştir. 
Yukarıda kısaca değinilen bu durumun nedenleri, raporun ikinci bölümünde daha 
ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. 

Yerel STÖ’ler ve Türkiye genelinde aktif olarak mülteci ve sığınmacılara hizmet sağlandığı 
bilinen STÖ’lerin hedef şehirdeki şube veya temsilcilikleriyle alan çalışmasından önce 
telefonda görüşmeler yapılarak, mülteci ve sığınmacılara sağladıkları hizmetler hakkında 
bilgi alınmıştır. Bu görüşmeler ışığında, alan çalışmasında görüşülecek STÖ’lerin 
temsilcilerinden randevu alınmıştır. 

Mülteci ve sığınmacılarla yapılan görüşmeler için, öncelikle ziyaret edilen ilde ikamet 
eden ve Mülteci-Der’in daha önce danışmanlık sunduğu mülteci ve sığınmacılarla 
telefon yoluyla iletişime geçilerek tavsiyeleri alınmıştır. Görüşülecek mülteci ve 
sığınmacıların belirlenmesinde, varolan araştırma evreninin genel özelliklerini mümkün 
olduğu kadar yansıtmasına dikkat edilmiştir; ayrıca hassas grupları temsil eden mülteci 
ve sığınmacıların olmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda, menşe ülke, medeni 
durum, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, din ve mezhep, engellilik durumu gibi 
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özellikler gözönünde bulundurulmuştur. Görüşme yapılacak mülteci ve sığınmacılardan 
tek tek randevular alınmış ve belirlenen gün ve saatlerde mülakatlar en fazla 3 kişilik 
ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Mülakatların görüşme yapılan kişinin tercih ettiği dilde, gerektiğinde tercüman eşliğinde 
ve yaşadıkları mekanda gerçekleşmesine özen gösterilmiştir. Mülakatlar sırasında, 
mülteci ve sığınmacıların onayı dâhilinde ses kaydı alınmış; alan çalışması sonrasında 
deşifreleri yapılmıştır. 

Mülteci ve sığınmacılarla altı şehirde toplam 93 mülakat yapılmıştır. Mülakatlara 
aile bireyleri, bazen kendileri de mülteci/sığınmacı olan akrabalar da eşlik ettiğinden 
görüşülen kişi sayısı yaklaşık 370 olmuştur. Görüşme yapılan mülteci ve sığınmacılar, 
Irak, İran, Afganistan, Suriye, Filistin, Sudan ve Mısırlıdır. 
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BÖLÜM I

TÜRKİYE’DE MÜLTECİLERİN KABUL KOŞULLARI 

Türkiye iltica sistemindeki en belirleyici özellik, 1951 Mültecilerin Hukuki Statüsü’ne 
İlişkin Cenevre Sözleşmesi’ne koyulan coğrafi sınırlamadır. Bu sınırlama bağlamında, 
Avrupa Konseyi’ne üye olan ülkeler dışından gelen ve uluslararası koruma ihtiyacında 
olan kişiler Türkiye’de mülteci olarak tanınmaz ve kalıcı bir uluslararası korumaya 
erişemez. Türkiye, Avrupa Konseyi üyeleri dışından gelen ve bireysel olarak uluslararası 
koruma başvurusunda bulunan kişilere, iltica taleplerinin değerlendirilmesi sürecinde 
“geçici sığınma” ve buna bağlı olarak “geçici ikamet izni” vermektedir.  Bu duruma bağlı 
olarak, uluslararası koruma talebi olan bir kişi, Avrupa Konseyi üyesi olmayan bir ülkeden 
geliyorsa, Türkiye’de hem Türkiye Cumhuriyeti makamlarına -İçişleri Bakanlığı- hem de 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği’ne (BMMYK) kayıt 
olmaktadır. İçişleri Bakanlığı başvuruları geçici sığınma ve geçici ikamet izni bakımından 
değerlendirir; BMMYK da kendi mülteci statüsü değerlendirme prosedürünü yürütür 
ve kalıcı çözüm amacıyla mülteci statüsü alanları üçüncü bir ülkeye yerleştirmeye 
çalışır. “Paralel prosedür” olarak adlandırılan bu değerlendirmeler tamamlanana kadar, 
uluslararası koruma talebi olan kişi, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ve “uydu 
kent” olarak anılan illerden birinde ikamet etmek zorundadır.  

Türkiye iltica sisteminde bir dönüm noktası olarak nitelendirilebilecek 4 Nisan 2013 
tarihinde, Türkiye’nin ilk iltica kanunu TBMM tarafından kabul edilmiştir. 6458 Sayılı 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) ile birlikte, bugüne kadar yönetmelik 
ve genelgelerle idare edilen iltica sistemi artık müstakil bir kanunla yönetilecektir. 
Kanun, uluslararası korumaya ihtiyaç duyanlar da dahil tüm yabancılarla ilgili politika, 
stratejilerden oluşturulması  ve yürütülmesinden sorumlu olacak sivil ve uzmanlaşmış bir 
kurum oluşturulması öngörmüştür. Bu bağlamda kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
(GİGM) merkez teşkilatı şimdiye kadar Emniyet Genel Müdürlüğü, Yabancılar Hudut 
İltica Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü iş ve işlemleri devralmıştır. GİGM taşra teşkilatı 
tamamlanınca taşrada bugüne kadar Yabancılar Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen 
yabancılar ve uluslararası korumaya ilişkin iş ve işlemleri devralacaktır. Devir işlemleri 
tamamlanana kadar geçecek ve en fazla üç yıl süreceği öngörülen geçiş döneminde söz 
konusu işlemler taşrada İl Göç İdaresi Müdürlükleri ve Yabancılar Şube Müdürlükleri 
tarafından birlikte yürütülecektir. 

Türkiye’nin uyguladığı coğrafi sınırlama YUKK’ta da korunmuştur. Coğrafi sınırlama, 
-YUKK öncesi dönemde de olduğu gibi- ulusal mevzuatta kullanılan uluslararası koruma 
statülerine dair terminolojinin, uluslararası terminolojiden farklı olmasına sebep 
olmaktadır. Bununla birlikte YUKK, uluslararası koruma çeşitleri bakımından mevzuata 
yeni kavramlar katmıştır. 1994 İltica ve Sığınma Yönetmeliği ile 2006 Uygulama Talimatı 
ile şekillenen önceki mevzuatta, İçişleri Bakanlığı’na iltica ve sığınma başvurusunda 
bulunan kişilere başvuruları sonuçlanıncaya kadar ‘iltica veya sığınma başvuru sahibi’ 
denilmekte; başvurusu sonuçlanan Avrupa Konseyi ülkesinden gelen kişilere ‘mülteci’; 
Avrupa Konseyi üyesi olmayan ülkeden gelen kişilere ise ‘sığınmacı’ statüsü verilmekteydi. 
Ancak, sığınmacı statüsü daha çok kâğıt üzerinde kalmaktaydı. BMMYK tarafından üçüncü 
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bir ülkeye yerleştirilecek mültecilere, ancak yurtdışına çıkış işlemlerinin tamamlanması 
esnasında yani Türkiye’deki son günlerinde sığınmacı statüsü verilmekte idi. 11 Nisan 
2014 tarihi itibariyle tüm hükümleri ile birlikte yürürlüğe giren YUKK ise uluslararası 
koruma çeşitlerini, ‘mülteci’, ‘şartlı mülteci’ ve ‘ikincil koruma’ olarak şekillendirmiştir. 
Mülteci ve şartlı mülteci statülerinin tanımları Kanunda şu şekilde ifade edilmiştir:

MADDE 61 – Mülteci

(1) Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, 
belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme 
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle 
yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet 
ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 
istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.

MADDE 62 – Şartlı mülteci

(1) Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, 
belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme 
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle 
yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet 
ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 
istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü 
verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin 
verilir.

Önceki mevzuatta karşılığı olmayan ikincil koruma ise 63. Maddede aşağıdaki gibi 
tanımlanmıştır:

MADDE 63 – İkincil koruma

(1) Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine 
veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;

a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,

b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak,

c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım 
gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak,

olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan 
veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, 
statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir.

Suriye’deki savaşa bağlı olarak Nisan 2011 tarihi itibariyle kitlesel bir akın şeklinde 
Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerin hukuki statüsü diğer grup mültecilerden farklıdır. 
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Türkiye,  Suriye’deki savaş nedeniyle Suriye Arap Cumhuriyeti’nden gelerek Türkiye’ye 
sığınan Suriye vatandaşlarını, vatansızları ve daha önce Suriye’de ikamet eden Filistinli 
mültecileri, Ekim 2011’de ilan ettiği geçici koruma rejimi altında değerlendirmektedir. 
YUKK Madde 91 ile geçici koruma Türkiye’de ilk kez yasal bir çerçeveye alınmıştır. YUKK 
Madde 91’de “Geçici Koruma” şu şekilde yer almaktadır: 

MADDE 91 –  Geçici Koruma

 (1) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici 
koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen 
yabancılara geçici koruma sağlanabilir.

(2) Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, 
Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle 
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve 
taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Bakanlar 
Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Bu madde ile geçici korumanın yasal temeli oluşturulsa da, geçici korumaya alınacak 
“kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülüklerini belirleyecek ikincil 
mevzuat, bu raporun yazıldığı dönemde henüz sonlandırılamamıştır. Bu bağlamda, 
Suriyeli mültecilerin hakları ve geçici korumadan yararlanabilecekleri süre, hak ve 
yükümlülükleri, geçici korumaya ilişkin kurumların görev ve yetkileri konusunda 
hukuki bir boşluk bulunmaktadır. Şu anki uygulamada geçici koruma altındaki Suriyeli 
mülteciler, bireysel uluslararası koruma başvurusunda bulunamamaktadır.  BMMYK, 
sadece çok istisnai durumlarda, sınırlı sayıda Suriyeli mülteciyi üçüncü ülkeye yerleştirme 
programına alabilmektedir.

Bu raporun temel amacı doğrultusunda uydu kentlerde barınan mülteci ve sığınmacıların 
ekonomik ve sosyal haklara erişimlerine dair mevcut durumun tespitini yapılmaya 
çalışılırken bu haklara erişimi belirleyen mevcut hukuki düzenlemelere yer verilecektir. 
Ekonomik ve sosyal haklara erişimin ilk şartı kayıt sürecinin tamamlanması olduğundan, 
öncelikle kayıt prosedürü ve ikamet tezkeresi ile yabancı kimlik numarası hakkında 
hukuki düzenlemeler aktarılacaktır. Sonrasında, barınma, sağlık ve eğitim hakkına erişim 
ile sosyal yardım ve adli yardıma erişim ele alınacaktır. Son olarak, hassas grupların 
ihtiyaçları bağlamında, sosyal hizmetlere erişim konusunda var olan hukuki altyapı 
incelenecektir. 

1. Kayıt Prosedürü ve Uydu Kent Uygulaması

Coğrafi sınırlama nedeniyle Türkiye’de uluslararası koruma talebi olan kişi2, eğer Avrupa 
Konseyi üyesi bir ülke vatandaşı ise sadece İçişleri Bakanlığı’na, Avrupa Konseyi üyesi 
olmayan bir ülkeden ise, paralel prosedür gereği, hem İçişleri Bakanlığı’na hem de 
BMMYK Türkiye Temsilciliği’ne kayıt yaptırmak durumundadır. BMMYK iltica prosedürü 
için ilk adım, BMMYK uygulama ortağı olan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma 
Derneği’nin (SGDD) Ankara ofisine başvurarak ön-kayıt yaptırmaktır. BMMYK adına 

2 Bireysel olarak uluslararası koruma başvurusu yapamayan Geçici Koruma altındaki Suriyeli mül-
teciler dışındakiler
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yapılan bu ön-kayıt işlemleri sırasında kişilerin temel kimlik bilgileri alınmaktadır, 
BMMYK’ya kayıt tarihi ve temel kimlik bilgilerini içeren fotoğraflı ön-kayıt belgesi ile 
birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen bir uydu kente yönlendirme belgesi 
kendilerine verilmektedir. 

İçişleri Bakanlığı nezdinde yapılan uluslararası koruma başvuruları ise, valiliklere –
Yabancılar Şube/Göç İdaresi İl Müdürlüklerine- kişinin kendisi tarafından bizzat 
yapılmaktadır. Valiliklere yapılan uluslararası koruma başvurusunun derhal kayıt altına 
alınması gerekmektedir Fakat uygulamada, geri gönderme merkezleri dışında, doğrudan 
valiliklere yapılan bir başvuru olduğu takdirde, kişinin önce BMMYK’ya ön-kayıt yaptırıp, 
ikamet iline yönlendirme belgesi ile valiliğe başvurması talep edildiği görülmektedir.

Uluslararası koruma başvurusu yapan kişinin öncelikle kaydının yapılması ve bir mülakat 
tarihinin verilmesi gerekmektedir. YUKK’un yürürlüğe girmesinden sonra bir süre kayıt 
işlemlerinde aksamalar gözlenmiştir. Bu raporun yazıldığı dönemde ise, bazı uydu 
kentlerde yeni gelen sığınmacılara kayıt için bir seneyi aşan randevu tarihlerinin verilmesi, 
kayıt konusunda yaşanan önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kayıt yapılana 
kadar, kişiye herhangi bir kimlik, kimlik numarası, randevu tarihini gösterir resmi bir 
yazı veya Türkiye’de kalışının yasal olduğuna dair bir belge verilmemektedir. Bu yüzden 
kayıt yapılana kadar kişinin Türkiye’de kalışı yasal hale gelmemekte ve bu da bir sınır dışı 
riski doğurmaktadır. Ayrıca, kayıt tamamlanana kadar, kişinin sağlık ve eğitim hakkına, 
sosyal yardım mekanizmalarına erişimi mümkün olmamaktadır. Bütün bu sorunların 
yanında, ev kiralamak, otelde kalmak, seyahat etmek gibi gündelik yaşama ilişkin pek 
çok faaliyette kimlik belgesinin istenmesi nedeniyle de ek mağduriyetler yaşanmaktadır. 
Kayıt işleminde yaşanan gecikmenin, ilgili bölümde detayları verilen diyaliz hastası bir 
mültecinin parasızlık yüzünden hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan vahim bir sonuca yol 
açmasını önlemek için, tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Yeni dönemde uluslararası koruma başvurusu kaydı yapılan kişiye, İçişleri Bakanlığı 
nezdindeki mülteci statü belirleme (RSD) mülakatı yapılana kadar her ay yenilenen 
“uluslararası koruma başvuru sahibi kayıt belgesi” verilmektedir. Mülakatı takiben de 
altı ayda bir yenilenen “uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik kartı” verilmektedir. 
Koruma talebi kabul edilmiş mültecilere ise “uluslararası koruma statü sahibi kimlik 
kartı” verilecektir. Bu belgeler oturma izni yerine de geçmekte ve karşılığında herhangi 
bir ücret, harç alınmamaktadır  Bir aylık veya altı aylık geçerlilik süreleri dolan kayıt veya 
kimlik belgelerinin sürelerinin uzatılmasında yaşanan gecikmeler, yine hak ve hizmetlere 
erişimleri zorlaştırabilmektedir. 

İkamet iline yönlendirilen sığınmacı ve mültecilerin imza yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu 
yükümlülük, genelde haftada bir veya iki kez Yabancı Şube/İl Göç idaresi Müdürlüğü’ne 
bizzat başvurarak gerçekleştirilmektedir. Bu uygulama, mülteci ve sığınmacıların 
uydu kentte kalmalarını sağlamak üzere geliştirilmiş bir kontrol mekanizması olarak 
tanımlanabilir. Bu yükümlülük bağlamında mülteci ve sığınmacılar, yazılı izin almadan 
şehri terk edememekte ve ikamet ettiği ili belirli şartların haricinde değiştirememektedir. 
Başka bir ilde birinci derece yakını olan sığınmacı akrabalık ilişkisine dayanarak ikamet ili 
değişikliği talebinde bulunabilir. İkamet yeri değişikliğinin bir diğer gerekçesi ise, sağlık 
sorunu olabilir. Ciddi bir sağlık sorunu olan sığınmacı, tedavisinin mümkün olabileceği 
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bir ile yönlendirilmesini talep edebilir. 

İmza yükümlülüğünü kabul edilen bir mazereti olmaksızın aksatan veya ikamet şehrini 
izinsiz terk eden –semt-i meçhule giden- mülteci ve sığınmacı, kendiliğinden döndüğü 
veya yakalanarak ikamet iline iade edildiği takdirde, hakkında idari ve adli işlemler 
yapılmaktadır. YUKK’un tüm hükümleri ile yürürlüğe girdiği 11 Nisan 2014 öncesi, ifadesi 
alınan kişiye, 57 Sayılı Uygulama Talimatı ve 5683 Sayılı Kanun uyarınca 500 ilâ 3000 
TL para cezası kesilebilmekteydi. 2012 yılından itibaren bu para cezasının yaygın olarak 
verildiği gözlemlenmekteydi. YUKK ile birlikte imza yükümlülüğünü yerine getirmeyen 
mülteci ve sığınmacılara karşı yaptırımların sertleştiğini ifade etmek gerekmektedir. 
YUKK’un 77. maddesi, bir mülteci ve sığınmacının “Mazeretsiz olarak; bildirim 
yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine getirmemesi, belirlenen ikamet yerine gitmemesi 
veya ikamet yerini izinsiz terk etmesi” durumunda başvurusunun geri çekilmiş kabul 
edilerek değerlendirilmenin durdurulacağını ifade etmektedir. Madde 79 uyarınca, 
başvurunun geri çekilmiş sayılmasından sonra yeniden başvuruda bulunulması halinde, 
dosya hızlandırılmış değerlendirme kapsamında ele alınmaktadır.

1.1. İkamet Tezkeresi ve İkamet Harcı 

Türkiye’de sığınma başvurusunda bulunan şahıslara, başvurularını takiben Türkiye’de 
kalabilmeleri için ikamet izni verilmesi gerekmektedir. YUKK öncesi dönemde, alanı 
düzenleyen temel mevzuatlardan biri olan 57 Sayılı Uygulama Talimatı’na istinaden 
başvurusunu yapan kişilere sevk edildikleri uydu ilde valilik kararı ile resen altı ay veya 
bir yıllık ikamet izni verilmekte; bu sürenin sonunda bu ikamet izni yine valilik kararı ile 
altı aylık veya bir senelik sürelerle uzatılmaktaydı. YUKK’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, 
ilk kayıt esnasında kimlik bilgileri ve yabancı kimlik numarasını içeren ve mülakata kadar 
her ay yenilen bir tanıtım kartı verilmektedir; sığınmacının mülakatının yapılmasını 
takiben verilen 6 ay süreli belge ise, “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” 
olarak tanımlanmaktadır (YUKK, Md 76). 

YUKK öncesi verilen ikamet tezkeresi, kıymetli evrak olarak değerlendirilmekte ve 
karşılığında her sene başında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bir ücret alınmaktaydı. 
Bunun için tahsil edilen miktar, 2013 yılında 198 TL, 2014 yılında 206 TL idi.  Eşlerin 
ve 18 yaşın altındaki çocukların kayıtları, aynı ikamet tezkeresine işlenebilmekteydi. 
18 yaş üzerindeki aile fertlerine ise, ayrı ikamet tezkereleri düzenlenmekteydi. İçişleri 
Bakanlığı’nın Mülteciler ve Sığınmacılar Genelgesi’ni yayınladığı 2010 yılına kadar, 
mülteci ve sığınmacılardan, ikamet tezkeresi ücretinden başka, 492 Sayılı Harçlar Kanunu 
kapsamında ikamet harcı da yaygın bir şekilde alınmaktaydı. Bu Genelge ile birlikte maddi 
durumu elverişsiz olan mülteci ve sığınmacıların bu harçtan muaf tutulmaları konusunda 
Yabancılar Şube Müdürlüklerine inisiyatif verilmişti. Bu Genelge ile, Yabancılar Şube 
Müdürlüklerinin bu inisiyatifi mülteci ve sığınmacıların lehine kullanması iradesi ifade 
edilmişken, bazı illerde ikamet harcı alınmaya devam edildi. YUKK ile sığınmacılara 
verilen kimlik belgesi ikamet izni yerine geçmekte ve bunun için herhangi bir ücret veya 
harç ödenmemektedir. Bu durum, YUKK’un getirdiği önemli gelişmelerden biri olarak 
değerlendirilmektedir. 

Suriyeli mültecilerin kayıt işlemleri ise farklı bir uygulamaya tabidir. Suriye’deki 
çatışmalar nedeniyle Türkiye’ye ilk girişlerin başladığı Nisan 2011’den sonra çok uzun 
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süre etkin bir kayıt mekanizması geliştirilmemiştir. Bir süre sonra Suriyeli mülteciler 
için açılan kamplarda kalanların kayıtları daha düzenli bir şekilde yapılmaya ve AFAD 
tarafından düzenlenen kimlik belgeleri verilmeye başlanmıştır. Kamp dışı nüfusun 
kayıt ve kimlik tahsis işlemleri ise ancak 2013 yılında kampların olduğu sınır illerinde 
kurulan koordinasyon merkezlerinde yapılmaya başlanmıştır. Diğer illerde kayıt işlemleri 
sadece pasaportlarıyla Türkiye’ye yasal giriş yapan Suriye vatandaşları için yapılmış ve 
başvurdukları takdirde kendilerine 12 ay süreli ikamet tezkeresi verilmiştir. Ancak bireysel 
prosedüre tabi olan sığınmacı ve mültecilerin aksine, Suriyeli mültecilere verilen ikamet 
tezkeresine eş ve 18 yaşından küçük çocuklar kayıt edilmemiştir. Pasaportu ve yasal 
girişi olan her bir aile bireyine ayrı bir ikamet tezkeresi düzenlenmiş; pasaportu olmayan 
aile bireyleri içinse tezkere sahibinin refakatinde olduğuna dair belge düzenlenmiştir. 
YUKK’un yürürlüğe girmesini izleyen dönemde, kamp dışında özellikle büyük şehirlerde 
yaşayanların kayıtları alınmaya başlanmıştır. Bu kez de, ikamet tezkere süresinin 
uzatılması da dahil olmak üzere pasaportla yasal giriş yapanların işlemleri askıya 
alınmıştır. Bu yeni dönemde, düzensiz giriş yapanlar Yabancılar Şube Müdürlüklerinin 
açtığı kayıt merkezlerinde kayıt edilmeye ve kendilerine 98 ile başlayan 11 haneli “şahıs 
numarası” içeren tanıtım belgeleri verilmeye başlanmıştır. Suriyeli mültecilerin kayıt ve 
kimlik belgelerine dair uygulamada yaşanan bu sorunların, çıkacak olan Geçici Koruma 
Yönetmeliği ile sona ermesi ve kayıtların daha sistematik bir hale gelmesi umulmaktadır. 

Bireysel prosedürde bulunan mülteci ve sığınmacılara daha önce ikamet tezkeresi ile 
verilen 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası, YUKK’un yürürlüğe girmesi ile de, kayıt 
esnasında verilen tanıtım kartı ile verilmektedir. Suriyeli mültecilere 98 ile başlayan şahıs 
numarası verilmektedir. Yabancı kimlik numaraları mülteci ve sığınmacıların herhangi 
bir kamu hizmetinden yararlanabilmesi için ön koşuldur. Bu numarası olmayan sığınmacı 
ve mültecinin sağlık hizmetlerine erişimi, yaygın veya örgün eğitim hizmetlerinden 
yararlanması, sosyal hizmet ve sosyal yardımlardan yararlanması mümkün olamamakta; 
üçüncü ülkeye yerleştirme programına alınan mültecinin ülkeden çıkış işlemleri 
yapılmamaktadır. 

2. Barınmaya Erişim

Uydu kentlere yönlendiren mülteci ve sığınmacıların barınma ihtiyaçlarını kendilerinin 
karşılaması esastır. Mülteci ve sığınmacıları uydu kentlerde bekleyen sistematik bir 
barınma desteği bulunmamaktadır. 

Mülteci ve sığınmacılarla ilgili önceki mevzuata bakıldığında, barınma hakkına hiç yer 
verilmediği görülmektedir. YUKK da aynı şekilde, mülteci ve sığınmacılar için en büyük 
sıkıntılardan biri olan barınma hakkına dair bir düzenleme getirmemiştir.

2005 yılında göç ve iltica alanına ilişkin Ulusal Eylem Planı’nında 7 ilde Kabul, Tarama ve 
Barınma Merkezlerinin kurulacağı taahhüt edilmiştir. Her biri 750 kişi kapasiteli olarak 
planlanan Kabul, Tarama ve Barınma Merkezlerinin, tüm mülteci ve sığınmacıların 
barınma ihtiyacını karşılayacağı beklenmemektir. Bu merkezlerde hassas gruplara 
öncelik verileceği bilinmektedir. Bu merkezlerin bitiş tarihi 2012 olarak belirlenmiş olsa 
da; Temmuz 2014 itibariyle inşaat çalışmalarının sürdüğü belirtilmelidir.

Barınma desteğinin sunulmaması, mülteci ve sığınmacıların sınırlı ekonomik imkanlara 
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sahip olması, barınma meselesini önemli bir sorun haline getirmektedir. Bu çerçevede, 
mülteci ve sığınmacıların yaşadıkları mekanlar, genelde bakımsız, hijyen ve sağlık 
açısından yetersiz, yalıtımsız, bazen tuvaleti-banyosu olmayan yerlerdir. 

Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye gelişiyle birlikte sınır şehirlerinde AFAD koordinasyonunda 
kamplar kurulmaya başlanmıştır. Böylece Türkiye’de ilk defa mülteci kampları olmuştur. 
Bugün 10 ilde 22 konteyner kent veya çadır kent, 220.000 civarında Suriyeli mültecinin 
barınma ihtiyacına cevap vermektedir. Suriyeli mültecilerin büyük bölümü, Türkiye’nin 
hemen her iline dağılmış durumda, kendi imkanları ile barınma ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışmaktadır. 

3. Sağlık Hakkına Erişim

YUKK’un yürürlüğe girmesinden önce mülteci ve sığınmacıların sağlık masraflarının 
kendileri tarafından karşılanması esasken, YUKK ile birlikte uluslararası koruma 
başvurusu olanlar 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSK) 
hükümlerine göre genel sağlık sigortası kapsamına alınmışlardır. Yeni düzenlemeye göre, 
mülteci ve sığınmacıların genel sağlık sigortası primleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
tarafından ödenecektir. 

Alan araştırmalarının 2013 yılı ile 2014 yılının başlarında yapıldığı göz önünde 
bulundurulursa, raporun ikinci bölümündeki bulguların daha çok YUKK öncesi dönemi 
kapsadığı anlaşılacaktır. Bu nedenle, mülteci ve sığınmacılar tarafından en sorunlu 
alanlardan biri olarak değerlendirilen sağlık hizmetlerine erişimde YUKK öncesi 
dönemdeki mevzuat ve uygulamaya da kısaca değinmekte fayda vardır. 

YUKK’un 5510 Sayılı SSGS Kanunu’nun 60.1.c.2. ve 61.1.b maddelerinde yaptığı 
değişikliğe kadar Türkiye’de mülteci ve sığınmacılar -Türkiye ulusal mevzuatına göre 
sığınma başvurusu sahipleri- genel sağlık sigortalı sayılmamaktaydı. Sığınma başvuru 
sahibi olarak kabul edilen mülteci ve sığınmacıların, ikamet tezkeresi ve yabancı 
kimlik numarası olması şartıyla, sağlık giderlerinin SYDV tarafından karşılanabilmesi 
mümkündü.3 Buna karşın uygulamada SYD Vakıfları tarafından yapılan sağlık yardımları, 
büyük ölçüde mülki amirlerin inisiyatifine göre şekillenmekteydi. Söz konusu dönemde 
az sayıda uydu kentte –örneğin Isparta ve Erzurum’da- mülteci ve sığınmacıların 
sağlık giderleri bu illerdeki SYDV tarafından karşılanmaktaydı. Fakat çoğu ilde sağlık 
yardımlarının düzenli ve sistematik bir şekilde yapılmadığının ve hatta ölümle sonuçlanan 
mağduriyetlerin yaşandığının altını çizmek gerekmektedir. BMMYK ise, sağlık masrafları 
konusunda oldukça ender durumlarda yardımda bulunmakta, bu yardım da genellikle 
tüm masrafları karşılamaya yetmemekteydi. Sonuç olarak, özellikle 2012 başından 2014 
başına kadar geçen dönemde, gerek muayene gerekse tedavi aşamalarında karşılaşılan 
giderlerin bir kısmını veya tümünü karşılamak zorunda kalan mülteci ve sığınmacıların 
sağlık hakkına erişimleri konusunda büyük sıkıntılar yaşanmaktaydı. 

Sağlık hakkına erişimde yaşanan bu zorluk, YUKK’un 5510 Sayılı Kanun’da yaptığı 
değişiklik ile önemli ölçüde aşılmıştır. Bu düzenleme, YUKK’un Nisan 2013’de yürürlüğe 
giren hükümleri arasında olsa da, ancak 2014 başından itibaren uygulanmaya yansımış 
ve ikamet tezkeresi ve yabancı kimlik numarası olan sığınmacı ve mültecilerin genel 

3  20.05.2009 tarih ve 8237 Sayılı SYDV Genelgesi 



23

TÜRKİYE’DE MÜLTECİLERİN KABUL KOŞULLARI

sağlık sigortası tescili yapılmaya başlanmıştır. Bu raporun yazıldığı dönemde, uluslararası 
koruma başvurusuyla birlikte gss tescillerinin de büyük ölçüde yapıldığı ifade edilmelidir. 
Buna karşın, YUKK öncesi dönemde olduğu gibi şimdi de kronik hastalıklar dahil reçete 
masraflarının giderilmesi konusunda pratikte ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Çoğu ilde 
mülteci ve sığınmacıların ilaç masrafları SYDV tarafından karşılanmamaktadır. Genel 
sağlık sigortası kapsamında reçete bedelinin belirli bir yüzdesinin yine mülteci ve 
sığınmacılar tarafından ödenmesi beklenmektedir. 

Geçici Koruma Rejimi altında bulunan Suriyeli mültecilerin sağlık hakkına erişimine 
ilişkin düzenlemeler, kamp ve kamp dışı nüfus için belli farklılıklar göstermektedir. 
Kamplarda barınan Suriyeli mültecilerin ilaç dahil sağlıkla ilgili giderleri AFAD tarafından 
karşılanmaktadır. AFAD’ın 18.01.2013 tarihli “Suriyeli Misafirlerin Sağlık Hizmetleri” 
konulu Genelgesiyle 11 sınır ilinde kamp dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin sağlık 
hizmetlerinden yararlanabilmesinin önü açılmıştır.  Çeşitli illerde kamp dışında 
yaşayan Suriyeli mülteci nüfusunun artmasıyla AFAD,  Eylül 2013’de ikinci bir genelge 
yayınlamış ve bu uygulama Türkiye geneline yayılmıştır. Eylül 2013’den sonra herhangi 
bir kayıtları olmasa da Suriyeli mültecilerin, eş zamanlı olarak kayıt yaptırmaları şartıyla, 
kamu hastanelerine ücretsiz erişimi mümkün hale gelmiştir. Önceleri beyan usulü ile 
hastanelere kabul edilebilen Suriyeli mülteciler, kayıt işlemlerinin daha düzenli bir 
hale geldiği 2014 yaz aylarından itibaren sadece tanıtım kartları ve şahıs numaraları 
olduğu takdirde sağlık kurumlarından yararlanabilmektedirler. Kamplardaki durumun 
aksine, kamp dışında yaşayan Suriyeli mülteciler, çoğu ilde reçete giderlerini kendileri 
karşılamak durumundadır. Bu çoğu kez özellikle kalp, kanser, diabet, tansiyon, HIV+, 
AİDS gibi hastalıkları olanlar için tedavilerinin sürdürülememesi anlamına gelmektedir. 

Gerek geçici korumadaki Suriyeli gerekse bireysel prosedürde olan mülteci ve 
sığınmacılara yönelik bir yanlış uygulama da, çoğu hastane yönetiminin mülteci ve 
sığınmacıların statüsüne ve sağlık hizmetlerinden yararlanma koşullarına dair ciddi 
bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda bazı hastaneler Türkiye’ye sığınma 
amacıyla gelmiş kişileri de, tedavilerini Türkiye’de yaptırmayı tercih eden yabancılar 
kapsamında değerlendirmekte ve Sağlık Turizmi Genelgesi kapsamında normal 
tedavi ücretlerinin çok üzerinde faturalandırma yapmaktadırlar. Oysa, Sağlık Turizmi 
Genelgesi mülteci ve sığınmacıları kapsamadığının ve aksi bir uygulamanın mevzuatta 
örtüşür yanı olmadığının altı çizilmelidir. Bu tip uygulamalar, sağlık hakkına erişim gibi 
hayati bir konuda ciddi mağduriyetlere neden olmakta, mevzuatı bilmeyen mülteci ve 
sığınmacılarda kafa karışıklığına yol açmaktadır

4. Eğitim Hakkına Erişim

4.1. Örgün Eğitim

Türkiye’de daha önceki yıllarda zorunlu eğitim yaşının üst sınırı 14 yaş iken, şu anda zorunlu 
eğitim 12 yıla çıkmış ve üst sınır 18 yaş olarak belirlenmiştir. Ancak mülteci ve sığınmacı 
çocuklar için eğitim bir zorunluluk olarak görülmemekte ve aile isterse kullanılabilecek 
bir hak olarak algılanmaktadır. Bu nedenle bireysel sığınma prosedüründe olan çocuklar 
da okula kayıt aşamasından başlayarak çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Suriyeli 
çocukların ise hala çok önemli bir kısmı eğitim hakkını kullanamamaktadır. 
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Türkiye’deki mülteci/sığınmacı çocukların Milli Eğitim sistemindeki okullara kayıt 
yaptırabilmesi için öncelikle “yabancı kimlik numarasına” ihtiyaç duyulmaktadır. YUKK 
öncesi dönemde maddi imkansızlıklar nedeniyle ikamet tezkeresi, dolayısıyla yabancı 
kimlik numarasına sahip olamayan ailelerin çocuklarının okula kayıt yaptıramaması 
sıklıkla karşılaşılan bir sorundu. YUKK ile başlayan dönemde yabancı kimlik numarası 
için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmese ve Kanunun 89. Maddesinde, başvuru ve 
statü sahiplerinin ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerinden faydalanacağı ifadesi yer 
alsa da, kayıt tarihlerinde yaşanan uzun süreli gecikmeler, çocukların okula kaydını 
etkileyebilecek niteliktedir.

MEB’nın üzerinde çalıştığı yabancı öğrencilerin eğitimine ilişkin yeni genelge 
çıkana kadar, 6544 sayılı Yabancı Uyruklu Öğrenciler Genelgesi, bu konudaki temel 
düzenlemedir. Bu çerçevede, mülteci ve sığınmacı çocuklar daha önceki eğitim seviyesini 
belirleyen belgelere sahip oldukları takdirde, bu belgelere göre seviyeleri belirlenebilir;  
sunamadıkları durumlarda ise beyan esas alınır ve gerektiğinde seviye tespiti için yazılı 
ve sözlü sınav yapılır. Seviye tespitinin il Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan, 
üyeleri arasında çocuğun ana dilini bilen öğretmen veya tercümanın da bulunduğu 
komisyonlarca yapılması gerekmektedir. Kimi illerde mevzuatta öngörüldüğü gibi 
belge, beyan veya kendi dilinde yapılacak sınav ile seviye tespiti yapılsa da, kimi illerde 
kayıt ve seviye belirlemede çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Milli Eğitim Müdürlükleri 
bünyesinde kurulması gereken komisyonların olmaması; Türkçe bilmeyen çocuğun 
seviye tespit sınavının Türkçe yapılması; kimi okul idarelerinin belgesi olmayan veya 
Türkçe bilmeyen çocukların kaydını almakta direnmesi gibi çocuğun eğitim hakkını 
kısıtlayan, engelleyen uygulamalara rastlanmaktadır. Bu uygulamalar sonucu çocuklar 
daha önceki eğitim seviyesine uygun bir sınıf yerine, daha alt veya üst seviyeden bir 
sınıfa kaydedilebilmektedir.

Dil problemi özellikle ortaöğretim düzeyindeki çocukların dersleri takipte zorlanmasına 
neden olabilmektedir. Dil sorunu ve yabancı olmalarının verdiği psikoloji yüzünden 
derse katılımında zaten zorluk çeken bazı çocuklar, öğretmenlerinin kendilerini yok 
saymalarından dert yanmaktadırlar. Bunun dışında pek çok çocuk evin geçimine katkı 
sunmak üzere çalışmak zorunda kaldığından, eğitimlerine devam edememektedir. Yine 
dil sorunu yüzünden öğretmen ve veli arasında iletişim kurulamaması; zaman zaman 
karşılaştıkları ayrımcılık; bazı velilerin Türkiye’de geçici olduklarını düşünmeleri veya 
kültürel nedenlerle çocuklarını okula göndermeyi istememeleri; eğitim giderlerinin 
zaten kısıtlı bütçede yarattığı sıkıntılar, eğitim alanında rastlanan diğer problemler 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yükseköğretime devam etmek isteyen mülteci ve sığınmacıların, yabancı öğrenciler 
mevzuatınca her üniversitenin kendi bünyesinde düzenlediği yabancı öğrenciler 
sınavına veya YTB tarafından açılan Türkiye bursları sınavına girerek üniversiteye devam 
etmeleri mümkünse de, üniversiteye gidebilen mülteci ve sığınmacı öğrenci sayısı son 
derece azdır. Burslarda mültecilere ayrılan bir kontenjan olmaması ve harçlar ve eğitim 
masrafları bunun nedenleri arasındadır. Ayrıca, ikamet zorunluluğu olan şehirden, 
kazandıkları üniversitenin bulunduğu şehre nakil izni alamadığı için eğitimine devam 
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edemeyenler de olmaktadır.  

4.2. Yaygın Eğitim

Halk Eğitim Merkezleri tarafından sağlanan dil ve meslek geliştirme kurslarından, 
mülteci ve sığınmacıların ücretsiz olarak yararlanabilmeleri mümkündür. Bu kurslara 
kayıt olabilmek için yabancı kimlik numarası gerekmektedir. 

Mülteciler için Halk Eğitim Merkezlerince açılan Türkçe dil kursları, genelde okuma-yazma 
bilmeyen ancak Türkçe konuşabilen kişilere yönelik kurslar olarak kurgulandığından, 
mülteci ve sığınmacıların Türkçe öğrenmesi için elverişli olamamaktadır. Türkiye çapında, 
Halk Eğitim Merkezleri tarafından mülteci ve sığınmacılara özel Türkçe kursu modellerinin 
müfredata eklenmesi yerinde olacaktır. Böylece illerdeki farklı uygulamaların da önüne 
geçilebilir. 

4.3. Suriyeli Mültecilerin Eğitim Hakkına Erişimi

Kamplarda ve kamp dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin eğitim hakkına erişimleri 
farklılık göstermektedir. Suriyeli mültecilerin barındığı kamplarda ilköğretim ve 
ortaöğretim seviyesinde eğitim hizmeti sunulduğu bilinmektedir. Bu eğitim hizmeti, 
gönüllü Suriyeli öğretmenler aracılığıyla Arapça olarak sağlanmaktadır. Mültecilerle 
Dayanışma Derneği’nin Gaziantep ve Adana’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle 
yaptığı görüşmelerde kamplarda gözden geçirilmiş Suriye müfredatının uygulandığı 
ve kamplardaki eğitim kurumlarından mezun olan Suriyeli çocukların diplomalarını 
Libya’dan aldıkları ifade edilmiştir.

Kamp dışında yaşan Suriyeli mülteci çocuklardan ikamet tezkeresi olanlar, diğer 
grup mülteci ve sığınmacı çocuklar gibi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim 
hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Ancak ikamet tezkeresi olan Suriyeli mültecilerin 
sayısı, toplam Suriyeli mülteci nüfusuna oranla oldukça düşük olduğundan, Suriyeli 
mülteci çocukların eğitim hakkına erişiminde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Kamp 
dışında yaşayan Suriyeli çocuklara yönelik bazı illerde, yerel yönetimler veya sivil toplum 
kuruluşları tarafından Arapça eğitim yapan kurumlar açılmıştır. Ancak bu kurumların 
sayısı son derece sınırlıdır. Sadece ikamet tezkeresi ve yabancı kimlik numarası olanların 
MEB’na bağlı okullara kayıt olabilmeleri, bazı şehirlerde açılan eğitim kurumlarının 
kapasitelerinin yeterli olmaması, açılan okulların yaşadıkları eve uzak olması, servis 
ve kırtasiye gibi masraflarının karşılanamaması, bazı ailelerde çocukların evin geçimini 
sağlamak için çalışmak zorunda kalması, yine bazı ailerinin MEB dışında açılan bazı 
kurumlarda dini ağırlıklı eğitim verildiğini düşünmeleri veya taşıdıkları güvenlik endişesi 
yüzünden çocuklarını okula göndermek istememeleri gibi çeşitli faktörler, Türkiye’ye 
sığınmalarının üzerinden geçen dört seneye yakın bir süre geçmesine rağmen, kamp 
dışındaki Suriyeli çocukların okullaşma oranının son derece düşük kalmasına sebep 
olmuştur. Resmi verilere göre 2013 sonunda kamplarda yaşayan 6-11 yaş aralığındaki 
Suriyeli çocukların okullaşma oranı %80’i aşmışken, kamp dışında yaşayanlar için bu oran 
%15’den azdır4. Özellikle kamp dışında yaşayan çocuklar için 2014 sonbaharına kadar 

4  AFAD, Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar 2013, Saha Araştırması Sonuçları, ss.50-51 
https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_bas-
ki_30.12.2013_tr.pdf 
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bu oranın fazla değişmediği söylenebilir. Kamplarda ve kamp dışında Suriyeli çocuklar 
için açılan eğitim kurumlarında takip edilen müfredata ve eğitimlerini tamamlayan 
öğrencilere verilecek belge ve diplomalara yönelik ciddi belirsizlikler bulunduğu 
belirtilmelidir.

Suriyeli mültecilerin yükseköğrenime erişimine Eylül 2012’de yayınlanan YÖK Genelgesi 
ile kolaylık getirilmiştir. Bu genelgede, savaş nedeniyle eğitimi yarıda bırakan Suriyeli 
mültecilerin belirlenen üniversitelere (Gaziantep, Kilis 7 Aralık, Şanlıurfa Harran, Hatay 
Mustafa Kemal, Osmaniye Korkut Ata, Çukurova ve Mersin Üniversiteleri) beyan usulüyle 
özel öğrenci olarak kabul edilebilecekleri belirtilmiştir. Bu genelge ile üniversiteye 
devam hakkı kazanan Suriyeli öğrenciler “misafir öğrenci” kategorisinde sayılmakta ve 
eğitimlerini tamamlasalar da diploma alamamaktadırlar. 

Bunun yanısıra, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
tarafından yabancı öğrenciler için düzenlenen “Türkiye Bursları” programı kapsamında 
burs kazanan Suriyeli mülteci öğrenciler de, puanlarına göre belirlenen kontenjanlara 
yerleştirilebilirler. Her bir üniversitenin kendi inisiyatifinde düzenlenen Yabancı 
Öğrenciler Sınavını (YÖS) kazanan mülteci öğrenciler de, yine kazandıkları programa 
kayıt olabilmektedirler. YTB bursu kazanan öğrenciler öğrenim harcı ödemezken, YÖS 
kapsamında üniversiteye giriş hakkı kazanan öğrenciler harç ödemek durumunda 
kalmaktadırlar. 

5. İş Piyasasına Erişim

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’da belirlenen çalışma türleri 
(süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni ve bağımsız çalışma izni) için çalışma izni 
başvurusu, esas olarak Türkiye'ye gelmeden, yurt dışında yapılır. Ancak, en az altı ay 
süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar, Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 7. Maddesi uyarınca yurt 
içinden başvuru yapabilmektedir. 

Mülteci ve sığınmacılar, 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'da 
yer alan ve diğer yabancılar için de geçerli olan genel koşullar çerçevesinde çalışma 
izni başvurusunda bulunabilmektedir. Buna göre, çalışma izni başvurusunun, işveren 
tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılması gerekmektedir. Çalışma 
izni için başvurunun öncelikle değerlendirme kriterlerine uygun olması gerekmektedir. 
Bu değerlendirme kriterleri arasında yabancı işçi çalıştırmak isteyen işyerinde çalışan 
T.C. vatandaşı sayısının en az beş olması; yabancıya verilecek aylık ücretin asgari 
ücretin 1,5 katından az olmaması gibi şartlar mevcuttur. Buna ek olarak, çalışma izni 
başvurusunda bulunulan işin ilan edilmesi ve dört haftalık süre içerisinde o işe başvuran 
ve çalışma izni başvurusunda bulunulan kişi ile aynı niteliklere sahip birinin bulunmaması 
gerekmektedir. Tüm bu kriterler, mülteci ve sığınmacıların çalışma izni edinmesinde 
ciddi engeller yaratmaktadır. 

YUKK Madde 89/4, mülteci ve sığınmacıların iş piyasasına erişimini düzenlemektedir. 
Madde 89/4 (a) uyarınca, başvuru sahibi ve şartlı mülteci, uluslararası koruma 
başvurusu tarihinden 6 ay sonra çalışma izni başvurusunda bulunabilir. Bu madde, 
4817 sayılı Kanundaki şartlara işaret etmekte, dolayısıyla mevcut durumunun süreceği 
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anlaşılmaktadır. Aynı maddenin b bendi ise, mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi 
kişiye verilecek kimlik belgesinin çalışma izni yerine geçeceğini ifade etmektedir. Bu 
kişilerin iş piyasasına erişimi, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmelerle, 
belirli süre için, tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek ve iş kolu veya 
mülki ve coğrafi alan itibariyle sınırlandırılabilir. Bu şekilde, mülteci ve ikincil koruma 
statüsü sahibi kişiler için, belirli kısıtlamalar dâhilinde çalışma izninin otomatik olarak 
tahsis edilmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Ancak, Türkiye’nin 
uyguladığı coğrafi kısıtlama bağlamında yalnızca Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden gelen 
kişilerin mülteci statüsü alabildiğinin altını çizmek gerekmektedir. Türkiye’de bulunan 
ve uluslararası terminoloji bakımından mülteci ve sığınmacı sayılan grubun genellikle 
Irak, Afganistan, Iran ve Somali gibi Avrupa Konseyi’ne üye olmayan ülkelerden geldiği 
göz önünde bulundurulduğunda, YUKK’un bu grubun iş piyasasına erişiminde herhangi 
bir iyileşme sağlamayacağı açıktır. Bunun haricinde, yasada tanımlanan ikincil koruma 
statüsünün, pratikte nasıl uygulanacağı konusunda henüz bir netlik yoktur. Bu bağlamda, 
GİGM’in statü belirleme değerlendirmeleri sonucu, bu statünün kimlere ve ne şekilde 
verileceğini gördükten sonra, YUKK’un pratikte ne gibi bir gelişme sağlayacağı da açıklık 
kazanacaktır. 

Çalışma izni olmaksızın yabancı işçi çalıştıran işverenlere ve izinsiz çalışanlara önemli 
idari para cezaları öngörülmektedir. İzinsiz yabancı işçi çalıştıran işverenin ödemesi 
gereken para cezası, 2014 yılı için işçi başına 7.612 TL; izinsiz çalışan içinse 759 TL’dir. 
Yabancı bağımsız çalışan durumundaysa bu miktar 3.043 TL olarak belirlenmiştir. Bu 
fiillerin tekrarında ise idari para cezalarının iki katı uygulanmaktadır.  

5.1. Suriyeli Mültecilerin İş Piyasasına Erişimi

Suriyeli mültecilerin iş piyasasına erişimini kolaylaştırıcı bir düzenleme bulunmaktadır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, 2013 başında yaptığı düzenleme ile, ikamet 
izni bulunan Suriyeli mültecilere, ikamet izin sürelerini aşmamak üzere, değerlendirme 
kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilmesi uygun bulunmuştur. Bu itibarla, 
ilgili makamlardan alınmış en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi bulunan Suriyeli mültecileri 
istihdam etmek isteyen işverenlerin Bakanlığın internet sitesinde belirtilen usul ve 
esaslara göre başvuru yapabilecekleri belirtilmiştir.5 Bu çerçevede sadece Türkiye’ye 
pasaport ile düzenli giriş yapmış ve ikamet tezkeresi almış olan Suriyeli mülteciler için 
çalışma izni başvurusu yapılabilmektedir. 

Çeşitli zamanlarda hükümet yetkililerince Suriyeli mültecilere çalışma izni verileceğine 
dair açıklamalar olmuştur. Suriyeli mültecilerin artan sayısı, zor yaşam koşulları ve iş 
piyasasında düşük ücret ile çalıştırılmalarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle böyle 
bir düzenlemeye acilen ihtiyaç duyulsa da, bu raporun yazıldığı dönemde, bu konuda 
başkaca bir adım atılmamıştır. 

6. Sosyal Yardım Mekanizmalarına Erişim 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nün “Ülkemiz Vatandaşı Olmayan 
ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara SYD Vakıflarından Yapılacak Yardımlar” 
konulu 8237 Sayılı Genelgesi (20/05/2009) uyarınca, iltica ve sığınma başvuru sahipleri, 

5  http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar.portal?page=duyurular



28

TÜRKİYE’DE MÜLTECİLERİN KABUL KOŞULLARI

sağlık yardımları ile ihtiyaçları durumunda diğer sosyal yardımlar için, ikamet ettikleri 
şehirlerdeki il ve ilçe SYD Vakıflarına başvuruda bulunabilmektedirler. 

EGM YHİD Başkanlığı’ndan Eylül 2013’te edinilen bilgiye göre, 2013 yılında Türkiye 
genelinde SYDV’ler 8.821 mülteci ve sığınmacıya toplam 721.914 TL yardım yapmıştır. 
Bu yardımların dağılımına bakıldığında en fazla yardımın nakit para ve temel ihtiyaç 
kalemlerinde olduğu anlaşılmaktadır.6 

İltica ve sığınma başvuru sahibi kişilerin SYDV yardımlarına başvurabilmeleri için 
mutlaka ikamet tezkeresi ile alınan yabancı kimlik numarası gerekmektedir. Bu 
nedenle, YUKK öncesi dönemde, ikamet tezkeresi defter ücretini ödeyemeyen 
mülteci ve sığınmacıların, sosyal yardım mekanizmalarına erişebilmesi de mümkün 
olamamaktaydı. Bazı illerde, ikamet tezkeresi, dolayısıyla yabancı kimlik numarası için 
gereken para,  SYDV’lerin bulduğu değişik yöntemler ile çözülmeye çalışılırken, çoğu 
ilde bu parayı ödeyemeyenlerin, sosyal yardım dâhil hiçbir hizmetten yararlanamadığı 
gözlemlenmiştir. YUKK’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, sosyal yardım mekanizmalarına 
erişimi sağlayacak kimlik ve yabancı kimlik numarası için ücret alınmaması, bu konuda 
atılmış en önemli adımlardan biridir. 

YUKK öncesi dönemde bu alanda yaşanan en büyük sorunlardan biri de, tüm Türkiye 
genelinde yeknesak ve sistematik bir şekilde işleyen bir sosyal yardım mekanizmasının 
olmamasıydı. SYD Vakıfları tarafından mülteci ve sığınmacılara sağlanan yardımların 
şartları, çeşidi ve miktarı, her ilde mülki amirlerin konuya yaklaşımına göre değişkenlik 
göstermektedir. Bu bağlamda, mülteci ve sığınmacılara Türkiye genelinde aynı kalemler 
altında eşit ölçüde yardım yapılmadığının altı çizilmelidir. Yalnızca, şartlı eğitim ve 
beş yaşın altındaki çocuklar için verilen şartlı sağlık yardımı gibi merkezden yönetilen 
yardımlar, Türkiye genelinde yaygın uygulamadır. Ancak bu yardımlar konusunda 
bilgilendirme yapılmadığından, bu kalemlerden yararlanma oranının yüksek olmadığı 
söylenebilir. YUKK’un 89.maddesinde, başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü 
sahibi kişilerden ihtiyaç sahibi olanların, sosyal yardım ve hizmetlere erişimleri 
sağlanabileceği belirtilirken; bu yardımlar konusunda herhangi bir minimum standarttan 
bahsedilmemektedir. Bu ifadenin, önceden beri mevcut olan farklı uygulamaların 
sürmesini engellemeyeceği düşünülmektedir.  

Sosyal yardım alanında faaliyet gösteren diğer bir aktör olan yerel yönetimlerin de, 
söz konusu grup için geliştirdikleri sosyal hizmetler ve yardımları tıpkı SYDV’ler gibi 
ilden ile farklılık göstermektedir. Hemşehrilik hukuku içinde belediyenin sunduğu 
sosyal hizmet ve yardımlardan mülteci ve sığınmacıların yararlanması mümkünken 
genel olarak Türkiye’de yerel yönetimlerin belediye sınırları içinde yaşayan mülteci ve 
sığınmacılara karşı oldukça mesafeli olduğu, verilen hizmetlerin son derece sınırlı kaldığı 
gözlemlenmektedir. Bazı şehirlerde belediyelerin aşevi, şehirdeki mültecilere de sıcak 
yemek verirken, çoğu ilde belediyeler tamamen resmin dışındadır. 

6  Bu yardımların dağılımı şu şekildedir: 5138 kişiye 359.248 TL nakit para; 1325 kişiye 173.685 
TL temel ihtiyaç yardımı; 2250 kişiye 94.409 TL sağlık yardımı; 94 kişiye 93.472 TL tedavi yardımı 
ve 14 kişiye 1.100 TL ulaşım yardımı. (Kaynak: Bilgi Edinme Yasası kapsamında Mülteci-Der’in 
bilgi talebine, EGM YHİD Başkanlığı’nın 11.09.2013 tarih ve 34113419/49548-27912-154412 sayılı 
yazısı)
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Sosyal yardım mekanizmalarına erişim başlığı altında, BMMYK tarafından sağlanan 
sosyal ve mali yardımlara da yer vermek gerekmektedir. BMMYK yardımlarından yalnızca 
BMMYK kaydı tamamlanmış mülteci ve sığınmacılar yararlanabilmektedir. BMMYK kaydı, 
ön kayıt aşamasında verilen tarihte gerçekleşen kayıt mülakatıyla tamamlanmakta ve 
bu aşamada sığınmacıya BMMYK dosya numarası verilmektedir. Bu raporun yazıldığı 
dönemde (Temmuz 2014) BMMYK kayıt tarihlerinin 2021 yılına verildiği göz önüne 
alınırsa, sığınma başvurusunda bulunanların çok uzun bir süre hiçbir BMMYK yardımına 
erişemeyeceği görülebilir.

BMMYK programında, dosya değerlendirmesi tamamlanmamış, diğer bir deyişle 
mülteci statüsü almamış sığınmacılar, ancak bir defaya mahsus verilecek mali yardıma 
başvurabilmektedir. Mülteci statüsü almış kişiler ise, aylık olarak düzenli ödenebilecek 
mali yardıma başvurabilmektedir. Mali yardım başvurusu kabul edilen mültecilere, aylık 
100 TL ödenmektedir. Ailedeki birey sayısına göre belli ölçülerde artan bu mali yardım, 
her halükarda 250-300 TL’yi aşmamaktadır. Ayrıca, BMMYK’ye kayıtlı eğitim gören 
çocuklar, her eğitim dönemi için çocuk başına 100 TL yardım alabilmektedir. Bu yardımının 
alınabilmesi için, öğrenci belgesinin BMMYK ofisine gönderilmesi gerekmektedir.

Mülteci ve sığınmacılar, insani yardım konusunda ikamet ettikleri ilde faaliyet gösteren sivil 
toplum örgütlerine de yönelmektedirler. Türkiye’de yakın zamana kadar sivil toplumun 
bu alana ilgisi oldukça sınırlı kalmıştır. Türkiye’deki mülteci sayısındaki dramatik artışla 
birlikte, özellikle insani yardım alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının sayısının da 
yetersiz de olsa arttığı görülmektedir. 

7. Adli Yardıma Erişim

YUKK öncesi dönemde, mülteci ve sığınmacıların baroların adli yardım büroları 
tarafından sağlanan ücretsiz hukuki yardım hizmetine erişmesinde hukuki bir engel 
bulunmamakla birlikte, baroların bu konudaki farkındalık ve duyarlılıkları ölçüsünde 
tavır aldığı izlenmiştir. Bu çerçevede, fiiliyatta mülteci ve sığınmacıların adli yardıma 
erişiminde farklılıkların olduğu, çoğu kez de bunun mümkün olmadığı gözlemlenmiştir. 
Adli yardım sağlanması aşamasında az sayıda baronun, sığınmacı ve mültecilerin 
genellikle idari yargı kapsamındaki başvuruları için, adli yardıma erişim şartlarından biri 
olan fakirlik belgesinin ibrazını zorunlu tutmadığı görülmüştür. 

YUKK’un 81. Maddesinde, avukatlık ücretini karşılama imkânı bulunmayan başvuru 
sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin, 1136 Sayılı Kanunun adli yardım 
hükümlerine göre avukatlık hizmetinden faydalanabileceği açık bir şekilde belirtilmiştir. 
Özellikle idari gözetim altında tutulan veya uluslararası koruma başvurusu reddedilen 
mülteci ve sığınmacıların yargı yoluna başvurabilmeleri için, yine 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu’na atıf yapılarak, avukatlık hizmeti sağlanabileceği ifade edilmiştir. 

YUKK’ta avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlığın açıkça belirtilmesi olumlu bir gelişme 
olarak değerlendirilmektedir. Ancak, adli yardım mevzuatının da buna uygun olarak 
düzenlenmesi ve bu konuda baro yönetimlerinde farkındalık ve bilgi düzeyinin artması 
gerekmektedir. Birçok hukukçunun, iltica ve göç alanındaki gelişmeleri takip etmediği ve 
YUKK’un göçmen ve uluslararası koruma başvuru sahibinin adli yardım mekanizmasından 
yararlanabileceğine dair hükümlerinden habersiz olduğu gözlemlenmektedir. 
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8. Hassas Gruplar 

11 Nisan 2014’te yürürlüğe giren YUKK kapsamında, refakatsiz çocuk, özürlü, yaşlı, 
hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da 
diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış mülteci ve sığınmacılar, 
özel ihtiyaç sahipleri olarak tanımlanmaktadır. YUKK Madde 67’de, özel ihtiyaç sahibi 
mülteci ve sığınmacılara, uluslararası koruma kapsamındaki hak ve işlemlerde öncelik 
tanınacağı ve işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel 
şiddete maruz kalan kişilerin bu fillerden kaynaklanan hasarlarını giderecek yeterli 
tedavi imkânının sağlanacağı belirtilmektedir.

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Kanunu, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun, 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK, 2010/3 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genelgesi 
incelendiğinde, muhtaçlık ve mağduriyetin temel kriter olduğu ve bu kriterler 
temelinde hak ve hizmetlerden herkesin eşit olarak yararlanabileceği anlaşılmaktadır. 
Bu, muhtaçlık kriterlerine uyan mülteci ve sığınmacıların her türlü sosyal hizmetten 
yararlanabilmesinin önünde yasal bir engel olmadığı anlamına gelmektedir. 

Mülteci ve sığınmacıların sosyal hizmetlere erişiminin usulleri Sosyal Hizmetler Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü7 tarafından çıkarılan 2010/03 sayılı Sığınmacı ve 
Mültecilere İlişkin İşlemler Genelgesi ile belirlenmiştir. Bu genelge çerçevesinde mülteci 
ve sığınmacıların, yetiştirme yurdu, kadın sığınma evi, huzurevi gibi kuruluşlara kabulleri 
için Yabancılar Şube Müdürlüklerinin resmi yazısı gerekmektedir.  Bu genelgede, 
kurum bünyesine kabul edilen mülteci ve sığınmacıların, barındıkları merkezde kalan 
diğer kişilerin yaralandığı hizmetlerden aynı şekilde yararlanmalarının sağlanacağı 
belirtilmektedir. Ancak, uygulamada mülteci ve sığınmacıların bu tip koruma 
mekanizmalarından ve sosyal hizmetlerden yararlanması son derece zor olmaktadır. 

BMMYK, psikolojik destek ihtiyacında olan hassas gruplar için Ankara’da anlaşmalı 
olduğu Çankaya Polikliniği aracılığıyla psikolojik destek sağlamaktadır. 

8.1.  Refakatsiz Çocuk Mülteci ve Sığınmacılar

YUKK’ta refakatsiz çocuk, “Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen 
ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın 
Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuk” olarak 
tanımlanmaktadır. YUKK öncesi dönemde, iltica sisteminin temel mevzuatını oluşturan 
57 Nolu Genelge’de de refakatsiz çocuğun tanımı benzerlik göstermektedir. 

Türkiye’nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma 
Kanunu gereği refakatsiz çocuğun, statüsüne bakılmaksızın, devlet korumasından 
yararlanması gerekmektedir. YUKK Madde 66 uyarınca, refakatsiz çocuk kendi görüşü 
de dikkate alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, uygun konaklama 

7  Başbakanlığa bağlı olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve So-
syal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 2011 yılında gerçekleşen düzenlemelerle kurulan Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde toplanmıştır. 
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yerlerine veya yetişkin akrabalarının veya koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilir. Bu 
hükümlere rağmen, refakatsiz yabancı çocuğun korunmaya alınması için otomatik olarak 
işleyen bir sistemin eksikliği, temel sorunlarından birini oluşturmaktadır. Çocuk Hakları 
Sözleşmesi ve Çocuk Koruma Kanunu hükümlerine rağmen, refakatsiz yabancı çocuğun 
devlet korumasına alınması için öncelikle hukuki statüsü değerlendirilmekte ve koruma 
için sığınma başvurusunun olması aranmaktadır. 

Refakatsiz bir çocuk sığınma başvurusunda bulunduğunda, yaş tespiti için tam teşekküllü 
bir devlet hastanesi veya Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmektedir. Türkiye’de sığınmacı 
çocukların yaş tespitinde tek başına güvenilir bir yöntem olmadığı kabul edilen kemik 
testi ve röntgen yöntemi kullanılmaktadır. 

Türkiye’de korunma ihtiyacı içinde olan sığınmacı çocuklara barınma ve destek hizmetleri 
verilebilmektedir. Barınmada son dönemde küçük gruplar halinde evlerde barınma 
şeklindeki “sevgi evleri” uygulaması, mülteci ve sığınmacı çocuklar için çok sınırlı bir 
şekilde düşünülmektedir. Refakatsiz veya ailesinden ayrı düşmüş mülteci/sığınmacı 
çocuklar için belli illerde yurt uygulaması devam etmektir. Yurtlarda barınma hizmeti 
verilen çocukların korunması genelde bununla sınırlı kalmakta ve vasi/kayyum atanması, 
eğitim, sosyal faaliyetlere katılım, sığınma prosedürünün takibi, meslek-beceri edinme 
gibi korumanın içinde olması gereken hizmetlerden yararlanamamaktadırlar. Hatta 
refakatsiz çocukların korunmasından sorumlu olması gereken Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı (ASPB) yetkililerince Suriyeli refakatsiz çocukların Suriyeli mültecilerin kaldığı 
kamplardaki koordinasyondan sorumlu olan AFAD’ın sorumluluk alanına girdiği ifade 
edilmektedir. Bu nedenle, bazı Suriyeli refakatsiz çocukların, ASPB denetimindeki 
yurtlarda değil, belirlenen kamplarda barındırıldığı anlaşılmaktadır. 

8.2.  Ev içi şiddet mağduru mülteci ve sığınmacılar

Türkiye’de YUKK öncesi dönemde iltica mevzuatının temelini oluşturan 1994 Yönetmeliği 
veya 57 Sayılı Genelge’de kadın mültecilerin özel koruma ihtiyaçlarına ilişkin bir 
düzenleme mevcut değilken; YUKK psikolojik, bedensel ve cinsel şiddete maruz kalan 
kişileri özel ihtiyaç sahibi olarak değerlendirerek, hak ve işlemlerinde öncelik tanınacağını 
belirtmiştir. 

Savaş ve çatışmaların en olumsuz etkilenenlerin başında kadın ve çocukların geldiğine 
dair 2000 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kabul ettiği 1325 
Sayılı kararı takiben, 2013 yılına kadar bunu destekleyen altı karar daha çıkmıştır. 
BMGK kararlarında, kadının güçlendirilmesine yönelik koruma, önleme ve karar 
mekanizmalarına katılımın sağlanmasının zorunluluğu vurgulanmaktadır. BMGK 
kararlarının yanısıra, Türkiye, (CEDAW) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi’ne taraftır ve ulusal mevzuatında 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile koruma ve önleme mekanizmasını kurmuştur.8 
Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ve ulusal mevzuatı gereği, mülteci kadınların 
da koruma, önlememe mekanizmalarına kolay ve etkin erişiminin sağlanması ve karar 
alma mekanizmalarına katılımlarının sağlanması ve güçlendirilmeleri gerekmektedir. 
Ancak, uygulamada mülteci, sığınmacı kadınların bu mekanizmalardan çok sınırlı 

8  CEDAW için bkn. http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/cedaw.pdf; 6284 Sayılı Kanun için 
bkn. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120320-16.htm 
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bir şekilde yararlanabildiği izlenmektedir. Örneğin, Türkiye’de ikamet ettikleri süre 
içerisinde fiziksel ve cinsel şiddet gören mülteci ve sığınmacı kadınların, kadın sığınma 
evlerine yerleştirilmeleri mümkündür ancak bu hizmetten yararlanabilenlerin sayısı çok 
sınırlıdır. Sığınma evlerine kabul için, yabancı kimlik numarasının olması gerekmektedir; 
bu olduğunda dahi şiddet mağduru mülteci, sığınmacı kadınlar, sığınma evlerine 
kabul edilme, diğer koruma tedbirlerinden yararlanabilme, hatta şikâyetlerini yetkili 
makamlara kayıt ettirebilme konularında büyük zorluklar yaşanmaktadır. 

8.3. Engelli Mülteci ve Sığınmacılar

2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun’’da açıkça Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığa atıf yapıldığı 
için mülteci ve sığınmacıların bu kanun kapsamında sağlanan yardımlara erişimi 
mümkün olamamaktadır. Ancak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü’nün 27 Ekim 2007 tarihli ve 26679 sayılı “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti 
Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik” bağlamında, ”ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden; günlük 
hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle 
hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün 
olduğu, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; 
kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen 
ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha 
az olduğu bakım raporu ile tespit edilenler”, evde bakım ücreti alabilmektedir. Bu 
yönetmelik, mülteci ve sığınmacıları da kapsamaktadır. Bu hizmetten yararlanabilmek 
için yabancı kimlik numarasına ihtiyaç vardır. Uygulamada, Mülteci-Der’in görüştüğü ASP 
il müdürlükleri yetkilerinin önemli bir kısmı, bu hizmetten ancak Türkiye vatandaşlarının 
yararlanabileceğini ifade etmiştir. Ancak, aşağıdaki bölümlerde görüleceği üzere Çorum 
gibi bazı illerde evde bakım desteğinden mülteci ve sığınmacılar da yararlandırılmaktadır. 
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BÖLÜM II

BULGULARIN ANALİZİ

9. Genel Bakış 

Bu başlık altında, hedef şehirlerdeki kamu kurumları ile yerel yönetimlerin mülteci ve 
sığınmacılara sağladıkları hizmetler ve hizmete erişim konusundaki yaklaşımları ele 
alınacaktır. Aynı şekilde, ilgili kurumların, Mülteci-Der araştırma ekibi başta olmak üzere, 
sivil toplum örgütleri ile iletişime ve bilgi paylaşımına açıklıkları da bu başlık altında 
değerlendirilecektir. Bu konu, temelde araştırma amaçları arasında yer almamasına 
rağmen, Mülteci-Der araştırma ekibinin alan çalışmaları sırasında ilgili kamu kurumlarına 
erişim konusunda yaşadığı zorluklara bağlı olarak rapora eklenmiştir. 

Bu projenin alan çalışmalarının gerçekleştirildiği iller arasında Çorum Valilik makamının, 
gerek mülteci ve sığınmacılara sağlanan hizmetler; gerekse sivil toplum örgütleriyle 
iletişime ve bilgi paylaşımına açıklık açısından en iyi örnek olarak tespit edildiği ifade 
edilmelidir. Mülteci ve sığınmacılara Valilik kurumları aracılığıyla sağlanan hizmetler 
bakımından bir diğer iyi örnek ise, Erzurum’dur. Buna karşın, Manisa ve Çanakkale 
illerinde, kamu kurumlarının mültecilere ve sığınmacılara sunduğu hizmetlerin çok sınırlı 
olduğu gözlemlenmiştir. BMMYK ve İçişleri Bakanlığı’na kayıtlı mülteci ve sığınmacı 
nüfusunun haricinde, on binlerce Suriyeli mülteciyi barındıran Adana ve Gaziantep’te 
kamu kurumlarındaki mülteci algısının Suriyeli mülteciler üzerine kurulduğu; bu 
şehirlerde yaşayan diğer mültecilerin mevcut hizmetlerden yararlanmakta daha fazla 
sıkıntı yaşadıkları görülmüştür. 

Yukarıda da kısaca değinildiği gibi, alan çalışmalarının yapıldığı dönemde Çanakkale’ye 
yapılan ziyaretle başlayan ve sonraki çalışmaları da etkileyen bir sorun yaşanmıştır. 
2014 Şubat ayına kadar gerçekleşen Çanakkale, Manisa, Erzurum, Adana ve Gaziantep 
ziyaretlerinde, başta ilgili vali yardımcıları ve yabancılar şube müdürlükleri olmak üzere 
kamu kurumlarından randevu alınmasında zorluklar yaşanmış; valilik kurumlarının 
seminerlere katılımı konusunda valilik makamının onayı alınamamıştır. Bu durumun 
nedeni araştırıldığında, bunun alan çalışmalarının başladığı dönemde Çanakkale 
Yabancılar Şubesi’nin EGM Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığı’dan Mülteci-Der ile 
görüşme yapma ve toplantıya katılım konusunda istediği izin talebine gelen cevapla 
yakından ilgili olduğu anlaşılmıştır. EGM’nin olumsuz görüş yazısının sadece Çanakkale 
Yabancılar Şube’ye değil, proje kapsamında çalışma yapılacak diğer hedef illerdeki 
Yabancılar Şube Müdürlüklerine de gönderildiği anlaşılmaktadır. EGM’nin kendisine 
bağlı kurumlara gönderdiği bu görüş, illerdeki mülki amirliklerin tavrını etkilemiştir. 
Gayri-resmi görüşmelerde, EGM YHID Başkanlığı’nın bu olumsuz görüşünün ardında, 
Mülteci-Der’in geri gönderme merkezlerinde sığınma talebi olan kişilerin ilticaya erişim 
hakkı ile ilgili çalışmalarının olumlu karşılanmamasının olduğu öğrenilmiştir. Bu şekilde 
Mülteci-Der’in bir nevi “kara listeye” alınması sonucu, hedef uydu kent ziyaretlerinin 
çoğunda, kamu kurumları ile görüşme imkânı ve kamu idaresinin seminerlere katılımı 
sınırlı kalmıştır. Ocak 2014 tarihinde Mülteci-Der ekibinin EGM YHİD Başkanlığı ile yaptığı 
görüşmede, bu konu gündeme getirilmiş ve nedeni sorulmuştur. Mülteci-Der’e net bir 
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cevap verilmese de, yazılı olarak bu kararın tekrar değerlendirilmesinin istenmesi halinde 
sorunun çözülebileceği bilgisi verilmiştir. Mülteci-Der’in bu doğrultuda gönderdiği 
talebe gelen cevabi yazıda ise, şehirlerde artan mülteci ve göçmen sayısı ve EGM’nin 
iltica ve göç alanına ilişkin iş ve işlemleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (GİGM) devir 
dönemi nedeniyle Yabancılar Şube Müdürlüklerinin ağır iş yükü altında olduğu ve bu 
yüzden Mülteci-Der’in görüşme ve seminere katılım talebine olumlu cevap vermelerinin 
mümkün olamayacağı ifade edilmiştir. Nisan 2014’de bu devir gerçekleşince, Mülteci-
Der’in yeni bir başvurusu üzerine GİGM, ilgili valiliklere gönderdiği bir yazıyla Mülteci-
Der’in proje kapsamında yapacağı çalışmalara katılımı uygun bulduğunu belirmiştir. 
Bu yazıyı takiben yapılan ziyaretlerde, valilik makamları ile daha kolay iletişim kurmak 
mümkün olmuştur. 

Proje çalışmaları esnasında bir başka sorun, Gaziantep’te yapılacak geniş katılımlı 
olması beklenen seminer konusunda yaşanmıştır. Bu konu, aşağıda ayrıntılarıyla ele 
alınmaktadır. Gaziantep Valiliği’nin bu meselede takındığı tavır, Mülteci-Der tarafından 
sivil toplumun demokratik ilkeler ve özgürlük temelinde faaliyette bulunmasına yönelik 
bir müdahale olarak değerlendirilmiş ve İçişleri Bakanı’na gönderilen açık bir mektupla 
eleştirilmiştir. 

Raporun ilerleyen bölümlerinde proje kapsamında çalışmalar yapılan her bir hedef 
kentte mülki amirliklerin mülteci ve sığınmacılara yönelik yaklaşımları ve tematik konu 
başlıkları altında bu illerdeki hizmetler detayları ile değerlendirilecektir. 

Proje kapsamında uydu kentlerde ikamet eden İçişleri Bakanlığı’na uluslararası 
koruma başvurusu yapmış mülteci ve sığınmacıların sayıları ve menşe ülkeleri 
incelendiğinde, aşağıdaki genel tablo ortaya çıkmaktadır.  Bu tabloda 6 Mart 
2014 itibarıyla hedef şehirlerde kayıtlı mülteci ve sığınmacıların sayısı yer 
almaktadır; bu sayılar geçici korumada olan Suriyeli mültecileri kapsamamaktadır. 
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Bilgi Edinme Yasası kapsamında EGM YHİD Başkanlığı’ndan 6 Mart 2014 tarihinde edinilen 
verilere göre, hedef iller arasında Adana’nın en fazla sayıda mülteci ve sığınmacıya ev 
sahipliği yaptığı görülmektedir. Adana’dan sonra sırasıyla Çorum, Gaziantep, Erzurum, 
Çanakkale ve Manisa gelmektedir. Menşe ülke bakımından incelendiğinde ise Çorum ve 
Manisa’da Iraklıların; Erzurum, Çanakkale, Gaziantep ve Çanakkale’de Afganistanlılar ve 
Adana’da İranlıların yoğun şekilde yaşadığı görülmektedir. 

Bununla birlikte Suriyeli mülteciler hesaba katıldığında, Gaziantep’in en fazla mülteci 
barındıran şehir olduğunu eklemek gerekir. Gaziantep gibi Adana’da da, yoğun mülteci 
nüfusunu Suriyeliler oluşturmaktadır. 

9.1. Çorum 

Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, Çorum’a ilk ziyaretin gerçekleştiği Eylül 2013’te şehirde 
ikamet eden mülteci ve sığınmacıların sayısı 1.276’dır. Mart 2014’e kadar bu sayı %42,63 
artarak 3.096’ya ulaşmıştır. Çorum’da ağırlıklı olarak Iraklı mülteci ve sığınmacı vardır. 

1276

1820

Çorum 

Eylül 2013 Mart 2014 

EGM verilerine göre Eylül 2013’te Çorum’da 60 refakatçisi ile 45 ikamet tezkeresi sahibi 
Suriyeli mülteci yaşamaktadır; Mart 2014’te ikamet tezkeresi sahibi Suriyeli mülteci 
sayısı 81, refakatçilerinin sayısı ise 100 olmuştur. Mülteci-Der şehir içinde yaşayan 
Suriyeli mültecilerin sayısına ilişkin bilgi sahibi değildir.

Mülteci-Der ekibinin Çorum’a yaptığı iki ziyarette de, ildeki kamu kurumlarının,  
Çorum’da ikamet eden mülteci ve sığınmacılara yönelik olumlu uygulamaları dikkat 
çekmiştir. Aşağıda daha ayrıntılı yer alacağı üzere, genel sağlık sigortası uygulamasından 
önce, Çorum Valiliği önderliğinde ilgili kurumlar arasında kurulan koordinasyon ile 
özellikle sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimin sağlanması önemlidir. İkamet tezkeresi 
ve yabancı kimlik numarası olan mülteci ve sığınmacılara ilaç temini dâhil, sağlık 
hizmetlerinin ücretsiz sunulması; fert başına aylık mali destek verilmesi; ağır engelli 
sığınmacı ve mültecilerin bakımından sorumlu olanlara evde bakım desteği verilmesi 
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gibi uygulamalarla Çorum, Türkiye genelinde iyi uygulama örneği olarak öne çıkmaktadır.  

Çorum Valiliği’nin mevcut hizmetlerin geliştirilmesine ve bu alanda sivil toplum 
örgütleriyle diyalog ve işbirliğine açık olduğu gözlenmiştir. Mülteci-Der ekibi, ilk ziyaret 
esnasında Çorum Valiliği koordinasyonunda ilgili kamu kurumları yetkililileri ile toplu 
görüşme ve Çorum’da görüşülen mülteci ve sığınmacıların ifadelerine dayalı ön-raporunu 
sunma imkânı bulmuştur. İlgili kamu kurumlarının öncelikle sözlü ve sonraki süreçte 
yazılı olarak Mülteci-Der’le paylaştıkları geri bildirimlerin ışığında ön-rapor yeniden 
kaleme alınmıştır. Çorum’da Mart 2014’de yapılan seminere de başta ilgili Vali Yardımcısı 
olmak üzere tüm ilgili kurumlar katılarak, Mülteci-Der’in ilk ziyareti sonrasında yaşanan 
gelişmeler hakkında katılımcıları bilgilendirmişlerdir. 

9.2. Erzurum

EGM YHİD Başkanlığı verilerine göre Erzurum’da ikamet eden mülteci ve sığınmacıların 
sayısı Eylül 2013’te 718 iken, Mart 2014’te bu sayı 1052’ye ulaşmıştır. Bu  %46,52 
oranında bir artışa karşılık gelmektedir. Erzurum’da ağırlıklı olarak Afganistan uyruklu 
mülteci ve sığınmacının ikamet ettiği anlaşılmaktadır.  

718
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Erzurum’da Eylül 2013’te 12 ikamet tezkeresi sahibi Suriyeli ve 4 refakatçiler 
yaşamaktadır; Mart 2014’te bu sayılar sırasıyla 20 ve 13’e çıkmıştır. İkamet tezkeresi 
sahibi ve refakatçileriler dışında Erzurum’da kaç Suriyeli mültecinin yaşadığına dair bir 
bilgiye Mülteci-Der ulaşamamıştır. 

Erzurum’da mülteci ve sığınmacılara yönelik en dikkat çeken uygulama, sağlık hakkına 
erişimle ilgilidir. Şehirde kayıtlı mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine (hastane 
kayıt ücreti, tahlil, tetkik, ameliyat ve ilaç) ücretsiz erişimleri için Valilik tarafından tahsis 
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edilen sağlık karnesi, Türkiye genelinde örnek bir uygulama olarak gösterilebilecek 
niteliktedir. 

Çorum’da olduğu gibi Erzurum’da da SYDV tarafından sağlanan hizmetlerin diğer illere 
göre çeşitliliği de dikkat çeken bir nokta olmuştur. ASP Bakanlığı’nın bütçe kısıtlaması 
dolayısıyla yardımlarda genel bir azalma olduğu ve daha önce il SYDV üzerinden yapılan 
yardımların ilçe SYDV’larına devredildiği öğrenilmiştir. Bu bütçe kısıtlaması ve devir 
işleminden önce Erzurum İl SYDV’nın herkese nakit yardımı ve sınırlı sayıda aileye kira 
yardımı verdiği ifade edilmiştir. 

Mülteci-Der ekibinin gerçekleştirdiği ilk alan çalışması sırasında, Erzurum’da ilgili Vali 
Yardımcısı ve Yabancılar Şube Müdürlüğü’nden randevu almak mümkün olmasa da SYDV, 
ASP, Sağlık ve Milli Eğitim İl Müdürlükleri ve Büyükşehir Belediyesi ile görüşülebilmiştir. 

Erzurum, mülteci ve sığınmacılara yönelik hizmetlerde sivil toplumun aktif olduğu bir 
şehir olarak dikkat çekmiştir. 

9.3. Manisa ve Çanakkale 

Manisa ve Çanakkale illeri, aynı dönemde uydu kent olmaları, ikamet eden mülteci ve 
sığınmacıların sayısı,  bu gruba verilen  hizmetlerin düzeyi ve kamu kurumlarının konuya 
bakışı açısı bakımından benzerlik gösterdikleri için aynı başlık altında ele alınmaktadır. 

Aşağıdaki grafiklerde görüldüğü gibi, Eylül 2013’te gerek Manisa gerekse Çanakkale’de 
kayıtlı mülteci ve sığınmacıların sayısı sınırlıyken; 2014’ün ilk yarısında bu sayı Manisa’da 
% 284,74, Çanakkale’de %154,67 oranında artmıştır. 

Manisa’da Eylül 2013’te mülteci ve sığınmacı sayısı 190 iken, Mart 2014’te 731 olmuştur. 
Manisa’da Eylül 2013’te 40 Suriyelinin ikamet tezkeresi aldığı ve bu kişilerin yanında 
13 refakatçi bulunduğu anlaşılmaktadır. Mart 2014’te ikamet tezkeresi olan Suriye 
vatandaşlarının sayısı 87 ve refakatçi olarak kaydedilenlerin sayısı ise 97’dir.

190
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Eylül 2013 Mart 2014 
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Çanakkale’de ise, Eylül 2013’te 375 olan mülteci ve sığınmacı sayısı Mart 2014’te 955’e 
yükselmiştir. Çanakkale’de kayıtlı ikamet tezkeresi sahibi Suriyeli mülteci sayısı Eylül 
2013’te 48, refakatçi sayısı 24 olarak verilmektedir. Mart 2014’te bu sayılar sırasıyla 68 
ve 32’dir. Çanakkale, Türkiye’den Avrupa’ya düzensiz olarak gitmeye çalışan mülteci ve 
göçmenlerin çıkış noktalarından biridir. Bu nedenle Çanakkale’de, daha çok düzensiz 
hareket halindeyken yakalanan ve geri gönderme merkezinden sığınma başvurusu 
yaparak ikamet izni alan kişiler bulunmaktadır9 Dolayısıyla Çanakkale’de fiilen ikamet 
eden sığınmacı ve mülteci sayısının, yukarıda verilen kayıtlı kişi sayısının oldukça altında 
olaması ihtimal dâhilindedir.

375

955

Çanakkale 
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Mülteci-Der yaptığı çalışmalarda,  yakın zamanda uydu kent olan illerde kente sevk 
edilen mülteci ve sığınmacılara sunulacak hizmetler konusunda öncelikle belirsizlik, 
ilgisizlik yaşandığını gözlemlemektedir. Bazı mülki amirlikler tarafından özellikle barınma 
konusunda acil çözümler üretilmeye çalışılsa da genellikle ilk aşamada kamu kurumlarının 
konuya ilgisi zayıf kalmakta, sayılar arttıkça, mülteci ve sığınmacılar il mülki amirliklerinin 
gündemine girmekte ve yetkili kişilerin bakış açısına göre, şehirde bir tutum 
geliştirilmektedir. 

Mülteci-Der alan çalışmalarının gerçekleştiği dönemde, Manisa ve Çanakkale’de 
mülteci ve sığınmacıların yararlanabildiği hizmetlerin nitelik ve nicelik bakımından son 
derece yetersiz olması da, bu illerin yakın zamanda uydu kent olmalarıyla açıklanabilir. 
Ancak, raporun yazımına kadar geçen sürede yapılan takip çalışmaları ışığında, bu iki 
ilde sığınma prosedürüne kayıtlı mülteci ve sığınmacıların sayısındaki dramatik artışa 
rağmen, Manisa’da kamu kurumlarının konuya yaklaşımlarında önemli bir değişiklik 
olmadığı da izlenmiştir. Çanakkale’de de kamu kurumlarının şehirde ikamet eden mülteci 
ve sığınmacılara ilgisi benzer düzeyde iken sivil toplumun konuya yaklaşımında önemli 
gelişme yaşandığını belirtmek gerekmektedir. Çanakkale’de Mülteci-Der’in düzenlediği 
seminere sivil toplumdan yoğun bir katılım olmuş ve sonrasında katılımcıların çabasıyla 
9 Özellikle son dönemde Türkiye’den düzensiz olarak Avrupa’ya geçmeye çalışanlar arasında Af-
ganistan uyrukluların ilk sıralarda olduğu dikkate alınırsa, Çanakkale’de ağırlıklı olarak Afganistan 
uyruklu mülteci ve sığınmacının kayıtlı olmasının da bir tesadüf olmadığı düşünülmelidir.
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Çanakkale Kent Konseyi’nde oluşturulan çalışma grubu vasıtasıyla mültecilerin hakları 
ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar kentin gündemine girmiştir. 

Mülteci-Der’in alan çalışmaları esnasında ilgili kamu kurumları ile görüşme talebine 
Manisa’da ilgili Vali Yardımcısından olumlu cevap gelmiş ve ziyaret gerçekleşmiştir; 
ancak sonraki ziyaretlerde ve seminer tarihinde farklı bir tutumla karşılaşılmıştır. 
Çanakkale’de ise, en başından itibaren randevu almakta zorluk çekildiği belirtilmelidir. 
Bu durumun yukarıda ifade edilen EGM YHİ Daire Başkanlığı yazısından kaynaklandığı 
tahmin edilmektedir.

9.4. Adana ve Gaziantep

Adana ve Gaziantep illerine ilişkin alan çalışmaları aynı başlık altında değerlendirilecektir. 
Bunun nedenleri, her iki ilde de hem BMMYK ve İçişleri Bakanlığı’na kayıtlı mülteci ve 
sığınmacıların hem de Suriyeli mültecilerin bulunması; Suriyeli mülteciler için oluşturulan 
barınma merkezlerinin (çadır ve/veya konteyner kent) bulunması; kamu kurumlarının 
konuya bakış ve uygulamalarının her iki ilde de benzer olmasıdır.    

EGM YHİD Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, Adana’da Eylül 2013’te 1530 mülteci 
ve sığınmacı kayıtlıdır; bu sayı Mart 2014’te %35,36 oranında artarak 2071’e ulaşmıştır. 
Adana’da ağırlıklı olarak İran, Irak ve Afgan mülteci ve sığınmacılar ikamet etmektedir. 

Adana’da Sarıçam’da bulunan çadırkentte barınan kişi sayısı Eylül 2013’te 10.347, Mart 
2014’te ise 12.276’dır. Eylül 2013’te Adana’da ikamet tezkeresi alan 2124 Suriyeli ve 
1113 refakatçi vardır. Mart 2014’te ikamet tezkeresi sahibi sayısı 3654’e, refakatçi sayısı 
1872’ye yükselmiştir. Mülteci-Der’in Adana’yı ziyaret ettiği dönemde kamp dışında 
yaşayan Suriyeli mültecilerin sayısına dair resmi bir bilgi edinilememiştir; Adana’daki 
STÖ’lerin gayri-resmi tahminlerine göre, anılan dönemde kentteki Suriyeli mülteci 
sayısı 50.000 civarındadır. EGM YHİD Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre,  Eylül 
2013’te Gaziantep’te İçişleri Bakanlığı bireysel sığınma prosedürüne kayıtlı 983 mülteci 
ve sığınmacı vardır; bu sayı %42,62 oranında artarak Mart 2014’te 1402’ye çıkmıştır. 

1530
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Gaziantep’te ağırlıklı olarak, Afganistan ve Irak uyruklu mülteci ve sığınmacı ikamet 
etmektedir. 

Eylül 2013’te Gaziantep Islahiye çadırkentinde 9.296, Karkamış çadırkentinde 7.161, 
Nizip-I çadırkentinde 11.046 ve Nizip-II konteynerkentinde 5.107 olmak üzere toplam 
15.531 Suriyeli mülteci kayıtlıdır. Bu dönemde Gazintep’de 1.179 ikamet tezkeresi 
sahibi Suriyeli mülteci ve 772 refakatçi kayıtlıdır. Mart 2014’te ise, Gaziantep’te bulunan 
dört çadır ve konteyner kentte toplam 34.954 kayıtlı görülmektedir. Aynı dönemde 
Gaziantep’te Koordinasyon Merkezi tarafından kamp dışında yaşayan 23.589 Suriyeli 
mültecinin kaydı yapılmıştır. 3.425 Suriyeli ise, ikamet tezkeresi sahibidir; bu kişilerin 
refakatinde olanların sayısı 1.582’dir. İkamet tezkeresi sahibi ve refakatçisi olanlar ve 
Koordinasyon Merkezince kaydı tamamlananların sayısı toplamda 30.000’in altında iken, 
alan çalışmasının yapıldığı dönemde gayri-resmi kaynaklar Gaziantep şehir merkezinde 
yaşayan Suriyeli mülteci sayısının 100.000 civarında olduğunu tahmin etmektedirler.
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Adana ve Gaziantep’teki kamu kurumlarıyla yapılan görüşmelerde, BMMYK ile İçişleri 
Bakanlığı’na kayıtlı mülteci nüfusu hakkında bilginin büyük ölçüde yetersiz olduğu 
görülmüştür. Gaziantep’te bazı yetkililer, ilde Suriyeli mülteciler dışında diğer menşe 
ülkelerden mülteci ve sığınmacının olmadığı ya da bu nüfusun ihtiyaç sahibi olmadığına 
dair ifadeler kullanmıştır. Bu algının yansıması olarak, Adana ve Gaziantep’te iki grup 
arasında, özellikle sosyal yardım mekanizmalarına ve sağlık hizmetlerine erişimde 
farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Raporun ilerleyen bölümlerinde, kamu kurumları 
tarafından sağlanan hizmetlerin Suriyeli mültecilere odaklandığına inanan diğer mülteci 
ve sığınmacıların, bu suretle kendilerine ayrımcılık yapıldığına dair ifadelerine yer 
verilmektedir.

Mülteci-Der’in, Suriyeli mültecilerin kaldığı bu iki ildeki kamplara giriş izni talebi, 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na iletilmiş, ancak olumlu cevap 
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alınamamıştır. Bu nedenle, Adana ve Gaziantep’te kamplarda yaşayan Suriyeli 
mültecilerle görüşme gerçekleştirilememiştir. 

Adana ve Gaziantep’te ilgili mülki amirler ve kamu kurumları ile görüşmelerin 
gerçekleşmesinde ve kamu kurumlarının düzenlenen seminere katılımında ciddi 
sıkıntılar yaşanmıştır. Adana’ya yapılan ziyarette, ilgili Vali Yardımcılarından ve Yabancılar 
Şube Müdürlüğü’nden randevu alınamamıştır. Gaziantep’te de ilk ziyaret sırasında ilgili 
valilik kurum ve yetkililerinin çoğuyla görüşmek mümkün olmamış; sadece Koordinatör 
Vali, Şahinbey Kaymakamı, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Şahinbey Halk Eğitim Müdürlüğü 
ile görüşülebilmiştir. Gaziantep’te, Mülteci-Der ekibinin ilk ziyareti takip eden ısrarlı 
girişimleri sonucunda, Gaziantep Valiliği ile görüşmek mümkün olmuş ve toplantı 
organizasyonu konusunda destek alınmıştır. Seminerin Valilik ile ortak düzenlenmesine 
kadar varan bu destek, toplantı tarihinden hemen önce geri çekilmiştir. Bu süreçle ilgi 
ayrıntılı bilgi, İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala’ya hitaben gönderilen ve ek olarak sunulan 
açık mektupta yer almaktadır.  

Gaziantep açısından dikkat çeken bir nokta, çoğu ilde gözlemlenenin aksine Gaziantep’te 
yerel yönetimin, özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım ve eğitim alanında 
mülteci ve sığınmacılara sunduğu hizmetler olmuştur. 

Adana’ya Şubat 2014’de tek bir ziyaret gerçekleştirilmiş ve bu ziyaret esnasında Valilik 
ve bağlı kurumlarının yetkililerinin çoğuyla görüşmek mümkün olmamıştır. Adana’da 
yapılan seminere, Asayiş Şube ve zabıta görevlileri dışında kamu kurumlarından katılım 
da olmamıştır. Ancak, Adana’da mülteciler yönelik hizmet veren veya bu gruba yönelik 
faaliyetler yapmak isteyen aktif bir sivil toplumla karşılaşılmıştır. Adana’da düzenlenen 
seminerin ardından katılımcı STÖ’ler ve akademisyenlerin önderliğinde sivil toplum 
aktörleri arasında istişare ve işbirliğine yönelik bir süreç başlatılmıştır. 

10. Kayıt ve İkamet Tezkeresine Erişim 

Daha önce de belirtildiği gibi, mülteci ve sığınmacıların sağlık, eğitim, sosyal yardım gibi 
temel hak ve hizmetlere erişebilmesinde ikamet tezkeresi ve yabancı kimlik numarası 
kilit bir rol oynamaktadır. Bu konuya ilişkin uygulamalar, ikamet tezkeresi defter 
ücretleri, aile bireylerinin tezkereleri, tezkere tanzimi için istenilen belgeler, ikamet 
harcı ve tercüman hizmetleri bağlamında tüm hedef illeri kapsayan tek bir başlık altında 
değerlendirilecektir. 

İkamet tezkeresi defter ücreti bu konuda söz edilmesi gereken en önemli sorundur. Bu 
çalışma esnasında görüşülen pek çok kişi; 2013 yılı için 198 TL, 2014 yılı için 206 TL olan 
defter ücretini maddi kısıtlarından dolayı ödeyemediği için ikamet tezkeresi dolayısıyla 
yabancı kimlik numarası alamadığını veya kayıtlarından aylar sonra alabildiğini 
belirtmiştir. 

Bazı illerde ikamet tezkeresi defter parasını ödeyemeyen mülteci ve sığınmacılar, 
Yabancılar Şube Müdürlüğü personeliyle olumsuz deneyimler yaşadıklarını aktarmışlardır.

“’Paran yoksa İran'a git ben ne yapayım’ diyor polis.” (İranlı bir mülteci, Adana)
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Alan araştırmasının yürütüldüğü bazı hedef şehirlerde, aile fertleri için ayrı ayrı ikamet 
tezkereleri düzenlendiği, ikamet adresinin ispatı için ek belgeler istendiği ifade edilmiştir. 
Bu bağlamda, örneğin,  Çanakkale ve Manisa’da resmi olarak evli çiftlere ayrı ayrı 
ikamet tezkeresi düzenlendiği; 18 yaşın altındaki çocukların anne üzerine kaydedildiği 
görülmüştür. Diğer hedef illerde rastlanmayan bu uygulama, mülteci ve sığınmacılar için 
ek maliyet doğurmaktadır. Bu nedenle, bazı aileler sadece okula gidecek çocukları veya 
acil durumdaki hastaları için ikamet tezkeresini aldıklarını, diğer aile bireylerinin ikamet 
tezkeresi ücretini ödeyemediklerini dile getirmiştir.

Tezkere defter bedeli dışında, özellikle 2010 yılında İçişleri Bakanlığı’nın çıkardığı 
Mülteciler Genelgesi’ne kadar Türkiye genelinde büyük bir sorun olan ikamet harcı 
uygulamasının, hedef illerde yaygın olmadığı; mülteci ve sığınmacıların genellikle ikamet 
harcından muaf tutulduğu gözlemlenmiştir. Buna karşılık örneğin Manisa’da İranlı 
sığınmacılar defter parasından başka kendilerinden 50 dolar alındığını ifade etmişlerdir.

Çanakkale ilinde, ikamet tezkeresi başvurusunda, mülteci ve sığınmacıların kira 
sözleşmelerini ibraz etme zorunluluğu olduğu öğrenilmiştir. Hatta bazı mülteciler, kira 
sözleşmesinin noter onaylı fotokopisinin istendiğini dile getirmişlerdir. Yabancılar Şube 
İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmede kira sözleşmesinin istendiği, ama noter onayının 
istenmediğini söylenmiştir. Bunun gerekçesi, kayıt yaptıran kişilerin şehirden ayrılmasını 
–semt-i meçhule gitmelerini- önlemek olarak açıklanmıştır. Mültecilerin bazen bir kira 
sözleşmesi olmadan kiraladıkları evler veya eve döndürülen mekanlarda oturdukları, 
kendi şartlarına uygun ev bulana kadar otellerde, konuk olarak başkalarının evlerinde 
ve hatta parklarda, sokaklarda kaldıkları görülmektedir. Bu yüzden kira kontratı 
olmadan birçok ilde beyana dayalı adres bilgisi ikamet tezkeresine yazılmakta, otel 
veya geçici nitelikteki adres kabul edilmekte ve adres değişiklikleri olduğunda bu, 
deftere işlenmektedir. Çanakkale’de kira sözleşmesi sunma koşulunun ikamet tezkeresi 
zorlaştırdığı; özellikle noter onayı istenmesinin mülteci ve sığınmacılara ek bir külfet 
getirdiği ifade edilmelidir.

Yapılan çalışmada, ikamet tezkeresine erişimde yaşanan bir diğer sıkıntının da bilgi 
eksikliğinden kaynaklandığı görülmüştür. Bazı mülteci ve sığınmacılar, dil engeli 
nedeniyle Yabancılar Şube Müdürlüğü personeli ile iletişim kuramadıklarından, ikamet 
tezkeresi almak gerektiğini diğer mültecilerden öğrendiklerini ve onların yol göstermesi 
ile başvuruda bulunabildiklerini aktarmışlardır. Yabancılar Şube Müdürlüklerinde 
tercümanların genellikle sadece kayıt ve mülakatlar için hazır bulunması nedeniyle 
mültecilerle iletişim sınırlı, bilgilendirme yetersiz kalmaktadır. Gerek prosedüre ilişkin 
konuların gerekse diğer hak ve yükümlülüklerin anlatılması için, tercümana erişimin 
kolaylaştırılması, mülteci ve sığınmacılara sahip oldukları hak ve yükümlülüklerin 
sistematik olarak, anlayabilecekleri dilde ve şekilde sözlü ve yazılı bir biçimde ifade 
edilmesi gerekmektedir.

Hedef illerin tamamında haftada bir gün bildirim yükümlülüğü olduğu öğrenilmiştir. 
Adana’da menşe ülkeye göre, mülteci ve sığınmacıların haftanın farklı günlerinde 
Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne giderek imza attığı aktarılmıştır. İmza yükümlülüğü 
konusunda bazen keyfi uygulamalar olduğu yönünde ifadelere de rastlanılmıştır. 
Örneğin, Adana GGM’den serbest bırakılarak iltica prosedürüne giren bir mülteciye 
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uzun süre haftanın 4 günü imza yükümlülüğü uygulandığı aktarılmıştır. 

Daha önce belirtildiği gibi Geçici Koruma altındaki Suriyeli mülteciler için farklı bir kayıt 
süreci vardır ve imza yükümlülüğüne tabi değillerdir.  yoktur. Ocak 2014’de Gaziantep’te 
gerçekleşen alan çalışmasında görüşülen Suriyeli mültecilerden bazılarının AFAD 
tarafından düzenlenen misafir tanıtım kartına sahip olduğu görülmüştür. Gaziantep 
Valiliği ile Mart 2014’te yapılan görüşmede,  Suriyeli mültecilerin kaydı için öncelikle 
misafir tanıtım kartı sonra da çipli yabancı tanıtım kartı düzenlendiği; maliyetlerin 
artması dolayısıyla artık kayıt kartlarının A4 kâğıdına basılarak verildiği öğrenilmiştir. 
Bu tanıtım kartları tüm aile bireyleri için ayrı ve ücretsiz olarak düzenlenmektedir. 
Kayıt işlemlerinin kişilerin beyanının esas alınarak yapıldığı, parmak izi ve biometrik 
resimlerinin kayıtlara eklendiği de belirtilmiştir. 

Gaziantep ve Adana’daki alan çalışmalarında görüşülen Suriyeli mülteciler arasında 
ikamet tezkeresi sahibi olana rastlanmamıştır.

11. Barınma ve Isınma

Proje kapsamında çalışmalar yapılan illerde mülteci ve sığınmacıların barınma 
konusundaki deneyimleri ve koşulları, oldukça benzerlik göstermektedir. Bu yüzden, 
Mülteci-Der ekibinin tüm hedef illerle ilgili gözlemlerine tek bir başlık altında yer 
verilecektir. 

Mülteci ve sığınmacıların yönlendirildikleri uydu kentlerde, barınmayla ilgili 
deneyimlerinin benzer olması, uydu kentlerde sistematik olarak sağlanan barınma 
hizmeti olmayışıyla yakından alakalıdır. Buna bağlı olarak, genellikle Türkçe bilmeyen ve 
mali olanakları sınırlı olan mülteci ve sığınmacılar, uydu kentlere vardıklarında barınacak 
bir yer bulma konusunda büyük zorluklar çekmektedir. 

“Adana’ya ilk geldiğimiz zaman eşyalar hep geride kaldı, sokakta kaldık. Kiminle 
görüşeceğiz, kiminle konuşacağız, dil de bilmiyoruz.” (Iraklı bir mülteci, Adana)

Ev bulma süreçlerinin uzunluğuna bağlı olarak, birçok mülteci ve sığınmacı bir süre ucuz 
otellerde, sokaklarda, camilerde, parklarda kaldığını söylemiştir. Örneğin Çanakkale 
ilinde, tam 4 ay boyunca parkta kaldığını ve geceyi geçirmek için camiye sığındığını ifade 
eden bir sığınmacı ile görüşülmüştür. Aynı şekilde, yine Çanakkale’de bir mülteci kalacak 
yeri olmadığı için polis nezarethanesinde kaldığını aktarmıştır.  Çorum’da ise bir mülteci, 
12 geceyi otoparkta geçirmek zorunda kaldığını, Mülteci-Der ekibine aktarmıştır. 

“8 ay önce sokakta yattım. 1 ay kadar sokakta kaldım. Bahçede, camide 
kalıyordum.” (Sudanlı bir mülteci, Çanakkale)

Aynı ülkeden gelen ve aynı dili konuşan mülteci ve sığınmacıların birbirlerine 
sağladıkları destek olduğu takdirde, barınma konusundaki sıkıntıların daha hızlı aşıldığı 
gözlemlenmiştir. 

“Ev bulmak zor. Polisteyken İranlı bir kadınla tanıştık. Onun çalıştığı pansiyonda 
aylık 400 TL’ye kaldık. İlk hafta gecelik 50 TL idi. Pansiyonda tek bir odada 6 kişi 
400 liraya kaldık.” (İranlı bir mülteci, Çorum) 
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“Poliste İranlılarla tanıştık ve onların yanında 3 ay kaldık. İlk zamanlar bir halının 
üstünde 6 kişi yatıyorduk. Sonra bodrum katta bir ev bulduk.“ (Afganistanlı bir 
mülteci, Çorum) 

“Kaldığımız ev çok rutubetliydi. Su boruları patladı. Bu ablamız [bir başka 
mülteci] bize evini açtı, yeni bir ev bulana kadar burada kalacağız.” (Afganistanlı 
bir mülteci, Erzurum)

Mali yetersizliklere ek olarak, bazı mülk sahiplerinin evlerini yabancı veya mülteciye 
vermek istememesi ciddi bir sorun olarak belirtilmektedir. Bekâr mülteci ve 
sığınmacıların açısından bu sorun daha yoğun yaşanmaktadır. Bazı mülteciler kiralık evi 
nasıl bulacaklarını bilemedikleri için veya kendilerini reddeden ev sahipleri yüzünden 
emlakçılara başvurduklarını ve bu nedenle daha çok para harcamak durumunda 
kaldıklarını aktarmışlardır. Mülteci oldukları için evlerin daha yüksek meblağ üzerinden 
kendilerine kiralandığını aktaran çok sayıda mülteci ve sığınmacıyla da görüşülmüştür. 
Ayrıca örneğin Adana’da kiraların genellikle yıllık olarak istenmesinin de, mülteci ve 
sığınmacılar için zorluk teşkil ettiği görülmüştür.

''Çok ev aradım ama Iraklılara ev kiralamıyorlar. 1 aydır ev arıyorum. Iraklılara ev 
yok diyorlar. Belki paramız yok diye vermiyorlar. Ben de kaldırıma oturuyorum; 
ağlamaya başlıyorum. Allah şahit sabahlara kadar ağlıyorum, Iraklı’ya ev yok 
dediklerinde.'' (Iraklı bir mülteci, Çorum) 

“Bir şey 5 lira olsa da yabancı olduğumu anlayınca 10 lira olur. Kira da öyle” 
(İranlı bir mülteci, Çanakkale)

“Yukarıda bir aile oturuyor. Onlar müdahale etmişti, ‘bunlar bekâr, evi vermeyin’ 
diye. Bir Türk arkadaşım gelip konuştu. Ondan sonra bana evi verdiler.” (İranlı 
bir mülteci, Adana)

Ev bulmada yaşanan zorluklara ek olarak, eşya edinmede ciddi anlamda sıkıntılar 
yaşandığı da dile getirilmiştir. Eşyalar genellikle ev sahipleri, komşular ve diğer mülteci 
ailelerden edinilmektedir. Bunun dışında, özellikle Erzurum’daki insani yardım dernekleri 
tarafından sağlanan eşya yardımlarının da mülteci ve sığınmacıların eşya ihtiyacını ciddi 
anlamda karşıladığı görülmüştür. SYDV’den eşya yardımı sağlanması uygulamasına ise 
hiçbir hedef ilde rastlanmamıştır. 

“Eşya yok. Buzdolabı ve televizyon yok. Doğal gaz yok. Isınmak için bir şey yok.” 
(Afganistanlı bir mülteci, Çanakkale)

“Ev sahibi iyi bir teyze. Eşyaları ev sahibi verdi.” (Sudanlı bir mülteci, Çanakkale)

Yapılan ev ziyaretlerinde mülteci ve sığınmacıların maddi gelir seviyelerine göre barınma 
koşullarının değiştiği görülse de daha çok şehrin yoksul semtlerine yerleştikleri ve 
elverişsiz barınma koşullarında yaşamlarını sürdürdükleri gözlemlenmiştir.  

“Dört sene mutfaksız bir evde yaşadım. Şimdi taşındığım evde mutfak olduğu 
için çok mutluyum. Bir mülteci ABD’ye gidince, onun evine yerleştim.” (İranlı bir 
mülteci, Çorum) 
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Barınma başlığına eklenmesi gereken bir diğer nokta da, ısınmada yaşanan ciddi 
zorluklardır. Yalıtımsız evlerde yaşamanın yanısıra özellikle kışın zorlu geçtiği 
Erzurum’da, mülteci ve sığınmacıların soğuktan ve dolayısıyla ısınma sorunundan ciddi 
anlamda muzdarip olduğu ifade edilmiştir. Isınma sorunu, diğer illerde de kendini 
göstermektedir. Genellikle kömür sobası ile ısınma ihtiyaçlarını gideren mülteci ve 
sığınmacılar, doğalgazın yaygın olduğu illerde ise pahalı olduğu gerekçesiyle doğalgazı 
kullanmadıklarını aktarmışlardır. 

Suriyeli mültecilerin yoğunlukla ikamet ettiği Adana ve Gaziantep illerindeki barınma ile 
ilgili sorunların, diğer dört uydu kente göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum, 
Adana ve Gaziantep’in diğer şehirlere göre oldukça kısa bir zaman dilimi içerisinde, 
beklenmedik bir şekilde artan mülteci nüfusuyla karşılaşması ve diğer şehirlere nazaran 
çok daha fazla sayıda mülteciyi barındırmasıyla alakalıdır. Buna bağlı olarak, Adana 
ve Gaziantep illerinde kira fiyatlarında çok yüksek düzeyde artışların yaşandığı ve ev 
bulmanın çok güç olduğu görüşmelerde belirtilmiştir.  Bu iki ilde Mülteci-Der ekibinin 
alan çalışması sırasında ziyaret ettiği Suriyeli mültecilerin, genellikle derme çatma tek 
veya iki katlı evlerde oldukça kalabalık nüfuslar halinde barındıkları görülmüştür. Kapısı, 
pencerede camın bulunmadığı; ayrı banyo, tuvalet ve mutfağın, yer döşemelerinin 
olmadığı evlere rastlanılmıştır. Örneğin Gaziantep’te penceresi naylon ile örtülmüş, 
kapısı olmayan sadece kaba inşaatı bitmiş bir yerde kalan aile ziyaret edilmiştir. Yine 
Gaziantep’te avluya bakan, altı-yedi metrekarelik bir odada dört küçük çocuğuyla 
barınan bir aile ile görüşülmüştür. Bu ailenin kaldığı mekânın avlusunda hem mutfak 
hem tuvalet ve banyo işlevi gören bölüm, aynı yerde kalan Suriyeli diğer aileler ile ortak 
kullanılmaktadır. Adana’da ise yine mutfağı ve tuvaleti içeride olmayan iki küçük odalı 
bir evde, yalnız bir annenin en büyüğü 13 yaşında olan altı çocuğu ile birlikte kaldığı 
görülmüştür. 

Kalabalık nüfuslu Suriyeli ailelerin, kişi sayısıyla ilgili olarak ev sahipleriyle genellikle 
sorunlar yaşadıkları aktarılmıştır.

“Suriye’den geldiğimiz zaman 20-24 kişi olduğumuzu gördüler. Öyle görünce 
ev sahibi bize kızdı. ‘10 kişi istiyordum. Niye 20 kişi geldi?’ dedi. Hepimizin 
evden çıkmasını istedi. Bir ay süre verdi. Komşular yardım ettiler. ‘Sen bunların 
durumunu görüyorsun. Nasıl böyle yaparsın?’ dediler. Sonunda anlaştık, diğer 
aileler gitti ve biz kaldık.”(Suriyeli bir mülteci, Adana)

Bunların ötesinde, Adana’da Suriyeli mültecilerin kendi imkânlarıyla kurdukları derme-
çatma naylon çadırlarda; Gaziantep’te ise bazı Suriyelilerin sokaklarda, camilerde ve 
parklarda barındığı öğrenilmiştir. 

Adana ve Gaziantep illerinde, Suriyeli mültecilerin ev arama sürecinde diğer mülteci 
ve sığınmacılara benzer; fakat çok daha yoğun ayrımcılık deneyimleriyle karşılaştıkları 
ileri sürülebilir. Bazı çevrelerde Suriyelilere karşı gelişen tepki, başta Arapça konuşan 
diğer mülteciler olmak üzere, ilde ikamet eden tüm mültecilerin ev arama süreçlerini 
zorlaştırmaktadır.

“Ev bulmaya gittiğimde ‘sen Suriyelisin’ dediler. Size ev vermiyoruz diye küfür 
bile ettiler.” (İranlı bir mülteci, Adana)
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Adana ve Gaziantep’te görüşülen Suriyeli mültecilere çadır ve konteyner kentlerde neden 
ikamet etmedikleri de sorulmuştur. Bu soruya verilen cevaplardan bazıları şöyledir:

“Sınırı geçince direkt kampa gitmek istemiyorlar. Çünkü gidenler, önce orada 
kalıyorlar, ben de kaldım öyle. Direkt orada karakolda kalıyorsunuz. İsimlerinizi 
alıyorlar. Orada sizi bekletiyorlar, bir gün ya da iki gün. Ben geldiğim zaman 
12 saat bekledik. Sonradan bizi işte kamplara ayarlıyorlar.” (Suriyeli bir mülteci, 
Adana)

“Çocuklarım istemiyor. Kampa gidersek çok yorulurlar. Belki de bir ay filan 
kapıda bekletirler.” (Suriyeli bir mülteci, Adana)

“Orada [kampta] yaşamak biraz zor. Tuvalet ve banyo, her şey ortak. Elbise 
yıkaması da zor, ortak olduğu için… Bir de çocuğum var. Öyle bir ortamda 
çocuğuma nasıl bakacağım?” (Suriyeli bir mülteci, Adana)

Bu soruya verilen cevaplar analiz edildiğinde, kampların çok kalabalık olması ve 
kamplarda özel hayatın mahremiyetinin sağlanmasının mümkün olmaması; barınma 
koşullarının iyi olduğu söylense de uzun süre çadır veya konteynerlarda barınmanın zor 
olması; özgür olmayacaklarını düşünmeleri; kampların kendileri için güvenli olmayacağı 
düşüncesi belli başlı nedenler olarak öne çıkmaktadır. Burada öncelikle güvenlik endişesi 
üzerinde durmak gerekmektedir. Kamplara daha çok belli bir mezhep, etnik köken, 
siyasi görüş ve çatışan taraflardan birine mensup olanların kabul edildiğine dair yaygın 
bir inanç vardır. Bu yüzden de farklı inanç ve etnik grup mensupları veya farklı siyasi 
düşünceye sahip olanlar, açıkça çatışan taraflardan birinin yanında yer almayanlar, diğer 
kamp sakinleri tarafından hedef alınabileceklerinden korkmaktadırlar. Kamplarda Suriye 
istihbaratının olabileceği endişesi de mevcuttur. Bir başka endişe konusu ise, kadın ve 
kız çocuklarının güvenliği ile ilgilidir. Özellikle kız çocuğu olan aileler çocuklarının kampta 
güvenli olmayacağını düşünmektedirler. 

Suriyeli mülteciler arasında kamp yaşamı ile ilgili algıların bir ölçüde Suriye’de Filistinli 
mültecilerin barındığı Yarmuk kampı veya diğer komşu ülkelerdeki kamplar üzerinden 
şekillendiği de söylenebilir. 

Bunlar dışında, kamp kayıt sürecinin oldukça uzun olması ve kampların barınma 
kapasitelerinin dolmuş olması nedeniyle, istese dahi kamplarda barınamayan Suriyeli 
mülteciler olduğu görülmüştür. Gerçekten de bugün yaklaşık 220.000 Suriyeli mülteciyi 
barındıran kamplar, Türkiye’deki Suriyeli mülteci nüfusunun ancak %15 kadarını 
barındırabilecek kapasiteye sahiptir. 

Kamplara ilişkin benzer bir kaygı Erzurum’da Suriyeli olmayan mülteci ve sığınmacılar 
arasında fark edilmiştir. Erzurum’da görüşülen bazı mülteci ve sığınmacılar, Aşkale’de 
kurulacak Kabul, Tarama ve Barınma ve/veya Geri Gönderme merkezlerinden 
haberdar olduklarını söylemişlerdir. Aşkale’de inşa edilen merkezlerle ilgili ciddi bilgi 
eksikliği ve belirsizliğin, çeşitli söylentilerin çıkmasına neden olduğu anlaşılmaktadır. 
Kendilerinin de bu merkezlere gönderilecekleri ve orada kapalı bir şekilde tutulacakları 
düşüncesinin, Erzurum’daki mülteci ve sığınmacılarda korku, kaygı ve tedirginliğe yol 
açtığı gözlemlenmiştir. Bu durumu bir sivil toplum gönüllüsü şu şekilde teyit etmiştir:
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“Kendi aralarında konuşup birbirlerini daha çok korkutuyorlar. Bize gelip “biz ne 
yapacağız, bizi çadıra götüreceklermiş’ diyen var. Bu durumdan çok korktular. 
Böyle olmayacağını söylüyoruz ama…Bu insanların psikolojisi ne olacak? Ne 
yapacaklar orada, volta mı atacaklar? Bir işe yaramadıklarını hissedecekler 
orada. Buraya özgür olmak için gelmişler. Onlara hapis hayatı veremezsin ki!” 
(Bir sivil toplum gönüllüsü, Erzurum)

12.  Yoksulluk ve Sosyal Yardım Mekanizmalarına Erişim

Hedef şehirlerde gerçekleştirilen alan çalışmalarında, Mülteci-Der ekibinin genel 
gözlemi, görüşülen mülteci ve sığınmacıların çoğunun kötü hayat koşullarına sahip 
olduğu yönündedir. Çalışma izni almanın pratikte neredeyse imkânsız olması, barınma 
ve temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bir destek mekanizmasının bulunmaması, 
bu yoksulluğu doğuran ve çoğaltan nedenler arasında önemli bir yere sahiptir. Kayıtdışı 
ekonomide, geçici, daha çok beden gücüne dayanan işlerde çok düşük ücretlerle çalışmak 
zorunda kalmaları, Türkiye’deki mülteci ve sığınmacıların düzenli ve kendi kendilerini 
geçindirecek bir gelire sahip olamamalarına neden olmaktadır. Durum böyle olunca da, 
kamunun, sivil toplumun veya BMMYK’nın ayni veya nakdi yardımına duyulan ihtiyaç 
artmaktadır.  

Bu araştırmanın en temel bulgularından biri, hizmetlere erişim konusunda her uydu kentte 
birbirinden farklı uygulamanın mevcut olmasıdır ve bu durum yardım mekanizmalarına 
erişimde de kendini göstermektedir. Yardım mekanizmalarına erişimin sınırlı olduğu 
illerde yoksulluğun etkisi kendini daha fazla hissettirmektedir. Bu araştırmada 
sosyal yardım alanında diğer illere göre öne çıkan Çorum ilinde dahi, Mülteci-Der’in 
görüştüğü birçok mülteci ve sığınmacının yaşam koşullarının kötü olduğunu ifade etmek 
gerekmektedir. Bu yaşam koşullarını ve etkilerini Çorum’da ikamet eden bir mülteci şu 
şekilde ifade etmiştir: 

“Çöplükten yemek topluyoruz. Hayvan yemez bunu. Ama biz yiyoruz. Pazardan 
yere dökülen sebze meyveleri topluyoruz. Bazı Türkler ayaklarıyla üstüne basıyor 
sebzelerin. Siz Arapsınız diye bağırıp gülüyorlar. Biz onlara cevap vermiyoruz. 
Çünkü biz mülteciyiz. Biz zaten çöplükten topluyoruz. Kimi şikâyet edeceksin? 
Biz bir şey yapamayız. Bir insan olduğumu hissetmek istiyorum. Bazen aç 
yatıyoruz, yiyecek yemeğimiz yok. Onun için insan gibi hissetmiyorum. İnsan 
olmak nasıl bir şey? Üstümüzde elbise yok. Benim terliğim yok. Kadın terliği 
buldum, onu giyiyorum.” (Iraklı bir mülteci, Çorum)

Geldikleri ülkelerdeki sosyo-ekonomik durumlarından, eğitim düzeylerinden bağımsız 
olarak, Türkiye’de genellikle yardıma muhtaç durumda yaşamanın mülteci ve 
sığınmacıların psikolojilerinde yarattığı yıkım, hedef uydu kentlerde yardım veren 
kurumlarda bazı görevlilerin takındıkları tavır ile daha da ağırlaşabilmektedir. Muhtaç ve 
yardıma bağımlı olmaktan duyulan bu sıkıntı sözlerine de yansımaktadır:

“Ateşin içinde oturuyoruz, sabrediyoruz, bu ateşten çıkmak istiyoruz.” (Iraklı bir 
mülteci, Çorum)

“Mültecileri fakir görüyorlar. Güvenmiyorlar, çünkü biz onlardan yardım 
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istiyoruz.” (İranlı bir mülteci, Çorum) 

“Kendimizi küçük hissediyoruz. Mülteciyiz ama bizim de bir gururumuz var. 
Her zaman böyle değildik. Bir sıkıntımız var ki buraya geldik.” (Afganistanlı bir 
mülteci, Erzurum) 

“SYDV’ye gitmeyi çok sevmiyorum. Orada ilgili kişi her zaman beklememi 
söylüyor ve iyi davranmıyor. “ (Afganistanlı bir mülteci, Çorum) 

“Ben zaten sosyale [SYDV] gidemiyorum, utanıyorum. Gittiğimizde bize 
dilenci gibi davranıyorlar; ‘ne istiyorsun, niye geldin’ diye kapıda azarlıyorlar.” 
(Afganistanlı bir mülteci, Erzurum)

Bu doğrultuda, yardım için başvurularını yaparken ya da başvurularının değerlendirilmesi 
aşamasında evlerine yapılan ziyaretler esnasında genellikle ülkelerinden gelirken 
getirdikleri bilgisayar, telefon gibi aletleri saklayarak, görevlileri “muhtaç” olduklarına 
inandırmaları gerektiği yönündeki tavsiyelerin de kendilerine ağır geldiğini ifade edenler 
olmuştur: 

“Bize laptoplarımızı saklamamız veya üstümüze kötü kıyafetler giymemiz 
öneriliyor. Ancak yalnızca 200 TL için kendimi fakir göstermeyi kabul etmiyorum. 
Bizim, kendi ülkemizdeki durumumuz iyiydi. Neden fakirmişim gibi göstermek 
zorundayım?” (İranlı bir mülteci, Çorum) 

Bununla beraber, mülteci ve sığınmacıların her birinin ekonomik durumunun kötü 
olduğunu da iddia etmek doğru olmayacaktır. Türkiye’ye gelirken yanlarında belirli 
miktarda para getiren veya yurtdışından ailesi tarafından para gönderilen mülteci ve 
sığınmacıların olduğunu da belirtmek gerekmektedir. Ancak, çalışma izni edinmenin 
zorluğu ve Türkiye’de bekleme sürelerinin belirsiz ve genelde uzun olmasına bağlı 
olarak, ekonomik durumu şu an için iyi olan mülteci ve sığınmacıların da bir süre sonra 
ekonomik sıkıntı çekebileceklerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

“Irak’tan gelirken arabamı, işyerimi sattım, 15 bin dolarla geldik buraya, iki 
senedir onu harcıyoruz; ama bitti para, 1500-2000 TL kaldı sadece.” (Iraklı bir 
mülteci, Çorum)

Mali olanaksızlıklar, sağlık problemleri ile beslenme alışkanlıkları açısından belirleyici 
olmaktadır. İlk başta basit bir tedaviyle çözülebilecek hastalıklar, sağlık hakkına erişimde 
yaşanan zorluklara bağlı olarak daha ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Mülteci ve 
sığınmacıların gün içinde yediği öğün sayısı başta olmak üzere, besin değerleri bakımından 
yetersiz olan yiyeceklere yönelmeleri de yine ekonomik imkânlarıyla doğrudan ilişkilidir. 

“20 ayda, 23 kilo verdim. Sabah-akşam döner yiyorum ucuz diye.” (İranlı bir 
mülteci, Adana) 

“Bizim ayda sadece 100 lira paramız var. Altı kişi beraber yemek yiyoruz. Bazen 
iki-üç ay et yemiyoruz, tavuk yemiyoruz. Neden? Hiç kimse yardım etmiyor. 
Komşular yardım ediyor. Ne polis, ne sosyal, ne kaymakam, başka yerlerde hiç 
yardım etmiyorlar.”  (Afganistanlı bir mülteci, Adana)
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“Kasabın önünden geçerken ete bakıp gidiyoruz, almaya cüretim yok. Eti İran’da 
bıraktık, burada fasulye yiyoruz.” (İranlı bir mülteci, Çanakkale)

“Çocuklarım benden bir meyve istese, alamam” (Afganistanlı bir mülteci, 
Erzurum)

Yaşadıkları ekonomik zorluklar, sadece barınma, ısınma, eğitim, sağlık, gibi temel 
ihtiyaçların karşılanmasında değil, mülteci ve sığınmacıların birbirleriyle ve yerel halkla 
kurdukları sosyal ilişkilerde de belirleyici olmaktadır.

''Zaman evde oturarak geçiyor. Hava iyi olduğunda işe gidiyoruz. Parka gidip 
para mı harcayalım? Dışarı çıkınca çocuk bir şey istiyor. Para yok.'' (İranlı bir 
mülteci, Erzurum)

“Çocuklarımın üçü de okula gidiyor. [Para harcamasınlar, arkadaşlarının 
aldıklarına özenmesinler diye] çocukların okuldan sonra hemen eve dönmesini 
istiyorum. Kızım okula otobüs ile gidiyor, bu da çok para.” (Mısırlı bir mülteci, 
Çanakkale)

Son yıllarda Türkiye’ye sığınanların sayısında yaşanan dramatik artışın etkisinin, 
çalışma, barınma ve sosyal yardım mekanizmalarına erişim gibi alanlarda mülteci ve 
sığınmacıların yaşam koşullarına yansıdığı anlaşılmaktadır. Çok sayıda mülteciye ev 
sahipliği yapan Gaziantep ve Adana’da, mültecilerin sayısının artmasından sonra, ev 
sahiplerinin kiraları arttırdığını, kayıtdışı piyasada çalışmak zorunda kalanlar arasında 
rekabetin ortaya çıktığını, ücretlerin düştüğünü, sosyal yardım mekanizmalarından 
yararlanmanın zorlaştığını ifade edenler olmuştur.

“Suriyelilerin gelişi bizi çok etkiledi. Hem çalışmadan ötürü; hem de her şey 
pahalılaştı. Ev kirası, yemek pahalılaştı. Suriyeliler daha az paraya çalışıyorlar. 10 
liraya çalışıyorlar; ama bana 10 lira yetmiyor. 10 lira da olsa çalışırım; ama yine 
de bana iş vermiyorlar artık.” (Iraklı bir mülteci, Adana)

Hedef uydu kentlerde yapılan çalışmalarda sosyal yardım mekanizmalarına erişimde 
yukarıda da sözü edilen uygulamadaki farklı yaklaşımlara en somut örnek, sağlık 
alanında görülmüştür. Bu çerçevede, diğer bölümlerinde söz edildiği gibi, 2014’te 
başlayan genel sağlık sigortası uygulamasından önce, örneğin Erzurum ve Çorum’da SYD 
Vakıfları hastane masraflarının ödenmesini üstlenmişken, pek çok şehirde mülteciler ve 
sığınmacılar sağlık giderlerinin tümünü veya bir kısmı ödemek durumunda kalmışlardır. 

Benzer şekilde, alan çalışmasının yürütüldüğü iller arasında Çorum’da gıda yardımı 
altında mülteci ve sığınmacılara nakdi yardım sağlanırken, çoğu SYDV böyle bir hizmet 
sunmamaktadırlar.  

Yerel yönetimler açısından bakıldığında bu çalışmanın yapıldığı iller arasında, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi mültecilerle ilgili farkındalık, hizmet ve yardımlar açısından diğer 
hedef illerin yerel yönetimlerine göre olumlu uygulamaları dikkat çekmiştir. 

Proje çalışmasının yapıldığı illerde daha çok inanç temelli örgütlerin insani yardım 
sağladığını söylemek mümkündür. Bazı hedef şehirlerde SYDV yardımlarının kısıtlı 
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olması nedeniyle sivil toplum tarafından sağlanan yardımların, mülteci ve sığınmacılar 
için hayati önem taşıdığı gözlemlenmiştir. Manisa’da insani yardım dernekleri tarafından 
sağlanan yardımlar buna örnektir. Adana, Erzurum’da da sayıları sınırlı olsa da sivil 
toplum kuruluşlarının aktif bir şekilde mültecilere insani yardım sağlandığı görülmüştür. 
Buna karşın Çorum’da alanda çalışan sivil toplum kuruluşu sayısının çok az olması dikkat 
çekmiştir. 

Hedef illerde mülteci ve sığınmacılara yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşları 
arasında genellikle bir iletişim ve işbirliğinin olmadığı görülmüştür. Manisa’da bir sivil 
toplum örgütü görevlisi bu duruma dikkat çekmiştir.

“Daha önce Uşak’ta görev yaptım; sivil toplum kuruluşları toplantı yapıyordu; 
mültecileri paylaşıyorlardı. Manisa’da da böyle olması lazım. Uşak’taki gibi 
bir platform kurarak halkı arkamıza toplayabiliriz.” (Bir sivil toplum görevlisi, 
Manisa)

Bu çerçevede Çanakkale ve Adana’da yapılan çalışmalarından ardından bu iki şehirde 
STÖ’ler arasında bir iletişim-işbirliği mekanizmasının kurulması memnunluk verici 
olmuştur. 

Daha önce ifade edildiği gibi BMMYK Türkiye Temsilciliği’nin, BMMYK’ya kayıtlı mülteci 
ve sığınmacılara yönelik ayni ve nakdi yardım desteği ise, oldukça sınırlıdır. Hedef 
illerde yapılan alan çalışmalarında birçok mülteci ve sığınmacının BMMYK yardımlarına 
başvurduğu; ancak uzun süredir ev incelemesi için beklediği öğrenilmiştir. Bunun 
haricinde, görüşülen mülteci ve sığınmacılar, BMMYK’ya faks veya telefon aracılığıyla 
erişemediklerini; dolayısıyla yardım başvurusunda dahi bulunamadıklarını sıklıkla ifade 
etmiştir.

Bir sosyal yardım mekanizması olmasa da burada gayri resmi dayanışma ağı olarak yerel 
halkın ise komşuları olan, temas ettikleri mülteci ve sığınmacıya karşı genellikle duyarsız 
kalmadığını ifade etmek gerekir. Alan çalışmasının yapıldığı illerde ekonomik sıkıntılar 
yüzünden mülteci ve sığınmacıların genellikle düşük gelir seviyesine sahip kişilerin 
oturduğu semtleri tercih ettikleri görülmüştür. Kendileri de dar gelirli olmalarına rağmen 
komşuların, özellikle yeni geldikleri dönemde hiçbir ev eşyası olmayan mültecilere 
destek oldukları ifade edilmiştir. Yine hedef kentlerde yaygın olmasa da bazı illerde 
cami, kilise gibi dini kurumların da yardımda bulundukları anlaşılmaktadır.

Aşağıda sosyal yardım mekanizmalarına erişim konusunda hedef illerdeki durum ayrı 
ayrı ele alınmıştır. 

12.1. Çorum

Çorum’un ilk defa ziyaret edildiği Eylül 2013’te, Çorum SYDV’nin en dikkat çekici desteği, 
sağlık hakkına erişim bölümünde ele alınan sağlık yardımıdır. Bunun dışında yabancı 
kimlik numarasına sahip mülteci ve sığınmacılara eğitim, gıda, sıcak yemek, kömür, yol, 
ilaç yardımı gibi başlıklar altında maddi destek sağladığı anlaşılmıştır. SYDV tarafından 
Mülteci-Der’e verilen yazılı bilgiye göre, SYDV sığınma başvuru sahibinin yaşadığı 494 
hanede toplam 1719 kişiye hizmet sağlamaktadır. 2013 yılında SYDV tarafından sağlanan 
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hizmetler ve miktarları aşağıdaki gibidir: 

YARDIM KALEMLERİ HANE SAYISI YARDIMIN TOPLAM MİKTARI

İlaç Yardımları 196 20.376 TL

Diğer Sağlık ve Aile Yardımları 30 9.916.00 TL

Gıda Amaçlı Nakdi Yardımlar 644 128.230.00 TL

Yol Giderleri ileilgili Yardımlar 218 17.200 TL

Yemek Bedeli olarak Nakdi Yardımlar 300 (1040 kişi) 130.905 TL 

Çorum’da az sayıda mülteci ve sığınmacı, ikamet tezkeresi ücretini ödeyemedikleri için, 
birincil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardım başvurusunda bulunamadıklarını ifade 
etmiştir. 

“Sosyal yardım için ikametin şart olmasını çok mantıklı bulmuyorum. Zaten 
paran yoksa ikameti nasıl edineceksin?” (İranlı bir mülteci, Çorum) 

“Kimlik yok, öl demek. Kimlik var, her şey var. “ (İranlı bir mülteci, Çorum) 

“İkamet tezkeresini 6 ay sonra alabildik. Üç tane kimliğimiz var, toplam 450 TL 
ödedik. Paramız olmadığı için tek kimlik almak için ısrar ettik. Yanımızda kalan 
son parayla ikamet parasını karşıladık.” (Afganistanlı bir mülteci, Çorum) 

SYDV tarafından yazılı olarak paylaşılan bilgide, SYDV’ye bildirildiği takdirde ikamet 
tezkeresi edinmede güçlük çeken sığınmacılara kolaylık sağlandığı belirtilmiştir. Çorum 
alan çalışması sırasında mali güçlükler nedeniyle ikamet tezkeresi edinememiş bir aile, 
Mülteci-Der ekibi tarafından SYDV’ye yönlendirilmiş ve ailenin ikamet tezkeresi ücreti 
SYDV tarafından karşılanmıştır.

Eylül 2013’te Çorum’a yapılan ilk ziyaret esnasında, SYDV tarafından ‘nakit gıda yardımı’ 
başlığı altında mülteci ve sığınmacılara hane başına üç ayda bir 200 TL yardım yapıldığı 
ifade edilmiştir. Düzenli aralıklarla verilen bu yardımın, birincil ihtiyaçları karşılama 
konusunda oldukça önemli bir yer tuttuğu görülmüştür. 

“BMMYK’dan aldığım aylık yardım kira ve yemeğe yetiyor. Sosyalden (SYDV) 
3 ayda bir 200 TL alıyorum.  Sosyalden kömür de alıyorum.” (Afganistanlı bir 
mülteci, Çorum) 

Çorum’da alan çalışmasının yapıldığı Eylül 2013’te, nakit olarak verilen yardımın, 
ailedeki birey sayısı hesaba katılmadan hane başına verilmesi, mültecilerin dikkat çektiği 
bir husus olmuştur. Özellikle 18 yaşından büyük çocukların, anne-babasından ayrı bir 
ikamet tezkeresi edinme zorunluluğu varken, yardım sağlanması konusunda ailenin bir 
bütün olarak ele alınmasına bağlı yaşanan olumsuzluklar aktarılmıştır. 10  

10 Çorum SYDV’nin Mülteci-Der’e verdiği yazılı bilgide, ev ziyaretleri sonucunda ihtiyaç sahiplerinin 
belirlendiği ve buna göre aile fert sayısı göz önünde bulundurularak en yüksek orandan yardım yapıldığı 
ifade edilmiştir. 
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 “3 ayda bir 200 TL yardım, yalnızca anne-baba-kız kardeşlerin ikamet tezkeresi 
için veriliyor. 18 yaşından büyük ablalarım, ayrı ikamet tezkerelerine sahip 
olmalarına rağmen ayrı yardım alamıyorlar.” (Afganistanlı bir mülteci, Çorum) 

Eylül 2013’te Çorum Vali Yardımcısı başkanlığında ilgili kamu kurumları ile yapılan 
toplantıda sunulan ön-raporda Mülteci-Der ekibince de dile getirilen bu hususta daha 
sonra olumlu bir gelişme yaşandığı anlaşılmaktadır. Nisan 2014’te Çorum’a yapılan ikinci 
ziyarette, SYDV tarafından daha önce 3 ayda bir hane başına verilen yardımların, 2014 
başından itibaren hanedeki kişi sayısına göre düzenlenmeye ve çocuklar da dâhil kişi 
başına ayda 132 TL “nakdi gıda yardımı” verilmeye başlandığı öğrenilmiştir. Bu, özellikle 
kalabalık aileler açısından son derece olumlu bir gelişme ve örnek bir uygulama olarak 
nitelendirilmektedir. 

Diğer yandan, Çorum’da gerçekleştirilen görüşmelerde mülteci ve sığınmacılar, ilaç 
yardımı aldıkları takdirde üç aylık nakit yardımda kesinti yapıldığını ve yardıma konu 
meblağın gecikmeli ödendiğini veya hiç ödeme yapılmadığını belirtmişlerdir. Çorum 
SYDV yetkilileri ise, yazılı bilgilendirmelerinde, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını ve ayrı 
yardım kalemlerinin hiçbir şekilde birbiriyle ilişkilendirilmediğini ifade etmişlerdir. Bu 
farklı açıklamaların, değişik yardım kalemleri ve bütçe kısıtlamaları konusunda mülteci 
ve sığınmacılara yeterli ölçüde bilgilendirme yapılmamasından kaynaklanmış olabileceği 
düşünülmektedir.  

Gıda desteği konusunda Çorum SYDV tarafından daha önce yaygın bir şekilde mültecilere 
sıcak yemek hizmeti verilmekteyken; bu yardımın bir süre kesintiye uğradığı; 2013’ün 
ilk çeyreğinde mültecilere tekrar sıcak yemek verilmeye başlandığı ifade edilmiştir. 
Mülteci-Der’in Eylül 2013’teki ilk ziyareti esnasında aşevinden yalnızca bir görme engelli 
mülteci ve beraberindeki 3 sığınmacı ve bir ailenin yararlanabildiği öğrenilmiştir. Nisan 
2014’te yapılan ziyaret sırasında yukarıda ifade edilen kişi başına “nakdi gıda yardım” 
uygulamasının başlamasından sonra sıcak yemek yardımının sona erdiği öğrenilmiştir. 

SYDV’dan başka mülteci ve sığınmacılar, Çorum Belediyesi’nden giysi ve Ramazan ayında 
‘gıda paketi’ yardımı aldıklarını ifade etmişlerdir. Ancak bazı mülteciler, bu yardımın tek 
bir ay ile sınırlandırılmış olmasından dolayı üzüntü duyduklarını dile getirmişlerdir.

SYDV’den alınan bilgiye göre Çorum’da ikamet eden mülteci ve sığınmacılara hane 
başına yılda 2 ton kömür yardımı yapılmaktadır. Çoğu mülteci ve sığınmacının 
yararlandığı kömür yardımından, doğalgaz bağlantısı olan evlerde yaşayan mülteci 
ve sığınmacılar faydalanamamaktadır. Ancak bu durumda olanların çoğu da fiyatların 
yüksek olması dolayısıyla, ısınmada doğalgazı ya hiç kullanmadıklarını veya çok sınırlı 
olarak kullandıklarını ifade etmektedirler. Çorum SYDV’nın doğalgaz bağlantısı olduğu 
halde bundan yararlanamayan yoksul hanelere fatura kontrolü ile yaptığı yardımdan 
mülteci ve sığınmacıların yararlanamadığı anlaşılmaktadır.

SYDV yetkililerinden alınan bilgiye göre, BMMYK randevuları için Ankara’ya veya sağlık 
sorunları nedeniyle sevk zinciriyle başka bir ile gitmek durumunda olan mülteci ve 
sığınmacılara, tek kişi için 50 TL; kalabalık nüfusa sahip aileler için ise 200-250 TL’ye 
kadar yol yardımı yapılmaktadır. SYDV tarafından verilen bilgi doğrultusunda, 2013 yılı 
içerisinde 218 mülteci ve sığınmacı ailenin bu yardımdan faydalandığı; toplamda bu 
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kapsamda 17.200.00 TL harcama yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Türkiye genelinde sığınmacıların, Ankara’ya ulaşım konusunda maddi sorunlar yaşadığı 
göz önünde bulundurulduğunda, Çorum SYDV tarafından sağlanan bu hizmetin olumlu 
bir örnek olduğunu belirtmek gerekmektedir. Ancak, rapor kapsamında görüşülen 
mülteci ve sığınmacıların çoğunun bu yardımdan haberdar olmadığı; yalnızca bir ailenin 
bu imkândan yararlandığı öğrenilmiştir. 

Çorum SYDV yetkilileri, öğrenci belgesi sunulduğu takdirde ilköğretimde okuyan 
çocuklara SYDV tarafından dönemlik 200 TL; lisede okuyan çocuklara 250 TL ve 
üniversite öğrencilerine ise 700 TL’ye kadar yardım yapılmasının mümkün olduğunu 
ifade etmişlerdir.  Ayrıca, BMMYK, kayıtlı mülteci ve sığınmacılara, öğrenci belgesinin 
her iki dönemde de sunulması şartıyla, dönemlik 100 TL yardım yapmaktadır. Bununla 
birlikte, Çorum’da görüşülen mültecilerinden hiçbirinin SYDV ve BMMYK’nın eğitim 
yardımlardan haberdar olmadığı görülmüştür.

Mülteci ve sığınmacılara sunulan yardımlar konusunda, Çorum SYDV ve diğer kamu 
kurumlarının öteki pek çok uydu kente göre çok daha aktif roller üstlenmelerine karşın, 
Çorum’da bu konuda çalışan sivil toplum örgütü son derece sınırlıdır. Çorum’da bir ofisi 
olmasa da ilde bu alanda hizmet veren tek STÖ, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma 
Derneği’dir (SGDD). SGDD Amasya ofisinin çalışma alanı Çorum’u da içermektedir ve 
ofis görevlileri Çorum’daki yaşayan mülteci ve sığınmacılar ile görüşüp, ihtiyaç tespiti 
yapmak için belli aralıklarla şehri ziyaret etmektedirler. SGDD dışında bir sivil toplum 
kuruluşunun sosyal yardım alanında aktif hizmet vermediği anlaşılmaktadır.  

12.2.  Erzurum

Erzurum’da da SYDV tarafından yapılan en dikkat çekici destek, sağlık yardımı 
kalemindedir. Aşağıda sağlık bölümünde ayrıntılı bir şekilde ele alındığı gibi, Valilik 
tarafından şehirde kayıtlı mülteci ve sığınmacılara dağıtılan ve SYDV bütçesinden 
ödemeleri yapılan sağlık karnesi vasıtasıyla sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim temin 
edilmiştir.

Erzurum’a ilk ziyaret sırasında Mülteci-Der ekibinin görüştüğü mülteci ve sığınmacılar, 
SYDV’den kömür ve nakdi yardım aldıklarını belirtmişlerdir. Ancak, ailedeki fert sayısına 
göre değişen ve 3-4 ayda bir aldıkları 200 ya da 300 TL’lik nakdi yardımın kesildiği; 4-5 
aydır nakdi yardım alamadıkları ifade edilmiştir. Bu yardımın neden kesildiği, bundan 
sonra devam edip etmeyeceği konusunda bir bilgilerinin olmadığı gözlenmiştir. 

Görüşülen mülteci ve sığınmacıların genellikle SYDV’ye öğrenci belgelerini sunarak 
şartlı eğitim yardımından faydalanabilecekleri bilgisine sahip oldukları ve bundan 
yararlandıkları görülmüştür. BMMYK eğitim yardımından geçmiş yıllarda yararlandıklarını 
söyleseler de, 2013-14 eğitim-öğretim yılında öğrenci belgelerini gönderdikleri halde 
BMMYK’dan eğitim yardımı alamadıklarını ifade edenler olmuştur. 

Erzurum’daki mülteci ve sığınmacıların 0-6 yaş arasındaki çocuklar için SYDV’den şartlı 
sağlık yardımı alabilecekleri konusunda bilgi sahibi olmadıkları gözlemlenmiştir. 
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Erzurum’da sivil toplum örgütleri tarafından veya bireysel çabalarla mülteci ve 
sığınmacılara sağlanan desteğin önemli bir yer role sahip olduğu ifade edilebilir. Özellikle, 
Erzurum Kalkınma Vakfı’nın (ERVAK) kurumsal imkânları ve Başkanı Erdal Güzel’in kişisel 
çabalarıyla, Erzurum’daki mülteci ve sığınmacılara eşya, gıda, giysi, fatura ödemeleri 
ve ev bulma konularında destek verildiği ve her türlü sorunların çözümüne çalışıldığı, 
Mülteci-Der’in görüştüğü tüm mülteci ve sığınmacılar tarafından ifade edilmiştir. Bu 
bireysel çabaların, tüm sığınmacı ve mülteciler tarafından büyük övgü ve minnettarlıkla 
karşılandığı görülmüştür. 

Görüşülen mülteci ve sığınmacıların tamamı Deniz Feneri Derneği'nden eşya yardımı 
aldıklarını ifade etmiştir. Ayrıca düzenli ve sık aralıkla olmasa bile Deniz Feneri’nden gıda 
ve giysi yardımı alanlar vardır. 

Ebu İshak Vakfı ile yapılan görüşmede, 140 mülteci aileye kişi sayısına göre günlük 
ekmek verildiği; 30 aileye ise günlük sıcak yemek verildiği öğrenilmiştir. Görece daha 
kötü yaşam koşullarına sahip olanlara nakdi yardım yapıldığı da belirtilmiştir. Ayrıca altı 
ayda bir olmak üzere yılda iki kere giyim yardımı yapıldığı ifade edilmiştir. 

Bunlara ek olarak, mülteci ve sığınmacılardan Kimse Yok Mu Derneği ile Vuslat 
Derneği’nin de çeşitli ayni yardımlarda bulunduğu öğrenilmiştir.

12.3. Manisa

Manisa SYDV yetkilileriyle yapılan görüşmede, aile başına yıllık 1,5 ton kömür yardımı 
ve her üç ayda bir 150 TL nakdi yardım yapıldığı ve yardımlardan 281 kişinin yararlandığı 
belirtilmiştir.  Manisa SYDV, bu nakdi yardımın, hane başına verildiğini, ancak hanede 
3 kişiden fazla kişi ikamet ediyorsa yardım miktarının 200 TL’ye çıktığını ifade etmiştir. 
Görüşülen mülteci ve sığınmacılar ise, nakdi yardım miktarının az olmasına ve düzenli 
yapılmamasına dikkat çekmişlerdir. Nakdi yardım miktarının düşük olması ve hanedeki 
kişi sayısının dikkate alınmaması, özellikle yalnız ebeveyn, engelli, yaşlı, hasta mülteciler 
ve sığınmacıların sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır. Bedensel engeli nedeniyle 
çalışamayan ve diğer mültecilerle birlikte yaşayan bir sığınmacı bu durumu şu şekilde 
dile getirmiştir:

“Şu ana kadar sadece 150 TL aldım. [Evde beş kişi yaşadığımızdan] o da 
beşe bölündü. Ev arkadaşlarım çalışıyor; ama ben engelli olduğum için 
çalışamıyorum.” (Afganistanlı bir mülteci, Manisa)

Manisa’da görüşülen mülteci ve sığınmacılar, SYDV tarafından yalnızca bir defa, bir 
torba erzak yardımı; yine oldukça istisnai durumlarda da ilaç yardımı yapıldığını 
söylemişlerdir. 

Manisa’da SYDV yardımlarının kısıtlı olması dolayısıyla insani yardım derneklerinin 
yaptıkları yardımlar hayati önem taşımaktadır. Kimse Yok Mu Derneği yetkilileriyle yapılan 
görüşmede, mülteci ve sığınmacılar arasında durumu kötü olanlara bir seferlik ev eşyası, 
gıda ve kıyafet yardımı yaptıkları öğrenilmiştir. İHH, gönüllüleri aracılığıyla Manisa’daki 
mülteci ve sığınmacılara ihtiyaçları doğrultusunda ayni yardım sağlamaktadır. Bu iki 
derneğe ek olarak Beşir Derneği’nin de gıda paketi yardımlarında bulunduğu, görüşülen 



55

TÜRKİYE’DE MÜLTECİLERİN KABUL KOŞULLARI

mülteci ve sığınmacılardan öğrenilmiştir. 

12.4. Çanakkale

Çanakkale’de Mülteci-Der ekibinin mülteci ve sığınmacılarla yaptığı görüşmelerde, bazı 
ailelerin SYDV’den 150 TL nakdi yardım aldığı öğrenilmiştir. Mülteci ve sığınmacıların 
ifadelerinden, bu yardımın düzenli periyotlarla yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Çanakkale’de çok sayıda mülteci, yardım mekanizmalarına başvuru hakkında yeterli 
bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmiştir. Değişik yardım kalemleri hakkındaki bilgi 
eksikliği, SYDV’te yapılan başvuruların düşük olmasına neden olmaktadır. Ancak 
bu, SYDV’na başvuruların az olmasının tek nedeni değildir. Çanakkale’de görüşülen 
mülteci ve sığınmacılar, SYDV’de çalışan bir görevlinin kendilerine yönelik sert ve 
olumsuz davranışlarından dolayı, SYDV’ye başvuru yapmaktan imtina ettiklerini ifade 
etmişlerdir. Bu iddiayı dile getiren kişiler, Türkçe bilmemelerinden ve şikâyet etmekten 
çekindiklerinden,  bu durumu yetkililere bildirmeyi düşünmediklerini belirtmişlerdir. 

“Sosyal yardımcılara soruyorsun, düzgün cevap veren kimse yok ki! Gıda ve 
kömür yardımı varmış mesela, başkasından öğrendik. Gidip sordum evet var 
dediler.” (İranlı bir mülteci, Çanakkale)

“Yardım yok. ‘Gençsiniz, çalışın’ diyorlar.” (Afganistanlı bir mülteci, Çanakkale)

“Sosyal yardıma gittim, yardım talep ettim, öyle kötü cevap verdiler ki, hasta 
olsam daha iyiydi. Bir daha da gitmedim.” (İranlı bir mülteci, Çanakkale)

Çanakkale’de faaliyet gösteren insani yardım temelli sivil toplum kuruluşu sayısı 
sınırlı olduğundan, sivil toplumun şehirde yaşayan mülteci ve sığınmacılara yönelik 
yardımlarının düzeyi de diğer illere göre oldukça düşük kalmaktadır. Mülteci-Der’in 
Çanakkale’de erişebildiği tek insani yardım derneği olan,  Deniz Feneri Derneği Ege Bölge 
Temsilciliği ofisinin İzmir’de olması nedeniyle, Çanakkale’deki mülteci ve sığınmacıların 
birebir yardım başvurusunda bulunma imkânları bulunmamaktadır.

Diğer hedef illerde Kızılay’ın mülteci ve sığınmacılara nakdi yardım sağladığına dair 
bir bilgiye ulaşılamamış olmasına rağmen, Çanakkale ilinde Sudanlı mültecilerden 
bazılarının Kızılay’dan 100 TL nakdi yardım aldığı öğrenilmiştir. 

12.5. Adana

Adana’da yapılan görüşmelerden, BMMYK ve İçişleri Bakanlığı’na kayıtlı mülteci ve 
sığınmacıların yararlandıkları yardımların büyük ölçüde SYDV yardımlarından oluştuğu; 
ancak bunun diğer illere göre oldukça sınırlı olduğu anlaşılmıştır. Görüşülen mülteci ve 
sığınmacıların tamamına yakını, yılda bir kere olmak üzere 20 torba kömür yardımından 
yararlandığını söylemiştir. Kömür yardımı için belli bir dönemde başvurmak gerekmektedir 
ve kayıt zamanını geçirenler, bir sonraki yıla kadar beklemek durumundadır. Sağlanan 
kömür miktarının yetersiz olduğunu belirten mülteci ve sığınmacılar da olmuştur. 
SYDV’den kömür yardımı alanların çoğu, kömür yardımından başka yardım alamadığını 
da belirtmiştir.
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Adana’da mülteci ve sığınmacılar arasında SYDV’den 3 ayda bir 200 TL nakdi yardım 
aldığını söyleyenler de olmuştur. 

Adana ilinde SYDV tarafından sağlanan yardımlar hakkında bilgi eksikliğinin, diğer illere 
göre daha çok olduğu gözlemlenmiştir. Uzun süredir Adana’da ikamet eden mülteci 
ve sığınmacılar, SYDV yardımlarından oldukça geç haberdar olduklarını iletmişlerdir. 
Yalnız anne gibi hassas grup kapsamında değerlendirilebilecek mülteci ve sığınmacılara, 
yardımların dağıtılması konusunda öncelik tanınmadığı anlaşılmaktadır. Örneğin, biri 7 
yaşında biri 6 aylık olmak üzere iki çocuğu olan yalnız bir anne, kömür yardımından 
yararlanamadığını ve kış aylarında ısınma konusunda ciddi sorun yaşadığını ifade 
etmiştir. 

SYDV yardım başvurusunda adres kayıt sistemine kaydın zorunlu tutulması, bazı 
mülteci ve sığınmacıların yardımlara erişimini engellemektedir. Örneğin, barındığı evin 
kayıtlarda mesken değil dükkan olarak gözükmesi nedeniyle adres kaydını yaptıramayan 
bir mülteci, hiçbir şekilde SYDV yardımlarına erişemediğini dile getirmiştir

Görüşülen mülteci ve sığınmacılar arasında, SYDV yardımlarına başvurmalarına 
rağmen, yardım alamadıklarını ifade eden çok sayıda kişi olmuştur. Bazı mülteci ve 
sığınmacılar, bu durumu yetkililere sorduklarında, Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarına 
öncelik verildiği yönünde cevaplar aldıklarını ileri sürmüştür. Adana’da SYDV ve diğer 
kurumlar tarafından sağlanan yardımların daha çok Suriyeli mültecilere verildiğine dair 
algı neticesinde, diğer grup mülteci ve sığınmacıların kendilerine ayrımcılık yapıldığını 
hissettikleri gözlemlenmiştir. 

“Biz, buraya BMMYK için geldik, ama şimdi onlar Suriyelilere yardım ediyor. 
Türkiye de Suriyelilere yardım ediyor. Ama kimse Afganlara bakmıyor, hepsini 
bırakmış. Hatta onları iptal etmiş bazen.” (Afganistanlı bir mülteci, Adana)

“BMMYK artık Suriyelileri yerleştiriyor. Bizi yerleştirmekten vazgeçti.” (İranlı bir 
mülteci, Adana)

Adana’da başta Adana Yardım Vakfı (ADYAR) olmak üzere, Ülfet Vakfı gibi STÖ’ler mülteci 
ve sığınmacılara insani yardım yapmaktadırlar. ADYAR, başvuruda bulunan mülteci ve 
sığınmacılara, gıda, giysi, ev eşyası yardımı sağlamaktadır. 

12.6. Gaziantep

Gaziantep’te gerçekleştirilen alan çalışmasında, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, 
diğer illerdeki belediyelere göre yardım ve sosyal hizmetler geliştirme bağlamında daha 
aktif olduğu tespit edilmiştir. Örneğin, Şahinbey Belediyesi’nin giysi yardımı yaptığı; 
senede 2 defa gıda kolisi ve haftanın 6 gününde sıcak yemek dağıttığı öğrenilmiştir. Bu 
yardımdan yararlanan mülteci ve sığınmacılar, kendi kaplarını götürerek sıcak yemek ve 
ekmek aldıklarını ifade etmişlerdir. Genel olarak mülteci ve sığınmacıların bu yardımdan 
memnun oldukları görülmüştür. Bununla birlikte, verilen yemek miktarının yetersiz 
olduğunu ifade edenler olmuştur. Örneğin, Suriyeli bir aile, toplamda 11 kişi olmalarına 
rağmen kendilerine 7 kişilik yemek ve ekmek verildiğini söylemiştir. Buna ek olarak, 
Suriye iç savaşından önce Gaziantep’te ikamet eden Afganistanlı bir mülteci, artan 
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sayıya bağlı olarak bu yardımdan yararlananlar arasında itiş kakış olduğu; kimi zaman 
yemek ve ekmek alamadığını dile getirmiştir. Mart 2014’te görüşülen ilgili Vali Yardımcısı 
da Şahinbey Düztepe’de 650 kişiye, haftanın altı günü iki kap öğle yemeği dağıtıldığını 
söylemiştir. 

Şahinbey Belediyesi ile Kimse Yok Mu Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü sosyal markette, 
mülteci ve sığınmacıların aylık veya 6 aylık olarak sunulan kartlarla gıda yardımına 
erişebildikleri öğrenilmiştir. Bu sosyal marketten aynı zamanda giysi ve ev eşyası da 
alınabildiğini söyleyen mülteci ve sığınmacılar olmuştur. Bazı mülteci ve sığınmacılar, 
okula giden çocukları için, eğitim yılının başlangıcında sosyal marketten okul çantası 
yardımı verildiğini de söylemişlerdir. 

Gaziantep’te Kimse Yok Mu Derneği’nden kanepe, çamaşır makinası gibi ev eşyası 
aldığını söyleyen mülteci ve sığınmacılar olmuştur. 

Ocak 2014’te Gaziantep’te yapılan alan çalışması sırasında Şahinbey ve Şehitkamil 
Kaymakamları ile görüşülse de, SYDV İlçe Müdürlükleri ile SYDV İl Müdürlüğü’nden 
randevu alınamamıştır. Bu nedenle yardımların detayları hakkında ayrıntılı bilgi 
alınamadığından bu raporda belirtilen SYDV yardım kalem ve miktarlarının eksik 
olabileceğinin altını çizmek gerekmektedir. Burada belirtilen yardımlar, bu yardımlardan 
birebir olarak yararlanan mülteci ve sığınmacılarla yapılan görüşmelerde verilen 
ifadelere dayanılarak yazılmıştır. 

Bazı mülteci ve sığınmacılardan SYDV’nin üç ayda bir 150 TL olmak üzere nakdi yardım 
yaptığı öğrenilmiştir. Görüşülen Afganistanlı mültecilerden biri, 3 yıldır bu yardımdan 
yararlandığını söylemiştir. 

SYDV’nin senede bir kere 28 torbalık kömür yardımında bulunduğu öğrenilmiştir. Bu 
kömür miktarının genellikle tüm kışı geçirmek için yetmediği; mülteci ve sığınmacıların 
ek kömür almak zorunda kaldıkları ya da elektrikli soba kullandıkları aktarılmıştır. 

SYDV’nin çocuk başına 35 TL olan süt yardımından yararlanan mülteci ve sığınmacı aileler 
olduğu da öğrenilmiştir. Afganistanlı yalnız bir anne, gıda kolisi ile temizlik eşyaları gibi 
yardımların da yapıldığını duyduğunu; ancak kendisinin bunlardan yararlanamadığını 
ifade etmiştir. Bununla ilgili SYDV’ye danıştığında kendisine henüz sıranın gelmediğini 
söylediklerini eklemiştir. Bu durumda, 4 çocuklu yalnız bir anneye, yardımlara erişim 
konusunda öncelik tanınmadığı sonucuna varılabilir. 

Gaziantep’te görüşülen mülteci ve sığınmacılar, SYDV’nın geçmişte sağlık masrafları 
karşıladığını ancak yaklaşık iki senedir bu desteğin sağlanmadığını ifade etmişlerdir. 
SYDV’nın sağlık desteği, sağlık hakkına erişim bölümünde detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 
Sağlık hizmetlerine erişim bölümünde detaylı olarak anlatıldığı üzere, Gaziantep’te 
masraflarını karşılayamadığı için hemodiyaliz tedavisi yapılmayan ve hayatını kaybeden 
63 yaşındaki Afganistanlı bir kadın mültecinin oğlu, birçok girişime rağmen SYDV’den 
gerekli yardımı alamadığını ve personelle aralarında geçen diyaloğu şöyle aktarmıştır:

“’Eğer biz istersek [yardım] veririz, sen bir şey isteyemezsin.’ dedi. “ (Afganistanlı 
bir mülteci, Gaziantep)
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Adana gibi Gaziantep’te de sosyal yardım dağıtımında ve sağlık hizmetlerine erişimde 
Suriyeli mültecilere öncelik tanındığına dair yaygın bir algının mevcut olduğu görülmüştür. 

13. Sağlık Hakkına Erişim

Kaçtıkları ülkelerde ve yolculukları sırasında yaşadıkları travmalar, sığındıkları ülke 
olan Türkiye’de birincil ihtiyaçlarını karşılamakta çekilen sıkıntılar, dilini, kültürünü ve 
sistemini bilmemekten dolayı yaşananlar ve gelecekleri ile ilgili belirsizlik, çok sayıda 
mülteci ve sığınmacının fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir 
Yoksullukla doğrudan alakalı olarak, yetersiz ve dengesiz beslenme, olumsuz barınma 
ve çalışma koşulları, mültecilerin sağlık durumları üzerinde etkili olmaktadır. Geldikleri 
yerin ikliminin Türkiye’dekinden farklı olması, vücutlarının direncini düşüren bir 
etken olabilmektedir. Bütün bu nedenler, mülteci ve sığınmacıların psikolojik ve 
fiziksel sağlıklarını olumsuz etkilemekte, bu yüzden hastalıklara karşı daha az dirençli 
olabilmektedirler. Alan çalışması sırasında pek çok mülteci ve sığınmacı sağlık sorunları 
olduğunu ifade etmiştir. Görüşülen sığınmacı ve mülteciler, cilt hastalıkları, romatizma 
ve mafsal romatizma, serebralpalsi, bel fıtığı, kasık fıtığı, eklem ağrıları, kas hastalıkları, 
kan hastalıkları, psikolojik sorunlar gibi sağlık sorunlarından söz etmişlerdir.

Bu raporun önceki bölümlerinde ifade edildiği gibi sağlık hizmetlerine erişim, 2014 
yılı başına kadar Türkiye’de bireysel olarak uluslararası koruma başvurusunda bulunan 
mülteci ve sığınmacılar açısından en önemli sorunların başında gelmekteydi. Bu 
konudaki en önemli tespitlerden biri, söz konusu dönemde Türkiye’de bir uygulama 
birliğinin olmaması, her uydu kentte farklı bir sistemin mevcut olmasıdır. Bu çalışmanın 
yapıldığı hedef iller açısından da durum, bu tespiti doğrulamaktadır. Alan çalışmalarının 
yapıldığı dönemde, Manisa, Çanakkale, Adana ve Gaziantep’te de sağlık hizmetlerine 
erişim en sorunlu alanlardan biri olarak kendini gösterirken, Çorum ve Erzurum’da 
Valiliklerin inisiyatifiyle geliştirilen uygulamalarla, sağlık hizmetlerine erişim sorun 
olmaktan çıkmıştır.  

2014 başında YUKK ile bağlantılı olarak yapılan yeni düzenlemeler ışığında yabancı 
kimlik numarası olan sığınmacı ve mültecilerin genel sağlık sigortası (GSS) tescillerinin 
yapılması ile bireysel sığınma prosedürüne kayıtlı mülteci ve sığınmacıların da sağlık 
hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarının önü açılmıştır. Böylece, daha önce her ilde 
veya her hastanede farklılık gösteren uygulamaların, YUKK ile birlikte Türkiye genelinde 
bir standarda kavuştuğunu söylemek mümkündür. 

Suriyeli mülteciler açısından sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim konusunda 2013 Ocak 
ayında önce 11 ili kapsayan düzenlemeden sonra 2013 Eylül ayında bu uygulama 
Türkiye geneline yayılmıştır. Bu kapsamda, Adana ve Gaziantep illerinde barınan Suriyeli 
mültecilerin sağlık hizmetlerine erişiminin diğer grup mülteci ve sığınmacılara göre daha 
sorunsuz olduğu ileri sürülebilir. Beyanlarına dayalı olarak Suriyeli mülteciler hastane 
kayıt ücreti, tetkik ve tedavi ücreti ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Sağlık alanında yaşanan bir sorun, ihtiyaç duyulan ilaçların edinilmesinde yaşanan 
zorluklardır. Çorum ve Erzurum illerinde, SYDV aracılığıyla ilaç yardımı yapılsa da; 
Çanakkale, Manisa illerinde yalnızca oldukça istisnai durumlarda bu yardımın yapıldığı 
öğrenilmiştir. Gaziantep ve Adana illerinde ise Suriyeli mülteciler için geliştirilen ek 
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uygulamalar bağlamında, AFAD tarafından ilaç ihtiyaçlarının giderildiği bilinmektedir. 
Ancak bu iki ilde ikamet eden diğer grup mülteci ve sığınmacılara sistematik olarak 
sağlanan bir ilaç yardımından söz etmek mümkün değildir.

Sağlık hizmetlerine erişim konusunda yaşanan bir diğer sıkıntı, hastane personeli 
ve doktorlarla iletişim sorunu olarak belirmektedir. Onbinlerce Suriyelinin barındığı 
Gaziantep ve Adana’da bazı hastanelere Arapça tercüman istihdam edildiği; diğer 
illerdeki hastanelerde Farsça ve Arapça tercümanın bulunmadığı öğrenilmiştir. Türkçe 
bilmeyen mülteci ve sığınmacılar bu eksikliği gidermek için, genellikle Türkçe bilen 
çocuklarından ve diğer sığınmacılardan yardım istediklerini aktarmışlardır. Bazı 
durumlarda tercümanların ücret istemesi, maddi durumu elverişli olmayan mültecilerin 
erişim imkânını kısıtlarken tercüman bulamadıkları için sağlık hizmetlerinden 
yararlanamayan mülteci ve sığınmacıların olduğu görülmüştür.

Sağlık hakkına erişim konusunda tek tek hedef illerdeki durum aşağıdaki gibidir. 

13.1. Çorum 

Çorum’da Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum Yabancılar 
Şube Müdürlüğü, Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu, Çorum İl Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı ve Çorum Valiliği arasında imzalanan beşli protokol çerçevesinde, 
mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine ücretsiz olarak erişebilmesi sağlanmıştır. 
2014 yılı başında YUKK’taki hükümler doğrultusunda uluslararası koruma başvurusu 
olanların genel sağlık sigortası kapsamına alınmasına kadar sürdürülen bu uygulama, 
tüm illere örnek olabilecek niteliktedir. Görüşülen mülteci ve sığınmacıların tamamı bu 
uygulamaya dair memnuniyetlerini aktarmışlardır.

Buna ek olarak, Çorum’da ilaç masraflarının yine SYDV tarafından karşılanmasını 
öngören bir düzenleme de mevcuttur. Bu olumlu düzenlemeye dair, pratikte yaşanan 
bazı sıkıntıların olduğu mülteci ve sığınmacılar tarafından aktarılmıştır. Görüşme yapılan 
mülteci ve sığınmacılar, reçete masraflarını önce kendilerinin karşılamaları gerektiğini; 
ilaç kupürleri ve eczane faturalarıyla SYDV’ye başvurulması halinde ilaç giderlerinin 
kendilerine geri ödendiğini ifade etmektedirler. Ancak, hemen hepsi, yeterli gelire sahip 
olmadıkları için bu ilaçları hiç alamadıklarını ve böylece ilaç tedavilerinin genellikle 
gerçekleşemediğini ifade etmiştir. İlacı kendi imkânları ile alıp faturasını SYDV’ye vererek 
geri ödeme alanlar ise, fatura tutarının üç ayda bir verilen 200 TL nakit yardımından 
kesildiğini ve/veya 200 TL’nin ödemesinin aylarca geciktiğini ya da takip eden dönemde 
hiç verilmediğini ifade etmişlerdir.11 Bu nedenle ihtiyaç duydukları halde yazılan ilacı hiç 
almamayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir.

“Hastaneden ücretsiz yararlanabileceğimi bilmeme rağmen, ilaç parası yüzünden 
doktora gitmemeyi tercih ediyorum. İlaç yardımı olduğunu bilmiyorum.” (İranlı 
bir bir mülteci, Çorum)

11 Çorum SYDV’nin konuyla ilgili yazılı bilgilendirmesinde, ayrı kalemlerde yapılan yardımların bir-
biriyle ilintilendirilmediği ve dolayısıyla ilaç yardımlarının nakit gıda yardımlarını etkilemediği ifade 
edilmiştir. 
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“30 TL’nin üstü reçeteleri Sosyal [SYDV) karşılıyor. Parayı ancak 15-20 gün sonra 
alabiliyoruz. 30 TL’yi biz ödeyebiliriz sanıyorlar; ancak 30 TL bizim bir günlük 
maaşımızdan daha çok.” (Afganistanlı bir mülteci, Çorum) 

“Zaten ilacımı kendim alabilsem neden SYDV'ye gidip parasını isteyeyim ki?” 
(İranlı bir mülteci, Çorum) 

“Hastane ücretsiz ama ilaç için para lazım. SYDV’de ilaç faturası görünce ‘niye 
hep hasta oluyorsunuz’ diyorlar.” (Afganistanlı bir mülteci, Çorum) 

Çorum’a Nisan 2014’te yapılan ikinci ziyarette, şehirde kayıtlı mülteci ve sığınmacıların 
genel sağlık sigortası tescillerinin yapılmaya başlandığı ve tescili yapılanların kamuya 
ait sağlık kuruluşlarından ücretsiz yararlandığı görülmüştür. Ancak Nisan 2014’te bu 
uygulamadan haberdar olmadıkları için SGK’da tescil işlemlerini tamamlamayan mülteci 
ve sığınmacılar olduğu gibi, yabancı kimlik numarasını alamadığı için sağlık kurumlarına 
başvuramayan mülteci ve sığınmacıların da olduğu saptanmıştır. 

Yeni dönemde ilaç masrafları ile ilgili eski uygulamanın da sona erdiği ve mülteci ve 
sığınmacıların reçete bedelinin %10’unu karşılayarak ilaçlarını temin edebildikleri 
ifade edilmiştir. Reçete bedelleri konusunda uygulamaya konulan bu yeni düzenleme 
sonucu, bundan böyle bu kalem ile SYDV nakdi yardımları arasında herhangi bir çakışma 
yaşanmayacağı beklenebilir. Ancak, özellikle kullandıkları ilaçların bedeli yüksek olan 
kronik hastalar için, bu yeni uygulamanın sorunlu olması da öngörülebilir 

Çorum’da sağlık hizmetlerine erişim konusunda yaşanan bir sıkıntı, tercüman eksikliği 
olarak belirmektedir. Görüşülen kişiler, hastaneye gittiklerinde genellikle diğer mülteci 
ve sığınmacılar arasında Türkçe bilenlerin yardımıyla bu sorunu çözmeye çalıştıklarını 
aktarılmışlardır. Ancak, bazı tercümanların bunu ücret karşılığı yapması nedeniyle, 
maddi durumları elverişli olmayanlar, ya tercüman olmadan sağlık personeli ile iletişim 
kurmak zorunda kaldıklarını ya da hastaneye gitmediklerini ifade etmişlerdir 

“Daha önce hiç hastaneye gitmedim. Çünkü tercüman lazım. Ona verecek 
paramız yok. Kızım camiden para toplayıp bana tansiyon ilacı getiriyor.” (Iraklı 
bir mülteci, Çorum) 

“Hastaneye gitmek için tercüman 50 TL para istedi. Yalnızca engelli çocuğum 
için hastaneye gidebildim.” (Iraklı bir mülteci, Çorum) 

YUKK’un yürürlüğe girmesinden önce ekonomik yetersizlikten dolayı ikamet tezkeresi 
edinemeyen mülteci ve sığınmacılar, sağlık hizmetlerine erişemediklerinden; ilaç 
ihtiyaçlarını hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmaksızın eczanelerden veya yakın 
çevrelerinden destek alarak gidermeye çalıştıklarını görüşmelerde belirtmişlerdir. 
Çorum’da yapılan görüşmelerde, mülteci ve sığınmacıların önemli bir kısmının aile 
hekimi ve toplum sağlığı merkezlerinden habersiz olduğu gözlemlenmiştir. 

Sağlık alanında yapılan görüşmelere baktığımızda dikkati çeken başka bir nokta da,  
sığınmacı ve mültecilerin hastane başvurularının daha çok acil servise olmasıdır. Hitit 
Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden edinilen bilgiye göre, 01.01.2012 



61

TÜRKİYE’DE MÜLTECİLERİN KABUL KOŞULLARI

ve 31.08.2013 tarihleri arasında kendilerine başvuran mülteci ve sığınmacıların önemli 
bir kısmı acil servisten giriş yapmıştır. Aynı dönemde iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve 
doğum, çocuk sağlığı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, deri ve zührevi hastalıkları, kulak-
burun-boğaz hastalıkları polikliniklerinin her birine iki yüzden fazla başvuru yapılmıştır. 

Mülteci-Der’in Çorum’da karşılaştığı mülteci ve sığınmacı yetişkin ve çocuklar arasında 
çok sayıda engelli bulunmaktadır. Engelliler arasında ağır engelli heyet raporu olanlar da 
vardır. İlgili bölümde ele alındığı gibi bu rapor ile “evde bakım ödemesi” için başvuranlar 
ve alanlar mevcuttur. Ancak “evde bakım ödemesi” uygulamasından haberdar olmadığı 
için başvurmayanlar; ağır derecede engelli olduğu halde aldıkları raporda engel 
oranının düşük gösterildiğini veya ağır engelli raporu olduğu halde “evde bakım ücreti” 
başvurusunun kabul edilmediğini söyleyenler de olmuştur. 

13.2.  Erzurum

Daha önceki bölümlerde de ifade edildiği gibi, Erzurum Valiliği şehirde kayıtlı mülteci 
ve sığınmacıların tümüne sağlık karnesi dağıtmış ve ödemeler SYDV tarafından 
üstlenilmiştir. Bu karne sahibi kişinin hastanede kayıt, tahlil-tetkik, tedavi ve ilaç 
erişimde hiçbir ücret ödemesine gerek bulunmamaktadır. Türkiye genelinde örnek 
olarak gösterilebilecek bu uygulama, mülteci ve sığınmacılar açısından çok önemli bir 
kolaylık sağlamış ve diğer illerde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olan sağlık 
hizmetlerine erişim Erzurum’da 2013 sonuna kadar bir sorun olmamıştır. Fakat Aralık 
2013’te Erzurum’da görüşülen mülteci ve sığınmacılar, sağlık karnelerinin kısa bir 
süre öncesinde geri toplandığını dile getirmiştir. Mülteci ve sığınmacılar bunun sebebi 
konusunda kendilerine her hangi bir açıklama yapılmadığını belirterek bundan sonra 
sağlık hizmetlerine nasıl ve ne zaman ulaşabilecekleri yönündeki endişelerini dile 
getirmişlerdir. Mülteci-Der ekibinin görüştüğü SYDV yetkilileri sağlık karnelerinin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan gelen talimat doğrultusunda toplandığını teyit 
etmişlerdir. 19.11.2013 tarihli bu talimatta, YUKK uyarınca Türkiye’de kayıtlı mülteci 
ve sığınmacıların genel sağlık sigortası kapsamına alınmasından dolayı bundan böyle 
SYDV’nin sağlık yardımı ile ilgili başvuruları karşılamayacağı ifade edilmiştir. YUKK Madde 
123/8 ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 60/1 (a) 
ve (b) bendlerinde yapılan değişiklikler Nisan 2013’te yürürlüğe girmiş olsa da, 2014 
başına kadar GSS tescil işlemlerinin yapılmaması ve mülteci ve sığınmacıların bu konuda 
yeterince bilgilendirilmemesi nedeniyle, Erzurum’da sağlık karnelerinin toplanmasının 
kaygı ve paniğe yol açtığı ifade edilmelidir. Mülteci-Der’in Nisan 2014’te Erzurum’a 
yaptığı ikinci ziyaret sırasında artık GSS tescilleri yapılmış olduğu için, ara dönemde 
sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntıların sona erdiği gözlemlenmiştir. Ancak, 
YUKK ile gelen bu yeni düzenleme doğrultusunda, Erzurum’daki mülteci ve sığınmacılar 
sağlık karnesi uygulamasına nazaran daha kısıtlı hizmetlere erişebilmektedir. Sağlık 
karnesi uygulamasında ilaç giderlerinin tamamı SYDV tarafından karşılanabilirken YUKK 
düzenlemesiyle katkı payı ve ilaç giderlerinin %20’sinin hasta tarafından ödenmesi 
gerekmektedir. 

Erzurum’da başvurdukları sağlık kurumlarında çalışan personel ile ilişkilerinde genellikle 
bir olumsuzluk yaşamadıklarını ifade eden mülteci ve sığınmacılar, hastanelerde tercüman 
olmamasından dolayı çoğu zaman Türkçe bilen arkadaşları ile hastaneye gittiklerini ya 
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da telefondan tercüme desteği alarak doktorlar ile anlaştıklarını söylemişlerdir. 

13.3. Çanakkale ve Manisa

Manisa ve Çanakkale illerinde, Çorum ve Erzurum’dan farklı olarak, sağlık hizmetlerine 
erişimi kolaylaştırmak adına valilikler tarafından herhangi bir inisiyatifin alınmadığı 
görülmüştür. Bu illerde, mülteci ve sığınmacıların kayıt için 15 TL ödeyerek hastanelerden 
yararlandığı öğrenilmiştir. Kayıt dışında tahlil ve tetkikler için de para ödendiği 
anlaşılmaktadır.

Mülteci-Der ekibinin görüştüğü mülteci ve sığınmacılar, Çanakkale ve Manisa ilinde 
sağlık hizmetlerine erişimle ilgili yaşadıkları en büyük problemin, hastane ücretleri, ilaç 
tedavisi masrafları ve hastanelerde tercüman bulunmayışı olduğunu ifade etmişlerdir. 
Hasta oldukları halde, doktora gidemediklerini ve ilaçlarını temin edemediklerini 
belirten mülteci ve sığınmacılar olmuştur. 

“İki-üç aile hastaneye gittiklerinde para ödememiş ama şimdi istiyorlar. Geçen 
hafta eşim gitti, kulak muayenesi için, 170 TL hastane, 30 TL de ilaçlar tuttu.” 
(Afganistanlı bir mülteci, Manisa)

Çanakkale’de görüşülen mülteci ve sığınmacılarda, sağlık hizmetlerine erişim konusunda 
bilgi eksikliğinin olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin, Çanakkale Devlet Hastanesi’ne 
muayeneye giden bir mülteci, kendisinden bir defaya mahsus 15 TL ücret alınacağı; bir 
sonraki gelişinde ise 100 TL ücret isteneceğinin söylendiğini dile getirmiştir. 

“Vizite için ilkinde 15 TL verdim. Ama dedi ki ‘bu defa böyle ama bundan 
sonra 100 TL alırım.’ 100 TL ona versem 10 gün aç kalırım.” (İranlı bir mülteci, 
Çanakkale)

Bu algının bir yanlış anlamanın sonucu olması mümkün görünse de, bu örnekte 
Çanakkale Devlet Hastanesi yönetiminin mülteci ve sığınmacıları “Sağlık Turizmi 
Genelgesi” kapsamında faturalandırmayı planladığı ve bu doğrultuda bir bilgilendirme 
yaptığı düşünülmektedir. 

“Kanunda var mı yok mu bilmiyoruz; ama Türklere 15 TL, yabancılara 100 TL 
diyor Çanakkale Devlet Hastanesi.” (İranlı bir mülteci, Çanakkale)

Sözü edilen bu fiyat uygulaması nedeniyle, bazı mülteci ve sığınmacılar, yalnızca acil 
durumlarda hastaneyi gittiklerini; polikliniklerden giriş yaptıkları takdirde, kendilerinden 
yüksek ücret alınacağından çekindiklerini söylemişlerdir. 

Çanakkale ve Manisa illerinde, ilaç masraflarının karşılanması için herhangi bir sivil 
toplum kuruluşuna veya kamu kurumuna başvurduğunu veya bir kurumdan yardım 
aldığını ifade eden mülteci ve sığınmacı olmamıştır. Kendi maddi imkânları da ilaç 
masraflarını karşılamaya yetmeyince, kullanmak zorunda oldukları ilaçları alamayan 
mülteci ve sığınmacılar mevcuttur. 

“İlaçları sürekli almamız gerekiyor. Paramız olunca alıyoruz, olmayınca 
almıyoruz.”  (İranlı bir mülteci, Çanakkale)
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“Reçete verdi doktor ama alamadık. “(Afganistanlı bir mülteci, Çanakkale)

Diğer hedef illerde de sıklıkla dile getirilen tercüman eksikliği ve bu yüzden sağlık 
personeli ile iletişim kurmakta yaşanan zorluk, Çanakkale ve Manisa illerinde de önemli 
bir sorun olarak belirmektedir. 

“Başka bir şehirden yeğenim geldi. Hastanede bana tercümanlık yaptı.” 
(Afganistanlı bir mülteci, Çanakkale)

13.4. Adana 

Şubat 2014’te Adana’ya yapılan ziyarette görüşülen Suriyeli olmayan mülteci ve 
sığınmacılar, sağlık hizmetlerine erişim için para ödemek zorunda kaldıklarını; hastaneye 
kayıt ve diğer muayene, tetkik, tahlil ve tedavi masraflarını ödeyemediklerini ifade 
etmişlerdir. Maddi imkânsızlıklar yüzünden hasta olsalar da hastaneye gidemediklerini 
söyleyen vardır. 

“Hastaneye gitmiyorum, çünkü paralı, bizden para alıyorlar. Hasta olduğum 
zaman da gitmiyorum. Gittiğimde de o kadar zor geçiyor ki moralim bozuluyor...
Babam hastaydı, onun için [tedavi olamadığı için], bıraktı gitti.” (Afganistanlı bir 
mülteci, Adana) 

”Eşimin dizinden kalçasına kadar platin var; kemik yok, sadece platin. Şimdi 
platin kırılmış,ama hastaneye gidemiyor.” (İranlı bir mülteci, Adana)

Adana’daki durumla ilgili olarak 2014 yazında doğum yapan bir mülteci kadın, hastanede 
kendisine 800 TL karşılığında bir senet imzalatıldığını ve o senetin hastane yönetimi 
tarafından BMMYK’ya gönderildiğini söylemiştir.  Mülteci kadın, hastane yetkililerinin 
kendisine, 350 TL’lik kısmın acil servis hizmetleri için kesildiği yönünde bilgi verdiğini 
aktarmıştır. 

Adana’daki mülteci ve sığınmacıların, ücret ödememek için genellikle acil servisten 
giriş yaptıkları anlaşılmaktadır. Bu, hastane ücretlerinin, mülteci ve sığınmacıların sağlık 
hizmetlerine erişimi önünde ne kadar büyük bir engel teşkil ettiğini göstermektedir. 

Önceki bölümlerde belirtilen AFAD genelgeleri ile Suriyeli mültecilerin sağlık 
hizmetlerine ücretsiz erişimlerinin sağlandığını bilen, Arapça konuşan bazı mülteci ve 
sığınmacıların, mecbur kaldıklarında Suriyeli olduklarını söyleyerek, hastanelerden 
ücretsiz yararlanmaya çalıştıkları Mülteci-Der ekibine aktarılmıştır.12

Adana’da hastane personeli ve doktorların tavırlarına dair farklı deneyimler aktarılmıştır. 
Görüşülen mültecilerden bir kısmı herhangi bir sorun yaşamadıklarını söylerken, 
bazı mülteci ve sığınmacılar nazik olmayan davranışlarla karşılaştıklarını, kendileriyle 
yeterince ilgilenilmediğini düşündüklerini aktarmıştır. 

“ Hastanedekilerin ‘Hep İranlılar geliyor, kafamı bozuyorlar’’ dediklerini 

12  Raporun yazıldığı dönemde sadece kayıt yaptırmış, tanıtım kartı almış olan Suriyeli mülteciler, 
sağlık hizmetlerine ücretsiz erişebilmektedir. 2014 yazından önce ise çoğu şehirde Suriyeli olduğunu 
beyan ederek kamu hastanelerinden ücretsiz yararlanabilmekteydi. 
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duydum.” (İranlı bir mülteci, Adana)

Adana’da daha önceki yıllarda çeşitli eczaneler tarafından ücretsiz ilaç yardımı sağlandığı; 
ancak ziyaret yapılan tarih itibarıyla böyle bir uygulamanın artık olmadığı öğrenilmiştir. 
Mülteci-Der’in görüştüğü hiçbir mülteci ve sığınmacıdan, SYDV tarafından ilaç yardımı 
yapıldığı bilgisi alınmamıştır. 

Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette, STÖ’lerden Adana Yabancılar Şube 
Müdürlüğü’nün GSS tescil işlemlerini başlattığı; hassas gruplara öncelik verilerek belirli 
bir sıra oluşturduğu öğrenilmiştir. Mülteci ve sığınmacılarla yapılan görüşmeler sırasında 
ise, GSS tescili ile birlikte sağlık hakkına ücretsiz erişeceklerine dair yeterince bilgi sahibi 
olmadıkları gözlemlenmiştir. 

Suriyeli mültecilerden de hastane personeli veya doktorlarla dil engeli dolayısıyla iyi 
iletişim kuramadıkları; ayrıca sert ve kaba davranışlarla karşılaşabildikleri öğrenilmiştir. 
Adana’da belirli hastanelerde Arapça tercüman bulundurulmasına karşın, tercümanların 
sayısının yeterli olmadığı; bazen tercümana ücret ödemek durumunda kalındığı, Mülteci-
Der ekibine aktarılmıştır 

      13. 5      Gaziantep

Adana’da olduğu gibi, Mülteci-Der ekibinin Gaziantep iline dair gözlemleri de, sağlık 
hakkına erişiminde Suriyeli mülteciler ile bireysel sığınma prosedürüne kayıtlı mülteciler 
arasında farklılık olduğu yönündedir. Gaziantep’te de bireysel sığınma prosedüründe 
olan mülteciler, hastanelerde kayıt, muayene ve tedavi için gerekli masrafları kendileri 
ödemek durumundadır. Ekonomik durumu elverişli olmayanlar, ağır hastalık durumunda 
bile tedaviye erişememektedirler. 

Bu uygulamanın vahim bir sonucu olarak, Gaziantep 63 yaşındaki Afganistanlı Golafrooz 
Tajik 27 Eylül 2013 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Golafrooz Tajik, haftada iki gün 
diyalize girmesi gerektiğine dair sağlık raporu olmasına rağmen, tedavi ve diyaliz ücretini 
karşılayamaması nedeniyle diyalize alınmadığından hayatını kaybetmiştir. Golafrooz 
Tajik’in Haziran 2013’te diyaliz tedavisi alması gerektiği hastaya ve ailesine bildirilmiştir. 
Haziran 2013-Eylül 2013 arasında hastanın ailesi Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi, Dr. 
Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi, Gaziantep Valiliği ve İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 
Şahinbey Kaymakamlığı ve İlçe SYDV, Gaziantep Sağlık Müdürlüğü, Gaziantep İli Kamu 
Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ne ve BMMYK Türkiye Temsilciği’ne başvurmuştur. 
Başvurulan hastanelerde bir süre senet imzalayarak diyaliz tedavisi mümkün olmuş, 
ancak gerçekleşen tedavilerin parası ödenmeden bir daha hastayı getirmemeleri 
konusunda aile uyarılmıştır. Bir diyaliz seansı yaklaşık 200TL tutmaktadır ve Şahinbey 
Kaymakamlığı SYDV bu dönemde aileye 400 TL mali yardım vermiştir. Hastanın haftada 
iki gün bikarbonatlı hemodiyalize girmesi gerektiğine dair doktor raporu, 29.07.2013 
tarihinde Gaziantep İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ne gönderilmiş ve Adli 
Rapor Birimi de bilgilendirilmiştir. 

Ailesinin çabalarına ek olarak Mülteci-Der, 07.08.2013 tarihinde Gaziantep Valiliği’ne, 
Şahinbey Kaymakamlığı’na ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yazılı olarak 
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başvurmuş; bunun sonucunda SYDV tarafından Glafrooz Tajik’in tedavisi için sadece 200 
TL maddi yardım yapılmıştır. Mülteci-Der, durumun hayati risk taşıdığı ve verilen yardımın 
yeterli olmadığı gerekçesi ile Gaziantep İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ne 
başvurmuş ancak sözlü olarak “yapabileceğimiz bir şey yok” yanıtı alınmıştır. Durumun 
aciliyeti ve hayati risk hakkında BMMYK da bilgilendirilmiş ve ailesinin bizzat Ankara’ya 
gidip başvuru yapması üzerine kendisine tedavi için 400 TL yardım yapılmıştır. Mülteci-
Der, bu konuda yardım için TBMM’deki Gaziantep ili vekillerine ulaşma çabaları sonucu 
Gaziantepli Bakanların danışmanlarına yönlendirilmiş; ancak yapılan birçok telefon 
görüşmesi sonucunda da; ne yazık ki herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.  

Tedavi giderleri konusunda bu girişimler yapılırken Glafrooz Tajik BMMYK’nın verdiği 
400 TL ile en son 10.09.2013 tarihinde diyaliz tedavisi alabilmiş; Gaziantep 25 Aralık 
Devlet Hastanesi tarafından kendisine, önceki borçlar ödenmeden hastaneye kabulünün 
yapılamayacağı bilgisi verilmiştir. 14.09.2013 tarihinde başvurulan Gaziantep Dr. Ersin 
Arslan Devlet Hastanesi diyaliz merkezinde yer olmadığı gerekçesiyle geri çevrilmiştir. 
14.09.2013 tarihinde diyaliz tedavisi yapılmayan Glafrooz Tajik aynı akşam durumu 
ağırlaşınca Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine acil servisine başvurulmuş; acil servis 
doktorların ısrarlı çabaları ile hastaneye yatışı yapılmış; ancak 16.09.2013 tarihinde 
girdiği yoğun bakımdan çıkamayarak 27.09.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Cenaze 
teslimi için de ailesi 22 bin TL tutarındaki senedi imzalamak zorunda kalmıştır.

Gaziantep’te yaşanan bu trajik ölüm, sağlık hizmetlerine erişim konusunda yaşanan 
sıkıntının en belirgin örneğini oluşturmaktadır. Bu yüzden, YUKK kapsamındaki yeni 
düzenlemenin son derece önemli olduğunun altını çizmek gerekir. Ancak, yukarıda ifade 
edildiği gibi, yeni dönemde de uluslararası koruma başvurusunda bulunanların kayıt 
işlemlerinde yaşanan ve bazı illerde bir seneyi bulan gecikmeler bu tip trajik olayların 
tekrarlanmasına yol açabilir. Zira, kayıt işlemi tamamlanıp yabancı kimlik numarası 
verilmeden, bireysel sığınma başvuru sahiplerinin GSS tescili yapılmamaktadır. Keza,  
kayıtları olmayan Suriyelilerin de, bir dönem olduğu gibi beyan usulü ile hastanelere 
ücretsiz kabulü artık mümkün olmamaktadır. 

Gaziantep’te kamp dışında yaşayan Suriyeli mülteciler için Valilikçe verilen tanıtım 
kartının da sağlık hizmetlerine erişimde kilit rol oynadığı öğrenilmiştir. Bu karta 
sahip olmayan Suriyeli mültecilerin hastanelerde ücret ödemek durumunda kaldığı 
aktarılmıştır. Gaziantep’te görüşülen bir Suriyeli aile, sırf bu yüzden Suriye’deki bir 
hastaneye gittiklerini ve sonra yine Türkiye’ye geri geldiklerini anlatmıştır. 

Reçete masraflarına ilişkin olarak, Adana ve diğer illerden farklı olarak, Gaziantep’te 
AFAD’ın Suriyeli mültecilerin ilaç masraflarını karşıladığı ve SGDD ofisinin de mülteci ve 
sığınmacılara belli ölçüde ilaç yardımı yaptığı öğrenilmiştir. 

14. Eğitim Hizmetlerine Erişim

14.1.  Örgün Eğitim Hizmetlerine Erişim

Mülteci ve sığınmacıların örgün eğitim hizmetlerine erişimi konusu; kayıt, dil sorunu, 
seviye/sınıf belirleme, kaynaşma, veli-öğretmen ilişkileri ve maddi imkânlar bağlamında 
ele alınabilir. Birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da Suriyeli mülteciler için farklı 
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uygulamalar söz konusu olduğundan, Suriyeli mültecilerin eğitim hakkına erişimini ise 
ayrı bir şekilde ele almakta yarar olacaktır.

Hedef illerde eğitim hakkına erişimdeki farklı uygulamalar; kayıt için yabancı kimlik 
numarasının zorunlu tutulması, yabancı kimlik numarası edinene kadar misafir öğrenci 
statüsünde kaydın yapılması ve seviye belirleme konularında kendini göstermektedir.  

E-okul sistemine giriş için yabancı kimlik numarası gerekmektedir. Dolayısıyla, ikamet 
tezkeresi alamadığı için kimlik numarası bulunmayan çocuklar okula kayıtlarını 
yaptıramamaktadırlar. Bazı hedef illerde ikamet tezkeresi için SYDV’lerce yapılan 
yardımlar veya çocukların misafir öğrenci olarak kabul edilmesiyle bu soruna çözüm 
bulunmaya çalışılsa da, bu nedene bağlı olarak çocuğunu okula gönderemeyen 
mültecilere rastlanmıştır. Yeni dönemde kimlik numarası için bir masraf gerekmemesi, 
eğitim hakkına erişimi kolaylaştıracaktır. Ancak, bu dönemde uluslararası koruma kayıt 
tarihlerinin gecikmesi çocukların okullaşmasını olumsuz yönde etkileyecektir.

Okula başlama yaşında olanların, ikamet tezkeresi olduğu sürece, kayıtta mevzuatla 
ilgili bir sorunla olmasa da, uygulamada geldikleri ülkede belirli bir sınıfa kadar okumuş 
çocuklar bazı zorluklarla karşılaşabilmektedirler. Genellikle önceki eğitim seviyesini 
gösteren belgeye sahip olmamaları ve çocukların Türkçe bilmemelerine bağlı olarak 
seviye ve sınıf belirlemede zorluklar ve mağduriyetler yaşanabilmektedir. 

Bu konuda da yine her hedef ilde farklı uygulamaların görüldüğünü söylemek 
mümkündür. Örneğin, Çorum ilinde öğrencinin, daha önceki eğitim seviyesini gösteren 
belgelerin yeminli tercümanca tercüme edilmesi zorunluğu ve seviye belirleme sınavının 
Türkçe yapılması gibi veliyi maddi külfete sokan; çocukların ilk geldiklerinde Türkçe 
bilmemelerinden dolayı yapılan sınavda başarısız olmalarına neden olan uygulamalara 
yer verilmemesi takdirle karşılanmıştır. Erzurum ilinde ise 14 yaşın üzerinde olan 
çocukların okul kaydı sırasında zorluk yaşandığını ve hatta kayıt yaptıramadıklarını; 
keza Türkçe bilmedikleri gerekçesiyle okul kayıtlarını yaptıramadıklarını söyleyen kişiler 
vardır. Çanakkale ilinde ise, 14 yaşındaki bir çocuğun ilkokul birinci sınıftan başlatılması 
gibi uygulamalar Mülteci-Der ekibine iletilmiştir. 

Seviye belirleme uygulamalarına bağlı olarak büyük yaşta çocukların alt sınıflara 
yerleştirilmesi, mülteci çocukların kaynaşmasının önünde engel teşkil ederken; onları 
okuldan da soğutmaktadır. Bu, birçok mülteci ve sığınmacı çocuğun, okulu bırakmasına 
ya da hiç başlamamasına da neden olabilmektedir. 

Eğitim alanında dil engeli, gerek çocukların okula uyum sağlaması gerekse veli-
öğretmen ilişkileri açısından belirleyici olabilmektedir. Çocuklar, ilk aşamada sorun 
yaşasa da, özellikle yaşları küçük olanların oldukça hızlı bir şekilde Türkçe öğrendiği 
gözlemlenmiştir. Ancak, genel olarak mülteci çocuklara, normal ders saatleri dışında 
destek Türkçe dersi verilmesi hususunda adımlar atılması gerekmektedir. Türkçe 
bilmeyen veliler, çocuklarının eğitim durumlarını takip edememekte, gerektiğinde 
öğretmenle iletişim kuramamaktadır. Bu durumda Türkçe öğrenen çocuklar,  velileri ile 
öğretmenleri arasında tercümanlık yapmak durumunda kalabilmektedir. 

Mülteci-Der ekibinin yaptığı çalışmalarda, mülteci ve sığınmacı çocukların, okullarındaki 
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ve sınıflarındaki diğer çocuklarla kaynaşmalarında zorluklar yaşanabildiği görülmüştür. 
Akranlarla ilişkilerde özellikle din, mezhep ve ırk farklılıklarının belirleyici olabildiği 
gözlemlenmiştir. Farklı din ve mezhepten olan çocukların, Müslüman ve Sunni mülteci 
çocuklara göre farklı deneyimler yaşadıkları anlaşılmaktadır. 

Bunlara ek olarak, mülteci ve sığınmacıların yaşadıkları mali olanaksızlıklar, eğitim 
alanında da kendini göstermektedir. Okulların ücret isteyeceği ihtimaline dayanarak 
dahi, çocuklarını okula yazdırmaya yanaşmayan mültecilerle görüşülmüştür. Aynı 
şekilde, maddi zorluklara bağlı olarak mülteci çocukların çalışmak zorunda kaldığı, bu 
yüzden okula gidemediği de aktarılmıştır. Bunların haricinde, kırtasiye, forma gibi okul 
masrafları ve ulaşım giderleri dolayısıyla çocuklarını okula gönderemeyen mülteci ve 
sığınmacı aileler olduğu gözlemlenmiştir. 

Suriyeli mülteci çocukların eğitim hakkına erişiminde daha ciddi sorunlar kendini 
göstermektedir. Özellikle kamp dışında yaşayan Suriyeli mülteci çocukların eğitimi 
konusunda; okullaşma oranı,  müfredat, denklik ve diploma gibi konular sıkıntılı 
alanlar olarak gösterilebilir. Bu durum çok sayıda Suriyeli mültecinin yaşadığı Adana ve 
Gaziantep’te de önemli bir sorun olarak gündeme gelmiştir. 

      14.1.1.    Çorum

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan yazılı bilgiye göre, 2013-2014 Eğitim-
Öğretim yılında değişik kademelerde 64 mülteci ve sığınmacı öğrenci eğitime devam 
etmektedir. Bu sayının, okul çağındaki sığınmacı ve mülteci çocukların sayısı ile 
karşılaştırıldığında, oldukça küçük bir oranı yansıttığı, dolayısıyla Çorum’da ikamet eden 
mülteci-sığınmacı çocukların çoğunun okullaşmadığı düşünülmektedir. 

Çorum’da okullara kayıt sırasında ciddi bir sıkıntı yaşanmadığı anlaşılmaktadır. Ancak alan 
çalışması sırasında henüz ikamet tezkeresi çıkmamış veya ekonomik problemler yaşadığı 
için tezkere alamamış mülteci ve sığınmacı çocukların, okula kayıt olamayacaklarını 
düşündüklerinden, okula başvurmadıkları öğrenilmiştir. 

Çorum’da mültecilerle yapılan görüşmeler sırasında, çocukların eğitime yönlendirilmesi 
konusunda ailelerin bir kısmının çok bilinçli olduğu ve zaman kaybetmeden çocuklarını 
okula yazdırdıkları;  bir kısmının ise çocuklar Türkçe bilmedikleri için okula kayıt etmenin 
mümkün olmadığını düşündükleri dikkat çekmiştir. Bazı mülteciler, Türkiye’de uzun 
süre yaşamayacaklarına dair inanç ve ekonomik problemler nedeniyle çocuklarını okula 
göndermediklerini aktarmışlardır. Çocukların okul forma ücreti, kırtasiye masrafları, 
okula kayıt sırasında istenilen ücret (örneğin bir veli 50 TL istendiğini ifade etmiştir), 
cep harçlığı;  yardımcı ders kitaplarının ücreti gibi masraf kalemleri, mülteci ve sığınmacı 
velilerin karşılamakta zorlandıkları maddi külfetler arasındadır. Okul formasının 
karşılanmasında okul idaresinin yardımcı olduğuna dair deneyimlerini paylaşan veliler 
olduğu gibi, okul idaresiyle konuştukları halde bu konuda hiçbir yardım alamadıklarını 
ifade eden veliler de olmuştur. BMMYK ve SYDV’nin eğitim yardımlarından habersiz 
olan ailelerle yapılan görüşmelerde, eğitim yardımlarına ilişkin gerekli bilgi verildiğinde 
çocuklarını okula yazdıracaklarını ifade edenler olmuştur. Çorum’da Arapça konuşan 
sığınmacı ve mülteci çocukların eğitim seviyelerinin belirlenmesinde, Arapça bilen 
bir öğretim elemanı tarafından çocuklara sorular sorulduğu; eğitim seviyesine ilişkin 
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beyanı ve çocuğun yaşı dikkate alınarak çocuğun devam edeceği sınıfın belirlendiği 
anlaşılmaktadır. Diğer yandan, okula yazılan çocukların kendi ülkelerinde devam ettikleri 
sınıfı belirtmiş olsalar da, Türkiye’de bir ya da iki alt sınıftan eğitimlerine başlatıldığını 
ifade eden veliler olmuştur.  Bunun, bazı mülteci çocuklarda, özellikle yaşları daha büyük 
olan mülteci çocuklarda sıkıntıya neden olduğu anlaşılmaktadır. 

Normal seviyesinden daha alt sınıftan başlamak, dil yüzünden okulda yaşanan güçlükler 
ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir süre sonra okulu bırakıp eğitim hayatından uzaklaşan 
ve çalışmaya başlayan çocuklar olduğu öğrenilmiştir.

“Ev sahibinin yönlendirmesi ile okul kaydını yaptık. 3 çocuk da okula gitti ama bir 
sınıf geriye aldılar. Sınav yapılmadı. Büyük kız 6 ay devam etti sadece. 9. sınıftan 
başladığı için ve dil bilmediği için okula adapte olamadı. Para sıkıntısı ve dil sıkıntısı 
olduğu için okulu bırakmak zorunda kaldı. Şimdi çok mutsuz; işten gelince hemen 
odasına kapanıyor. Diğer çocuk,  biraz alışmakta zorlandı; ancak şimdi takdir aldı; 
gayet iyi durumda. En küçük çocuğun adapte olması çok daha kolay oldu. Hanım 
Türkçe bilmediği için velilerle ve öğretmenlerle çok anlaşamıyor.” (Afganistanlı bir 
mülteci, Çorum) 

Lise eğitimine devam eden mülteci bir çocuğa görüşmeler sırasında rastlanmamıştır. 
Bir sivil toplum kuruluşu yetkilisi ile yapılan görüşme sırasında öğrencilerin devamsızlık 
yapmalarının büyük bir problem olduğu dile getirilmiştir. Çocukların velileriyle 
temas kurulamadığı; öğretmenlerin ve okul idaresinin bu durumda çaresiz kaldıkları; 
mültecilerin adres değişikliğinin ya da üçüncü bir ülkeye yerleştirilmelerinin sonucu 
olarak eğitimlerinin yarıda kaldığı ifade edilmiştir.  

Okula devam eden çocukların okul idaresi ve öğretmenleri ile ilişkileri sorulduğunda, 
görüşülen mülteci ve sığınmacı ailelerden biri, yabancı oldukları için onlara ayrımcılık 
yapıldığı ve kendilerine hakarete varan sözler söylendiğini dile getirirken; görüştüğümüz 
bazı mülteci aileler ise, öğretmenlerin ilgisinden memnun olduklarını ifade etmişlerdir. 
Bir öğretmenin veli ile tanışabilmek için ev ziyareti gerçekleştirdiği, mülteci bir aile 
tarafından aktarılmıştır.  

Çorum’da Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından mülteci ve sığınmacılara, 2013 
yılının ilk aylarında sağlanan çeşitli eğitim aktiviteleri olduğu öğrenilmiştir. Mülteci ve 
sığınmacı çocukların, Türkçe, Arapça, Farsça ve İngilizce dillerinde düzenlenen ‘eğlen-
öğren-hijyen’ seminerlerine; küçük sanatçılar etkinliklerine ve yaz etkinliklerine katılım 
sağladığı, TEGV yetkilileri tarafından aktarılmıştır. Mülteci-Der’in Çorum alan çalışması 
tarihi itibariyle, TEGV’in mülteci çocuklara yönelik özel aktiviteleri olmadığı; ancak 
mülteci ve sığınmacı çocuklarla yeniden biraraya gelme yönünde istekli oldukları 
görülmüştür. Mülteci ve sığınmacılarla yapılan görüşmelerde ise, TEGV’in çocuklara 
yönelik ücretsiz etkinliklerinden haberdar olmadıkları gözlemlenmiştir.

  14.1.2.    Erzurum

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre, ilde 2012-13 öğretim yılında 
140 mülteci çocuk okumaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, gelen mülteci çocuklar 
dil biliyorsa hemen okula başladıklarını, dil bilmeyenlerin üç ay Halk Eğitim Merkezi’nin 
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Türkçe kursuna devam ettiğini belirtmişlerdir. MEB’den izin gelmesi durumunda, çocuğun 
Türkçe kursuna ve okula aynı ayda başlatılmasını değerlendirecekleri de ifade edilmiştir. 
Seviye belirlenmesinin Türkçe sözlü sınavla yapıldığı, sınav komisyonunda çocuğun dilini 
bilen bir kişinin de olduğu ve gerektiği yerde çocuğa yardım ettiği belirtilmiştir. Mülteci 
aileler ile yapılan görüşmelerde ise daha önceki eğitim seviyelerini belirleyen belge 
olmadığında yapılan seviye tespit sınavının kendi dillerinde değil Türkçe olmasından 
dolayı yaşanan sıkıntılar ifade edilmiştir.

Erzurum'da mülteciler ve sığınmacılarla yapılan görüşmeler sırasında okula başlama 
yaşındaki çocukların kayıtları konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmadığı gözlenmiştir.  
Görüşülen aileler arasında ikamet tezkeresi olmayan bulunmadığından, bu durumun, 
okula kayıtta sorun teşkil edip etmediğine dair bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak, 14 
yaşın üzerinde olan çocukların okul kaydı sırasında zorluk yaşandığını ve hatta kayıt 
yaptıramadıklarını söyleyenler vardır. 

“Oğlum 16 yaşında. Okula almadılar Türkçe bilmediği için.” (Afganistanlı bir 
mülteci, Erzurum)

Dil bilmediklerinden veya okul kayıt işlemlerinin oldukça zor olduğunu duyduklarından 
okula kayıt için müracaatta bulunmayanlar da vardır. Erzurum’da okula kayıt 
yaptıramadığı için eğitime devam edemeyen ve/veya aile bütçesine katkıda bulunmak 
için çalışan zorunlu eğitim yaşındaki mülteci/sığınmacı çocuklara da rastlanmıştır.  

Türkçeyi sonradan öğrendikleri halde, çocuklarının çok başarılı olduğunu ifade eden 
aileler olmuştur.

“İkisi de çok çalışkan. Takdir alıyorlar.” (Afganistanlı bir mülteci, Erzurum)
“Benim çok yakın dört arkadaşım var. Hepimiz de çalışkanız, bizi kıskanıyorlar.” 
(Afganistanlı bir mülteci, Erzurum)

Mülteci ve sığınmacı aileler ve çocuklar okul yöneticileri ve öğretmenlerin genellikle 
kendilerine karşı çok ılımlı davrandıklarını ve herhangi bir ayrımcılığa maruz 
kalmadıklarını belirtmişlerdir. Ancak, bazı öğretmenlerin kendilerine karşı olumsuz 
duygular taşıdıklarını, Türkçe yüzünden zorlandıklarında anlayışlı davranmadıklarını 
ifade eden çocuklar da olmuştur. 

“Bir öğretmen beni sevmiyor hiç. ‘Afgan öğrencilerin ne farkı var, niye onlara 
daha anlayışlı davranayım’ diyormuş.” (Afganistanlı bir mülteci, Erzurum)

Bazı mülteci/sığınmacı aileler okulların kendilerinden kitap parası istediklerini ve bu 
parayı bulmakta zorlandıklarını söylemişlerdir. Yapılan görüşmelerde Mülteci-Der'e 
iletilen diğer bir sorun ise, BMMYK'nin sağladığı eğitim yardımının bu sene kendilerine 
ulaşmadığı yönünde olmuştur. Aileler, çocuklarının eğitim masraflarını SYDV’nin verdiği 
35 TL tutarındaki eğitim yardımı ile gidermeye çalıştıklarını belirtmişlerdir. 

    14.1.3.    Çanakkale ve Manisa 

Çanakkale ve Manisa’da Mülteci-Der ekibinin eğitim hakkına erişim konusunda 
edindiği bilgiler, zorunlu eğitim yaşında olan mülteci çocuklardan bazılarının okula 
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kayıt olmasında sorun yaşanmazken; bazılarının sorunla karşılaştığı yönündedir. Daha 
önce geldikleri ülkede okula gitmiş çocuklardan, eğitim seviyesini gösteren belgelerin 
istenmesi, okula kayıtların önündeki en büyük engellerdendir. Belge sunamayan mülteci 
ve sığınmacı çocuklara için yapılan seviye tespit sınavının anladıkları dilde olmadığı 
ifade edilmiştir. Bu yüzden sınavda başarısız olan 14 yaşındaki bir çocuğun ilkokul birinci 
sınıftan başlatılması gibi örnekler vardır. Bu durum, okula kaydını yaptıramaması veya 
öğrencinin okulu bırakmasına kadar büyük sorunlara neden olabilmektedir: 

“Diğer çocuk 14 yaşında, 8. sınıfa kadar okudu. Birinci sınıftan başlayacak 
dediler. Belge istediler.” (Afganistanlı bir mülteci, Çanakkale)

“12 yaşında olan kız, diğerleri erkek. Sadece kızım okula gidiyor. Diğer çocukları 
okul kabul etmedi.” (Sudanlı bir mülteci, Çanakkale)

Manisa’da görüşülen Iraklı bir aile, dördüncü ve birinci sınıfa gitmesi gereken çocuklarının 
normal seviyelerine göre sınıflara yerleştirilmesini değil; ikisinin de özellikle aynı sınıftan 
başlamalarını istediklerini ifade etmişlerdir. Bu doğrultuda okul yönetiminin, büyük olan 
çocuğu da ikinci sınıfa kaydettiğini aktarmışlardır. 

Bazı mülteci ve sığınmacılar, çocukların diğer öğrencilerle ilişkilerinin olumlu olduğunu 
belirten ifadelerde bulunsalar da; özellikle siyahi çocukların okullarda, diğer öğrenciler 
tarafından ayrımcılığa uğradığını söyleyenler de olmuştur. Genel olarak öğretmenler 
hakkında olumlu düşünceler dile getirilmiştir. 

“Kızımın okulda birkaç iyi arkadaşı var; ama ‘zenci’ diyenler de oluyor. Hristiyan 
olduğunu okuldakiler bilmiyor. Öğretmenler iyi.” (Sudanlı bir mülteci, Çanakkale)

Eğitim hakkına erişimde maddi sıkıntıların da belirleyici olduğunu eklemek 
gerekmektedir. Mülteci ve sığınmacı ailelerden bazıları, otobüs parası ve harçlık gibi 
harcamaları karşılamakta zorluk çektiklerini ifade etmişlerdir. 

    14.1.4   Adana ve Gaziantep

Adana’da yabancı kimlik numarası olmayan çocukların okula gidemediği anlaşılmaktadır. 
Örneğin, Iraklı mülteci bir ailenin, yaşadıkları yerin dükkân olarak gözükmesi nedeniyle 
adres kaydını yaptıramadığı, bu yüzden de iki senedir ikamet tezkeresi ve yabancı kimlik 
numarası alamadıkları ve çocuklarını okula kayıt ettiremedikleri görülmüştür. 

Adana’da görüşülen mülteci ve sığınmacılar arasında liseye devam eden bir Afgan kız 
öğrenci bulunmaktadır. Daha önce İran’da mezun olduğunu okulun diplomasıyla kaydını 
gerçekleştirebildiği öğrenilmiştir. Afgan öğrencinin girişimiyle okulda, onun ve bölgedeki 
diğer Farsça konuşan mülteciler için Türkçe kursu açılmış olsa da; bu kursun kısa süre 
devam edebildiği belirtilmiştir. 

Görüşülen bir İranlı ailenin çocuğunun Adana’da dördüncü sınıfa devam ettiği; 
ancak karne alamadığı öğrenilmiştir. Aynı sınıfta olan diğer dört İranlı çocuğun da 
karne alamadığı bilgisi verilmiştir. Bu durum, söz konusu ailelerin üçüncü bir ülkeye 
yerleştiklerinde çocukların eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmelerinin önünde 
engel teşkil edebilir. Ayrıca Türkiye’de kalmaları durumunda da ortaokul eğitimine 
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devam etmeleri konusunda sorun çıkarabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Mülteci-Der ekibinin Şubat 2014’te gerçekleştirdiği Adana çalışmasında, Suriyeli 
çocuklara eğitim sağlayan özel bir eğitim kurumunun mevcut olduğu; ancak sınırlı 
sayıda çocuğun bu imkândan yararlandığı öğrenilmiştir. O dönemde Adana İnsani 
Yardım Vakfı’nın (ADYAR) yoğun bir şekilde Suriyeli çocuklar için kurs açma çalışmaları 
yürüttüğü ve Haziran 2014 itibariyle Adana’da beş yeni eğitim kurumunun faaliyete 
geçtiği öğrenilmiştir. 

Gaziantep’te ilgili Vali Yardımcısı ile yapılan görüşmede, yabancı kimlik numarası 
olmayan mültecilerin örgün eğitim kurumlarına kayıtlarının problemli olduğu; istisnai 
de olsa bazı çocukların misafir olarak kaydedildiği; ancak bu şekilde eğitime devam eden 
çocukların sayısının net olarak bilinmediği öğrenilmiştir.  İkamet tezkeresi edinemeyen 
Suriyeli mültecilerin, Gaziantep Valiliği tarafından sağlanan tanıtım kartlarıyla da örgün 
eğitim kurumlarına kayıt olamadıkları anlaşılmaktadır. Gaziantep’te ilgili Vali Yardımcısı 
da en sorunlu alanın eğitim hakkına erişim olduğunu belirtmiştir.

Bu durumun çözümü olarak, kurs adı altında açılan okullarda Suriyeli çocuklara, gönüllü 
öğretmenler tarafından Arapça eğitim sağlandığı öğrenilmiştir. Örneğin, Ocak 2014’te 
Gaziantep’te yapılan alan araştırması sırasında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
tarafından organize edilen iki kursta, sabah-öğlen olmak üzere 2000’in üzerinde Suriyeli 
çocuğa eğitim verildiği bilgisi alınmıştır. Aynı şekilde, Şahinbey Belediyesi’nin de 900-
1000 Suriyeli çocuğa eğitim sağladığı öğrenilmiştir. İlgili Vali Yardımcısı, Mart 2014’te 
yapılan görüşmede, Gaziantep’te barınan toplam Suriyeli çocuk sayısının sadece yüzde 
10 ila yüzde 15’inin eğitim hizmetlerine erişebildiğini tahmin ettiklerini söylemiştir. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi Suriyeli çocukların eğitimi konusunda, kamp dışı nüfus 
için mevcut okulların çok az olmasına bağlı olarak çok düşük kalan okullaşma oranından 
başka,  müfredat, denklik ve diploma gibi konular sıkıntılı alanlar olarak gösterilebilir. 
Bu konuda hukuksal mevzuatın yeterli olmaması büyük bir eksiklik olarak kendini 
göstermektedir. Suriyeli mültecilerle yapılan görüşmeler sırasında, Suriyeli ailelerin 
genel olarak çocukların okula gidebilmesi yönünde istekleri olduğu görülürken; diploma 
gibi konuların ise ikincil planda kaldığını söylemek mümkün olabilir. Ancak bu, mevzuat 
eksikliklerinin giderilmesinin elzem olmadığı anlamına gelmemelidir. 

     14.2. Yaygın Eğitim: Dil ve Meslek Edinme Kurslarına Erişim

Mülteci ve sığınmacılar, ikamet ettikleri illerdeki Halk Eğitim Merkezleri’nde dil ve 
beceri-meslek edinme kurslarına katılabilmektedir. Hedef illerde yapılan çalışmalarda, 
söz konusu merkezlerin kurslarına katılım şartları yeknesaklık gösterirken; kurs sayısı, 
çeşitliliği ve mültecilerin bu kurslara teşvik edilmesi konularında her ilde farklı bir 
durumun olduğunu söylemek mümkündür. Genel olarak hedef illerin tümünde, Halk 
Eğitim Merkezleri tarafından sağlanan kurslara katılım oranının olması gerekenden 
düşük olduğu söylenebilir. Türkçe kursu haricinde beceri-meslek edindirme kurslarına 
katılımın çok daha sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Kurslara katılımının az olması, kurslar hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları ve kurs 
saatlerinin çalışan mülteci ve sığınmacılar için uygun olmamasıyla alakalı olabilir. Buna 
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ek olarak, Halk Eğitim Merkezleri’ndeki Türkçe kurslarının daha çok Türkçe konuşabilen 
ancak okuma yazma bilmeyen kişilere göre düzenlenmiş olması dolayısıyla, mülteci ve 
sığınmacıların ihtiyaçlarına cevap vermediği gözlemlenmiştir. 

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan yazılı bilgiye göre, 2012-2013 Eğitim-
Öğretim yılında Merkez Halk Eğitim Müdürlüğü koordinesinde mülteci ve sığınmacı 
konumunda olan veli ve öğrencilere yönelik iki Türkçe kursu açılmıştır. Bu kurslara 
18 kadın, 18 erkek katılmıştır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ise, yine Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü koordinesinde 3 adet Türkçe kursu açılmıştır. Bu kurslara ise, 50 
mülteci ve sığınmacı katılım göstermektedir.

Çorum’da görüşülen mülteci ve sığınmacılar arasında, Türkçe bilmeyenlerin sayısının 
oldukça fazla olduğu gözlenmiştir. Görüşülen mültecilerin büyük bir kısmı, Türkçe 
öğrenmek istediklerini; ancak bunun için hangi kuruma başvurmaları gerektiğini 
bilmediklerini ifade etmiştir. Halk Eğitim Merkezi’ndeki Türkçe ve diğer beceri-meslek 
edinme kurslarından ve açık ilköğretim, açık lise uygulamalarından haberdar olmadıkları 
görülmüştür. Daha önce Türkçe kurslarına devam eden veya Türkçe kurslarından 
haberdar olanların bazıları ise, ders saatlerinin çok az olduğunu ve derslerden verim 
alınmadığını belirtmişlerdir. 

Çorum Belediyesi Veli Paşa Konağı Kadın Kültür ve Sanat Merkezi yetkileriyle yapılan 
görüşmede, dil kurslarına mülteci ve sığınmacıların da katılım sağladığı bilgisi alınmıştır. 
Dil kurslarına katılım için yönlendirmenin Belediye ve SYDV tarafından yapıldığı ifade 
edilmiştir. Ayrıca, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte mülteci ve 
sığınmacılara da kendi kültürlerini aktarmaları için yer verildiği ve başka etkinliklere 
katılımlarına da sıcak bakıldığı belirtilmiştir. 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı yetkilileriyle yapılan görüşme sırasında, mülteci 
kadınlara yönelik daha önceki yıllarda Türkçe kursu açıldığı; bu kursun sonucunda 
kadınların Türkçe konuşmaya başladıkları dile getirilmiştir. 

Görüşülen mülteci ve sığınmacılar, Çorum’da geçirdikleri zaman içerisinde 
çalışamamalarını ve oldukça çok boş vakte sahip olduklarını; bu vakti meslek edinme 
kurslarına katılarak değerlendirmek istediklerine yönelik taleplerini iletmişlerdir. 

“Teknik okul yok. 4 yıl boyunca hiçbir şey öğrenemedim; boşa geçti. Elektrik 
öğrenmek isterdim.” (İranlı bir mülteci, Çorum) 

“Meslek öğrenelim ki, Türkiye’de boş boş durmayalım ya da başka ülkeye boş 
boş gitmeyelim.”  (İranlı bir mülteci, Çorum) 

Erzurum’da görüşülen mülteci ve sığınmacıların çoğunun Halk Eğitim Merkezi kurslarından 
haberdar olduğu görülmüştür. Türkçe kursuna katılan mülteci ve sığınmacılar, bu kursun, 
Türkçe bilmeyenlere dil öğretmekten ziyade Türkçe bilenlere okuma-yazma öğretme 
kursu olarak tasarlanmış olduğunu söylemişlerdir. Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği 
kursa katılıp Türkçe öğrendiğini ifade edenler olduğu gibi; Türkçe alfabe dışında dersleri 
anlamamaları dolayısıyla kursu bıraktıklarını ifade edenler de olmuştur.
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Bunun dışında, bazı mülteci ve sığınmacılar, Halk Eğitim Merkezi’nin evlerine uzak 
olmasından dolayı kurslara gidemediklerini ya da çalışmak zorunda oldukları için kursa 
gidecek vakit bulamadıklarını dile getirmişlerdir.

Erzurum’da görüşülen mülteci ve sığınmacıların çoğu, Türkçe kursuna katıldığını ifade 
etse de, Türkçe’den başka kursa katıldığını belirten kimse olmamıştır. Biçki-dikiş kursuna 
gitmek isteyen bir mülteci, Türkçe’sinin yeterli olmadığını ve Türkçe bildiğine dair 
sertifikası olmadığı için kursa kaydının yapılmadığını söylemiştir. Erzurum Büyükşehir 
Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Belediyenin Türkçe, kuaförlük, diksiyon 
gibi kurslarına devam eden mülteci ve sığınmacılar olmuştur.  

Çanakkale’de Mülteci-Der ekibinin görüştüğü mülteci ve sığınmacılar arasında Türkçe 
bilmeyenlerin sayısının oldukça fazla olduğu gözlenmiştir. Yaygın eğitim konusunda 
görüşülen mültecilerin büyük bir kısmı, Türkçe öğrenmek istediklerini, bunun için hangi 
kuruma başvurmaları gerektiğini bilmediklerini ifade etmiştir. Mültecilerin Halk Eğitim 
Merkezi’ndeki Türkçe ve diğer beceri-meslek edinme kurslarından ve açık ilköğretim, 
açık lise uygulamalarından haberdar olmadıkları gözlemlenmiştir.

Daha önce Türkçe kurslarına devam eden veya kurslardan haberdar olanlar ise, ders 
saatlerinin çok az olduğunu ve derslerden verim alınmadığını belirtmişlerdir. 

Manisa ilinde görüşülen mülteci ve sığınmacıların içinde, Çanakkale’de olduğu gibi, 
Türkçe konuşanların oranları, diğer illere göre daha düşüktür. Bu durum, bu illerde 
barınan mülteci ve sığınmacıların Türkiye’de daha kısa süredir bulunmaları ile ilgili 
olabileceği gibi; Halk Eğitim Merkezlerince düzenlenen kursların azlığına veya saatlerinin 
çalışanlara uygun olarak ayarlanmamasına da bağlı olabilir.

Manisa’da görüşülen mülteci ve sığınmacıların Halk Eğitim Merkezi’nin Türkçe 
kurslarından haberdar olduğu görülmüştür. Görüşülen tarih itibariyle, Türkçe kursunun 
saat 15.00’te başladığı; çalışanlar için uygun olmayan bu saatin değiştirilmesi veya 
çalışanlar için akşam saatinde başka bir kurs konulmasının bazı mülteciler tarafından 
talep edildiği öğrenilmiştir.

Adana’da görüşülen mülteci ve sığınmacılardan hiçbiri Halk Eğitim Merkezi’nin dil ve 
meslek edinme kurslarına katılmamıştır. Bu kurslar hakkında genel olarak bilgi sahibi 
olmadıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca örgün eğitimden yararlanan çocuklar için Halk 
Eğitim Merkezi tarafından destekleyici veya ön hazırlık olarak Türkçe kursu verilmediği 
anlaşılmıştır. 

Adana ilinde, diğer illerden farklı olarak İranlı ve Afgan mülteci ve sığınmacıların kendi 
içlerinde organize ettikleri bir dil kursu olduğu öğrenilmiştir. Burada verilen İngilizce ve 
Türkçe kurslarına katılan birçok İranlı mülteci ve sığınmacı ile karşılaşılmıştır. Bu kursa 
katılım için, erkeklerde 20 yaş üst sınırı uygulandığı öğrenilmiştir. 

Bunun haricinde, Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) tarafından 
sağlanan meslek edinme kurslarına katılan bir Afgan mülteci ile görüşülmüştür. MEKSA 
Vakfı’nın, kursiyerlere günlük 20-25 TL ücret ve öğle yemeği verdiği ve iş bulmaları 
konusunda yardımcı olduğu öğrenilmiştir. 
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Gaziantep  Şahinbey Halk Eğitim Merkezi ile yapılan görüşmede, Suriyeli mültecilere 
yönelik Türkçe kursu düzenlendiği öğrenilmiştir. Gaziantep ilinde yapılan alan 
çalışmasında, Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan mülteci ve sığınmacıya 
rastlanmamıştır. Gaziantep’te bulunan SGDD ofisi tarafından daha önce İngilizce ve 
Türkçe kurslar düzenlendiği; fakat Ocak 2014’te yapılan ziyaret sırasında bu kursların 
devam etmediği öğrenilmiştir. 

15. İş Piyasasına Erişim

Mülteci ve sığınmacılar için en sorunlu alanlardan biri iş piyasasına erişimdir. Hedef 
illerde ikamet eden mülteci ve sığınmacıların çalışma hayatında yaşadıkları deneyimlerin 
oldukça benzer olması dolayısıyla, Mülteci-Der ekibinin gözlemleri tek bir başlık altında 
incelenecektir.

Pratikte, çalışma izni edinilmesinin zorluğuna bağlı olarak, hedef illerde gerçekleştirilen 
ziyaretler sırasında, hâlihazırda çalışma izni olan veya çalışma iznine başvurmuş bir 
mülteci ve sığınmacı ile karşılaşılmamıştır. Mülteci-Der’in bilgi talebine EGM Yabancılar 
Hudut İltica Daire Başkanlığı’nın verdiği 11.09.2013 tarihli cevapta, Gaziantep haricindeki 
hedef illerde çalışma izni almış mülteci ve sığınmacı olmadığı belirtilmiştir. Eylül 2013’de 
Gaziantep’te öğretim sektöründe iki, gıda sektöründe iki, sanayi ve halı sektöründe birer 
kişi olmak üzere toplam altı mültecinin çalışma izni aldığı anlaşılmaktadır.13

Çalışma izni olmayan mülteci ve sığınmacılar, kayıt dışı iş piyasasına yönelmekte, düşük 
ücretli işlerde düzensiz olarak çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Yapılan görüşmelerden, 
genellikle beden gücüne dayalı, gündelik, uzun süren çalışma saatleriyle, kötü çalışma 
koşulları altında çalıştıkları aktarılmıştır. Mültecilerin en kolay iş bulabildikleri sektör ve 
iş kolları arasında inşaat, temizlik, tekstil, oto sanayi, kerestecilik, ayakkabı-çanta imalatı, 
halı-oto yıkama, bulaşık yıkama, garsonluk, taşımacılık, hamallık olduğu anlaşılmaktadır. 
Günlük çalışma süresinin yaklaşık 10-12 saat olduğu anlaşılmaktadır.

“4 gün orada, 5 gün burada çalışıyorum.”(Afganistanlı bir mülteci)

“16 yaşındayım. Günde 13 saat, 15 TL’ye çalıştım. Hafta tatili yoktu, patron 
istersen iki haftada bir istediği gün izin veriyordu. Bulaşıkçılık yapıyordum; 
ellerim titriyordu. Onlar da parayı elleri titreyerek veriyordu.” (Iraklı bir mülteci)

 “2 hafta çalışıyorum, 1 hafta iş yok. İnşaattan günlük 30-35 TL alıyorum. 2 ayda 
2 hafta çalışıyoruz.” (Sudanlı bir mülteci, Çanakkale)

“12 gün bir yerde, 15 gün başka bir yerde çalıştım. Asgari ücretin bile altında 
çalıştırıyorlar, parasını da vermiyorlar.” (İranlı bir mülteci, Çanakkale)

“Oğlum fıtık oldu ve göbeği açıldı ağır çalışmaktan. 36 saat boyunca çalıştı dün. 

Pis iş, kerestecilik. Ağaçlar da ağır.” (Iraklı bir mülteci, Çorum) 

13 Bilgi Edinme Yasası kapsamında Mülteci-Der’in bilgi talebine, EGM YHİD Başkanlığı’nın 
11.09.2013 tarih ve 34113419/49548-27912-154412 sayılı yazısı
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Kayıt dışı piyasada çalışanların hemen hepsi, çalışma izni olmadığı için pazarlık 
edebilecek durumda olmadıklarını ve verilen ücreti kabul etmek zorunda olduklarını 
düşünmektedir. Bu yüzden de yine çoğu,  piyasada aynı işi yapan yerli işçilere ödenenin 
çok altında bir ücrete çalıştırılmaktadır. Görüşülen mültecilerin hemen hepsinin en az 
bir kere, çalışmasının karşılığı olan ücreti alamadığı; bazen başta işverenin vaat ettiği 
ücretin ancak bir kısmını alabildiği anlaşılmaktadır.

 “İki kızım bir ayakkabı fabrikasında 40 gün gece-gündüz çalıştı. 400’er lira 
alacaklardı. Sonunda ikisine de birer çift ayakkabı verdi, yolladı patron.” (Iraklı 
bir mülteci, Çorum) 

“İş yerinde Türkler de var, mülteciler de. Türkler ayrı yerde, mülteciler ayrı yerde 
çalışıyor. Türkler günlük 45 lira; mülteciler 20 lira alıyor.” (Iraklı bir mülteci, 
Çorum)

Çalışma izni olmadan çalıştıkları için ücretlerinin hepsini ya da bir kısmını 
alamadıklarında veya başka bir suistimal ile karşılaştıklarında haklarını arayabilecekleri 
bir merci olmadığını düşünmektedirler. Bu yüzden çoğu şikâyetçi olamayacağını, olmayı 
düşünmediğini ifade etmekte ve bu durum karşısında kendisini çaresiz hissetmektedir. 
Şikâyet ettikleri takdirde, sadece para cezası ile değil, sınır dışı riskiyle karşılaşacağından 
korkan da vardır.

“Bir ay çalıştığım işin parasını vermediler. Polise gittim ‘senin çalışma iznin yok’ 
dedi; avukata gittim ‘sen bu işe hiç girişme’ dedi. Öyle bir gücümüz yok ki gidip 
paramızı alalım.” (Afganistanlı bir mülteci, Erzurum)

“Günlük 10 ila 20 TL karşılığında çalıştım. Kimi zaman paramı alamadım.Paramızı 
almada sorun yaşıyoruz ama bunun için bir şey yapılabileceğini düşünmüyorum. 
Çare yok, ne yapalım? Çalışmazsak ne yapacağız?” (Afganistanlı bir mülteci, 
Çorum) 

“Bir arkadaşım inşaatta çalışıyordu. Patron kızmış, küfretmiş. ‘Niye 
küfrediyorsun?’ diye sorunca da dövmüş, parasını da vermeden eve yollamış.” 
(Afganistanlı bir mülteci, Adana)

Mülteci ve sığınmacılar sigortasız bir şekilde çalıştıklarından, herhangi bir iş kazası 
olduğunda tazminat hakkından da yararlanamamaktadırlar. Örneğin, Erzurum’da iş kazası 
geçiren ve hatta hayatını kaybeden mülteci ve sığınmacıların olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 
Bu durumlarda kendilerinin veya ailelerinin işverenden şikayetçi olamadıklarını, verilen 
sözlere rağmen kimsenin kendilerine sahip çıkmadığını ifade edenler olmuştur. Adana’da 
İranlı bir mülteci, hakkı olan ücreti istediğinde işveren tarafından tartaklandığını ve 
tehdit edildiğini dile getirmiştir. 

 “Hasta olduğum için gidemedim. Ertesi gün patron ‘ne gün gelmeyeceğine ben 
karar veririm, sen değil’ dedi ve işten kovdu. Paramı isteyince silahını masanın 
üstüne koyup, tetiği bana doğru çevirdi.” (İranlı bir mülteci, Adana)

“İki senedir bir inşaatta çalışıyordum. Bir süre önce inşaattan düştüm, 
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beş aydır belimde sorun var. Ama patron işten çıkarır diye korktuğumdan 
söyleyemiyorum. Hastanede de işte oldu demedim, yoksa para cezası verirlerdi 
bana.” (Afganistanlı bir mülteci, Erzurum)

Araştırma sırasında görüşülen mülteci ve sığınmacılar arasında meslek sahibi olanlar 
da bulunmaktadır. Örneğin kendi ülkelerinde öğretmen, müteahhit,  kaynakçı, kuaför, 
tüccar, uzman doktor, mekanik mühendisi, bilgi-teknoloji mühendisi, inşaat mühendisi, 
İngilizce ve spor öğretmeni, arkeolog, kuyumcu, tiyatro sanatçısı olan mülteci ve 
sığınmacılarla görüşülmüştür. Terzi, kuaförlük gibi meslekleri Türkiye’de de devam 
ettirme şansı bulabilen mülteci ve sığınmacılar olsa da doktorluk, elektrik mühendisliği 
gibi meslekleri Türkiye’de icra etme imkânı oldukça kısıtlıdır. Bu gibi mesleklere sahip 
olan mülteci ve sığınmacılar da kayıt dışı ekonomiye yönlenip; gündelik ve vasıfsız 
işlerde çalışmak durumunda kalmaktadır. 

“İngilizce öğretmeniyim, şimdi eskicilik yapıyorum, çöplükten yiyecek 
topluyorum. Bu olacak iş mi? Yakışır mı bir öğretmene? (Iraklı bir mülteci, 
Çorum)

“Psikoloji öğretmeniyim. Sekiz kitabım yayınlandı. Burada tarımda, mobilya ve 
temizlik işlerinde çalıştım.” (İranlı bir mülteci, Manisa)

“Afganistan’da 15 sene finans sektöründe çalıştım. Burada inşaata çalışıyorum.” 
(Afganistanlı bir mülteci, Manisa)

Türkiye’de yasal olarak çalışmalarının zor olması nedeniyle kendilerini atıl hissettikleri ve 
bu durumun psikolojilerini etkilediği gözlemlenmiştir. 

“Hepimizin bir yeteneği var. Bu yeteneklerimiz görmezden geliniyor. Hiç hareket 
edemeyeceğiniz bir yerdesiniz. Amerika’ya gitsem belki işe yarayacağım; ama 
burada Türkiye’de çok işe yaramaz durumdayız.” (İranlı mülteci, Çorum)

.Bir çok mülteci ve sığınmacı çalışma iznine başvurmanın yasal olarak mümkün olmadığını 
düşünmektedir. Örneğin, Çorum’da görüşülen mülteci ve sığınmacıların tamamına yakını, 
çalışmanın ‘yasak’ olduğunu, kayıt dışı çalışan diğer mülteci ve sığınmacılara daha önce 
ceza kesildiğini ve ceza almaktan korktukları için çalışmadıklarını ve iş aramadıklarını 
ifade etmişlerdir.  

“Çalışmak yasak dediler. Sonuçta misafiriz, onlar ne diyorsa onu yapıyoruz.” 
(Iraklı bir mülteci, Çorum) 

“Yasak olduğu için çalışmıyorum. Ceza almaktan korkuyorum.” (İranlı bir 
mülteci, Çorum) 

Bu bilgi eksikliği, çalışma izni başvurusunun hangi kuruma, nasıl ve hangi şartları 
sağlayarak yapılması gerektiği konusunda da kendini göstermektedir.

“Bir futbol takımı beni beğenmişti ve bizim takıma gelebilirsin demişti. Yabancılar Şubeye 
izin almak için başvurdum; izin vermediler. Takım, para vereceği için mutlaka çalışma izni 
almam gerektiğini söylemişti; ama alamadım.” (İranlı bir mülteci, Adana)
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Görüşmelerden  yapılan  bu alıntılar, bilgi  eksikliği veya yanlış bilgiye sahip olma 
durumunun, ilk aşamada başvurulan Yabancılar Şube Müdürlükleri tarafından 
da giderilmediğini göstermektedir. Adana Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne çalışma 
izni başvurusu yapan mültecinin, başvuru için ilgili bakanlığa veya il müdürlüğüne 
yönlendirilmeden; çalışma izni talebine direkt olarak olumsuz yanıt verildiği 
anlaşılmaktadır. 

Türkiye’de yaşayan mülteci ve sığınmacılar arasında çocuk işçiliği oranının oldukça 
yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle 15-18 yaş arasında olan pek çok çocuk mülteci 
okula gitmek yerine çalışmak zorunda kalmaktadır. Örneğin, Mülteci-Der’in görüştüğü 
mülteciler arasında Adana’da haftanın altı günü,  25 ve 50 TL haftalık ile 12 ve 13 
yaşlarındaki iki çocuk ve Gaziantep’te babasıyla birlikte aynı iş yerinde çalışan 8 yaşında 
bir çocuk vardır. Çocukların bir kısmı ailedeki yetişkinlerin çok düşük ücret almasından 
dolayı ek gelir elde etmek için çalışmak zorunda kalmakta, bazıları ise ailenin geçimini 
tamamen üstlenmektedir. Zorunlu eğitim yaşında oldukları halde okula kabul edilmediği 
için çalışmak durumunda kalan çocuklar da vardır. 

Sosyal hayatta ayrımcılığa maruz kalan mülteci ve sığınmacıların iş hayatında da 
ayrımcılıkla karşılaştıkları anlaşılmaktadır. Örneğin, siyahi mültecilerin iş ararken ırkçı 
hitaplara maruz kaldıkları; Müslüman olmayan mültecilerin ise farklı dine mensup 
oldukları anlaşılınca işten çıkarıldıkları görüşmeler sırasında aktarılan deneyimlerden 
bazılarıdır. 

“İnşaat sahibi ‘Ben siyah çalışan istemiyorum.’ dedi.” (Sudanlı bir mülteci, 
Çanakkale)

“Müslüman olmadığımı anlayınca işten çıkardılar.” (İranlı bir mülteci, Manisa) 

“Ben, bir ay çalıştım, bir atölyeye çalıştım. Ortacıydım. Hristiyan olduğumu 
anlayınca, dışarıya koydu.” (İranlı bir mülteci, Adana)

Adana ve Gaziantep illerinde barınan Suriyeli mültecilerin sayısında yaşanan dramatik 
artışın, iş piyasasına erişim konusunda birtakım sonuçlar doğurduğu gözlemlenmiştir. 
Bu durum, kayıt dışı iş piyasasına girecek işçi sayısında artışı tetiklediği için, ücretlerde 
düşüş yaşanmıştır. İş bulmada zorluk ve ücretlerin düşüklüğü tüm mültecilerin hayatını 
olumsuz etkilemektedir. Örneğin Gaziantep’te iş bulamayan bir genç erkeğin, ailesine 
masraf olmamak için Suriye’ye geri dönmek zorunda kaldığı, Mülteci-Der ekibine 
aktarılmıştır. Adana’da bazı mülteciler, işverenlerin Suriyelileri daha ucuza çalıştırdığını, 
haftalık ücretlerin düştüğünü, iş bulmakta artık daha da zorlandıklarını söylemişlerdir. 

16. Hassas Grup Mensupları  ve Sosyal Hizmetlere Erişim

Mülteci-Der ekibinin alan çalışmaları esnasında görüştüğü mülteci ve sığınmacılar 
arasında hassas grup (refakatsiz çocuk, yaşlı, LGBTİ, engelli, yalnız ebeveyn, yalnız kadın, 
işkence ve şiddet mağduru mülteciler gibi) üyelerinin olmasına özellikle dikkat edildiğini 
ifade etmek gerekmektedir. Ancak, hassas grup mensuplarının üçüncü kişilerle bunu 
paylaşma konusunda çekince yaşayabildikleri gözönünde bulundurulduğunda, her hedef 
şehirde farklı hassas gruplara mensup kişilere erişildiğini söylemek mümkün değildir.
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Alan çalışmalarında, cinsel yönelimlerini açıkça ifade etme yönünde çekinceleri 
olan LGBTİ mülteci ve sığınmacılara erişimin, diğer hassas gruplara kıyasla, daha zor 
olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Bu doğrultuda, bu alan çalışmasının yapıldığı 
hedef iller içinde yalnızca Çorum’da Mülteci-Der ekibine LGBT kimliğini olduğunu 
açıklayan bir mülteciyle görüşülmüştür.

Benzer şekilde işkence veya cinsel taciz mağduru mülteci ve sığınmacıların da, yaşadıkları 
konusunda konuşmaları kolay olmamaktadır. Bu bağlamda, yine yalnızca Çorum’da 
iki kadın mülteci cinsel taciz ve ev içi şiddet mağduru olduğunu, Mülteci-Der ekibine 
aktarmıştır. Bunun, diğer illerde bu grupların var olmadığı anlamına gelmediğinin altını 
çizmek gerekmektedir. Şiddet mağduru olan kadın mülteci ve sığınmacıların, kadın sığınma 
evlerine yerleştirilme dâhil koruma ve önleme tedbirlerinden yararlanması mevzuata 
göre mümkündür, Sayıları az da olsa Türkiye genelinde böyle örnekler mevcuttur. 
Ancak, cinsel taciz ve ev içi şiddet mağduru mülteci ve sığınmacı kadınların, kültürel 
nedenler, dil engeli; yabancı bir toplumda nasıl davranacaklarını, kime başvuracaklarını 
bilmemeleri, kendi çevrelerinden dışlanacaklarına dair korkular, utanma, çekinme gibi 
sebeplerle mağduriyetlerini dile getirmeleri zor olmaktadır. Bunun yanı sıra, cinsel 
taciz ve ev içi şiddet mağdurlarının başvurabilecekleri kurumlardaki görevlilerin de 
bazen mülteci ve sığınmacıların da mevcut koruma ve önleme mekanizmalarından 
yararlanabileceğini bilmemeleri, bazen dikkatsiz ya da duyarsız davranmaları, bazen de 
her kurumun konuyu bir diğer kuruma yönlendirmesi nedeniyle, mevcut mekanizmalara 
erişim iyice zorlaşabilmektedir. Buna bir örnek, Erzurum’da Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü yetkilisi tarafından, kadın sığınma evlerine, mülteci ve sığınmacıların kabul 
edilemeyeceğinin söylenmesi olmuştur. Sonuç olarak, bazı illerde şikâyet ve koruma 
tedbiri için başvuru olduğu hallerde bile, yetkililer tarafından gerekli adımların atılmadığı, 
örneğin sığınma evine yönlendirme yapılmadığı vakaların olduğu anlaşılmaktadır. 

Mülteci-Der ekibinin hedef uydu kentlerde görüştüğü hassas grup mensubu yaşlı, 
engelli ve yalnız ebeveyn –özellikle yalnız anne- olan mülteci ve sığınmacıların 
ifadelerinden, hassas gruplara sağlanan hizmetlerin, diğer alanlarda olduğu gibi 
ilden ile farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Yine, kamu kurumları yetkililerinin engelli 
mülteci ve sığınmacıların faydalanabileceği sosyal hizmetler konusunda da yeterli 
bilgiye sahip olmadıklarını da ifade etmek gerekmektedir. Örneğin, engelli mülteci ve 
sığınmacıların bakımı için evde bakım yardımından faydalanma hususunda kamuda bir 
bilgi karışıklığının olduğu görülmektedir. Mülteci-Der’in görüştüğü engelli veya engelli 
yakını mültecinin çoğunun böyle bir yardımdan ya hiç haberi olmadığı ya duyduğu 
halde kendisinin bundan yararlanamayacağını düşündüğü ya da evde bakım yardımı için 
engelli raporu almakta ve yardım başvurusunun değerlendirmeye alınmasında zorluklar 
yaşadığı görülmüştür. 

Mülteci-Der ekibi, bu alan çalışmasında yalnızca Çorum ve Erzurum Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüklerinden randevu alabildiği için, sadece bu iki ilde refakatsiz 
çocuklara yönelik işlemler konusunda bilgi edinilebilmiştir. Bu bağlamda yapılan 
görüşmelerde, Çorum’da refakatsiz mülteci ve sığınmacı çocuk olmadığı öğrenilirken; 
Erzurum ilinde ise kısa süre öncesine dek erkek yetiştirme yurdunda barınan mülteci 
çocukların olduğu aktarılmıştır. 
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Çorum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden edinilen yazılı bilgiye göre, Çorum’da 
ikamet eden mülteci ve sığınmacılar arasında, sekiz aileye engelli evde bakım yardımı, 
üç aileye çocukları için nakdi yardım verilmiş; bir mülteci Kimsesizler Evinde, bir mülteci 
de Müdürlüğe bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezinde 
kalmıştır.

Mülteci-Der ekibi, Çorum’da bedensel ve görme engelli mülteci ve sığınmacılarla 
görüşmelerde bulunmuştur. Görüşme yapılanlardan bir kısmı, Çorum ASP İl Müdürlüğü’ne 
engelli aile bireyleri için evde bakım yardımına müracaat ettiklerini; sosyal inceleme 
yapılması için beklediklerini ifade etmişlerdir. Bu görüşmelerde, tekerlekli sandalyeye 
ihtiyaç duyan mülteci ve sığınmacıların da olduğu dile getirilmiştir. 

“Engelli maaşı için başvurduk, evimize gelmelerini bekliyoruz şimdi. Başka bir 
İranlı mülteci yönlendirdi bizi.” (İranlı bir mülteci, Çorum) 

Yukarıdaki ifadede görüldüğü üzere, engelli mülteci ve sığınmacıların, engelli yardımı 
edinme konusunda bilgileri genellikle diğer mültecilerden edindikleri görülmüştür. 
Bilgiye erişmede yaşanan zorluk,  ihtiyaç sahibinin hizmetlere erişmesinin önünde de 
engel teşkil edebilmektedir.

Engelli mülteci ve sığınmacıların yaşadıkları en önemli sorunlardan biri, engelli raporu 
edinilmesinde yaşanan güçlüktür. Görüşülen engelli mülteci ve sığınmacıların çoğu, 
Çorum’da engellilik oranının tespit edilmesinde sıkıntı çektiklerini aktarmışlardır. 

“İki çocuğumdan biri %75, diğeri %70 engelli. Ama burada ikisi de %20 engelli 
denildi. Çocuğu ayakta görünce bakmadılar bile. Oysa sadece 10-15 dakika 
ayakta kalabiliyor. Onda da çok zorlanıyor. İkisi de bir sürü ameliyat oldu daha 
önce. Okula gidemiyor tek başına. Ben her gün bisikletle götürüp getiriyorum.” 
(Iraklı bir mülteci, Çorum) 

Alan çalışması esnasında Çorum’da görüşülen kadın bir mülteci, eşinden şiddet 
gördüğünü ve komşularının yardımıyla kolluk kuvvetlerine eriştiğini anlatmıştır. 
Kolluğun yönlendirmesiyle Çorum Barosu’na başvuran sığınmacı, boşanma işlemini 
Baro’nun adli yardım servisinden yararlanarak gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Bu süreç 
zarfında, kızıyla birlikte evsiz kaldığını ve boşanmak üzere olduğu eski eşi tarafından 
taciz edildiğini aktarmıştır. Bu mültecinin, polis ve Baro ile iletişimde olmasına rağmen, 
kadın sığınma evinden haberdar olmadığı görülmüştür. 

“Komşu polisi aradı.  Üç gece otelde, oniki gece bir mültecinin evinde kaldım. 
Sonra başka şehre gittim. Bir ay orada yaşadım, arkadaşlarda misafir oldum. 
Sonra kapısız ve penceresiz ev buldum.” (Afganistanlı bir mülteci, Çorum) 

Çorum’da ikamet eden bir LGBTİ sığınmacı ile de görüşmede bulunulmuştur. Görüşme 
yapılan tarih itibariyle, Çorum’a yeni yerleşmiş olan LGBTİ sığınmacı, cinsel yönelimini 
açıklamadığı için doğrudan ayrımcılık deneyimi yaşamadığını aktarmıştır. BMMYK ön 
kayıt mülakatında da, hassas durumunu aktarma imkânı edinemediğini dile getiren 
sığınmacı, kendisine oldukça geç bir tarih için kayıt mülakatı verildiğini dile getirmiştir. 
Bu göz önünde bulundurulduğunda, BMMYK ön-kayıt sisteminde hassas bireylerin 
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tespiti konusunda daha dikkatli davranılması gerektiği söylenebilir. Mülteci-Der ekibinin 
gerçekleştirdiği ikinci ziyarette, bu sığınmacının cinsel yönelimi hakkında yetkililere 
ve diğer mültecilere halen bilgi vermek istemediği, bu yüzden de psikolojik sıkıntılar 
yaşadığı gözlemlenmiştir. 

Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’yle yapılan görüşmede, refakatsiz 
çocuklar, şiddet mağduru veya engelli mültecilerin mevcut sosyal hizmetlerden 
yararlanabileceklerine dair ciddi bilgi eksikliği olduğu gözlemlenmiştir. Bu bilgi eksikliği, 
devlet korumasında olan refakatsiz çocukların hukuki statüsü hakkında da kendini 
göstermektedir. Kısa bir süre öncesine kadar Erzurum yetiştirme yurdunda kalan 
çocukların bir kısmının 18 yaşını doldurdukları için yurttan ayrılmak durumunda kaldığı, 
bir kısmının da başka şehirlerdeki yetiştirme yurtlarına gönderildiği ifade edilmiştir. Başka 
bir şehire göndermenin nedeni hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Daha önce 
Erzurum Yetiştirme Yurdunda kalıp, başka bir şehire gönderilen bu çocukların bazılarının, 
bu alan çalışması dışında Mülteci-Der’e verdikleri bilgilere göre, Erzurum’daki yurtta 
kalan bazı çocukların şiddete maruz kalmaları ve bu durum karşısında yurt yönetiminin 
etkin çözüm üretmemesi neticesinde mülteci-sığınmacı çocuklar başka şehirlerdeki 
yurtlara yönlendirilmişlerdir. Erzurum’da yetiştirme yurdunda kalırken kaçan refakatsiz 
çocukların da olduğu öğrenilmiştir. 

Erzurum’da yalnız anne, engelli, kronik hastalığa sahip mülteci ve sığınmacıların olduğu 
öğrenilmiştir. Bu gruplar arasında yalnız bir anne ile görüşülmüştür. Şiddet mağduru bir 
kadın ve engelli bir mülteciyle görüşme yapılamadığından, sosyal hizmetlere erişimlerine 
dair pratikte yaşadıkları deneyimler öğrenilememiştir. 

Manisa ilinde bedensel engelli bir Afganistanlı sığınmacı ile görüşmede bulunulmuştur. 
Yaklaşık 5 aydır Manisa’da ikamet eden sığınmacı, engeli yüzünden çalışamadığını; 
cami ve civardaki marketlerin kendisine yardım ettiğini aktarmıştır. Bu kişi, sosyal 
yardımlara erişim bölümünde belirtildiği gibi, SYDV tarafından sağlanan sosyal yardımı, 
ev arkadaşlarıyla bölüşerek almak durumunda kalmaktadır. Kullandığı tekerlekli 
sandalyeyi Türkiye’ye gelmeden önce temin etmiş olan sığınmacının oturduğu eve tek 
başına girip çıkması basamaklar yüzünden mümkün olmadığından; her defasında ya ev 
arkadaşlarından ya da yoldan geçen herhangi bir kişiden yardım istemek durumunda 
kaldığı görülmüştür. Bu örnek, Manisa’da engelli sığınmacıların özel ihtiyaçlarının 
temininde herhangi bir kolaylıktan yararlanamadığını göstermektedir. 

Manisa SYDV yetkilisi ile yapılan görüşmede, engelli mültecilerin başvuruda 
bulunduklarında engelli şartlı yardımdan yararlanabilecekleri belirtilmiştir. Bir engellinin 
tekerlekli sandalyesinin İl Özel İdare tarafından karşılandığı da eklenmiştir. 

Manisa’da diğer hassas gruplardan mülteci ve sığınmacı ile görüşülememiştir. 

Çanakkale ilinde hassas grup olarak tanımlanabilecek mülteci ve sığınmacılarla görüşme 
sağlanamamıştır. Daha önce belirtildiği gibi Çanakkale düzensiz bir şekilde Avrupa’ya 
gitmek isteyenler için bir çıkış noktasıdır; bu çerçevede Mülteci-Der değişik zamanlarda 
Çanakkale Yetiştirme Yurdu’na sevk edilen refakatsiz çocuklardan haberdardır. Ancak, 
alan çalışması esnasında ilgili kurum yetkilileriyle görüşme imkânı elde edilemediğinden, 
refakatsiz çocuklar ve diğer hassas gruplar için mevcut hizmetler konusunda bilgi almak 
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mümkün olamamıştır. 

Adana alan çalışmasında fiziksel engelli iki mülteci ve yalnız bir anneyle görüşmede 
bulunulmuştur. Ayağından engelli olan bir mülteci, ameliyat olması halinde 
engelinin kalkacağının söylendiğini, fakat hastane ücretleri nedeniyle polikliniğe dahi 
gidemediğini; genellikle acil servisten giriş yaptığını belirtmiştir. Tek başına, oldukça 
kötü barınma koşullarına sahip müstakil bir evin bir odasında yaşamakta olan kişi, SYDV 
yardımlarından haberdar olmasına rağmen, uzaklık yüzünden başvuruda bulunmaya 
gidemediğini aktarmıştır. Bunda, SYDV yardımlarından yararlanmanın zor ve uzun 
bekleme süreci gerektirdiği yönünde, diğer mülteci ve sığınmacılardan duyduklarının da 
etkili olduğu gözlemlenmiştir. 

Bu engelli mülteci aynı zamanda iş piyasasına erişimde de sıkıntı yaşadığını; engeli 
yüzünden işten çıkarıldığını aktarmıştır. Bu durum, yardım mekanizmalarına erişim 
sağlayamamasıyla da birleşince yaşadığı zorluğu şu şekilde ifade etmektedir: 

“Ben, kaç yerde çalıştım, bu ayağım için beni işten çıkarttılar. Çünkü fazla 
çalışamıyorum. Ayakta fazla duramıyorum. Geri gitme şansım da yok, ama 
burada da yaşamak çok zor.” (İranlı bir mülteci, Adana)

Mülteci-Der ekibinin görüştüğü yalnız bir anne, çocuğun babasından çeşitli tehditler 
aldığını ve psikolojik baskı gördüğünü ifade etmiştir. Evine zorla girilen bu kişi, durumu 
sonrasında polise aktardığında, ancak bir suç işlendikten sonra güvenlik güçlerinin 
müdahil olabilecekleri öğrenmiş ancak kendisine koruma ve önleme tedbirleri konusunda 
bilgi verilmemiştir. Güvenlik nedeniyle çocuklarını yalnız bırakamadığı çalışamadığı 
halde bu mülteci, SYDV’den sadece 3 ayda bir 200 TL yardım alabilmektedir.  

Adana’da görüşülen doğuştan elinden ve ayağından engelli bir başka mülteci iki sene 
önce, 17 yaşında, refakatsiz olarak Türkiye’ye sığınmıştır. Bu kişinin gerek BMMYK 
gerekse Yabancılar Şubedeki işlemleri esnasında refakatsiz engelli çocuk olmasının 
dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır. Bu mültecinin ifadesine göre, Ankara’da BMMYK 
prosedürüne kayıt sırasında kendisine refakatsiz çocukların koruma prosedürüne 
ilişkin bilgi verilmemiştir. Adana’da ise kendisine devlet koruması altına alınıp, barınma 
tedbirinden yararlanması için, Ankara’ya gidip BMMYK ofisinden yazı getirmesi gerektiği 
söylenmiştir.

“Geldiğimde 17 yaşındaydım. Ankara’da [BMMYK kayıt prosedürü esnasında] 
bana sadece Adana’ya git dediler. Buraya geldim ‘Senin yaşın küçük. ‘Ankara’ya 
git, oradan seni yurda gönderebilirler’ dediler. Ama ben gidemedim, param 
yoktu. Bir daha dönemedim Ankara’ya.” (Afganistanlı bir mülteci, Adana)

Bu örnek de göstermektedir ki, ulusal mevzuatın ve uluslararası yükümlülüklerin aksine, 
refakatsiz engelli bir mülteci çocuğun koruma altına alınmasında resen adım atması 
gereken kurumlar, bunu yapmamakta ve diğer kurumlara ve hatta çocuğun kendisine 
sorumluluk yüklemekte, böylece bir görev ihmali ortaya çıkmaktadır.

Gaziantep ilindeki SGDD ofisinde, hassas gruplar ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan 
mülteci ve sığınmacılar için tam zamanlı bir kadın psikologun istihdam edildiği 
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öğrenilmiştir. Mültecilerle birebir seanslar düzenleyen psikoloğa, aynı zamanda Iraklı 
kadın bir tercüman tarafından da destek sağlandığı aktarılmıştır. Özellikle cinsel taciz 
veya ev içi şiddet mağduru kadınlar için bu durumun oldukça önemli olduğunun altını 
çizmek gerekmektedir. 

Gaziantep ilinde Suriyeli engelli bir mülteciyle görüşülmüştür. Görüşülen tarih 
itibariyle, Gaziantep’e henüz yeni varmış olan 3 çocuk babası mültecinin sosyal yardım 
mekanizmalarından haberdar olmadığı anlaşılmıştır. Çalışma imkânı olmayan mültecinin, 
11 yaşındaki kızının tekstil atölyesinde işe başlayacağı ve ailenin tek gelirinin bu olacağı 
öğrenilmiştir. 

    17. Yerel Halk,  Resmi Kurumlar ve BMMYK İle İlişkiler

Mülteci ve sığınmacılar ile yerel halk arasındaki ilişkiler, yalnızca mülteci ve sığınmacılarla 
yapılan mülakatlara göre değerlendirilmiştir. Yerel halkın mülteci algısı veya kabul düzeyi, 
bu çalışmanın kapsamında yer almamaktadır. 

Görüşülen mülteci ve sığınmacılara yerel halk ile ilişkileri sorulduğunda,  genellikle 
ilişkilerin sorunsuz olduğu, kötü davranış ve dışlanmayla karşılaşılmadığı söylense de 
ilişkilerin sınırlı, ihtiyaçlar temelinde kurulduğu görülmüştür. 

Görüşmelerde bazı sığınmacı ve mülteciler, komşularıyla selamlaşmaktan öteye 
gidemediklerini belirtirken, bazıları ise verdikleri selama bile karşılık alamadıklarını, bu 
yüzden çevredekilerle ilişki kuramadıklarını ifade etmişlerdir.   

“Erzurumlular bizden uzak duruyor. Yabancıyı sevmiyorlar.” (Afganistanlı 
mülteci, Erzurum)

“Çevredekilere selam veriyorum, ama boşuna, selam bile vermiyorlar.” (İranlı 
bir mülteci, Çanakkale)

“Sadece alt kattaki dükkan sahibi ile iletişimiz var; o da kızıyor bize. Babamın 
kulakları duymadığı için televizyonun sesini biraz fazla açıyor, oraya çok gürültü 
gidiyor. ‘Afganlar hayvan. Yukarıdakilerin hepsi eşek’ diyor.”  (Afganistanlı 
mülteci, Erzurum)

Kurulan ilişkilerin sınırlı ve ihtiyaç temelli olmasını, halkın yabancıları fazla 
tanımamasından dolayı oluşan önyargılara bağlayanlar bulunmaktadır.

“Yabancı olduğumuz için, tanımadıkları için inanmıyorlar bize.” (Afganistanlı 
mülteci, Erzurum)

“Komşular terörist ve tehlikeli olduğumuzu düşünüyorlar. Bilmiyoruz ki neden 
başka memleketler bize terörist gözüyle bakıyor? ‘Ne için buraya geldiniz?’ 
diyorlar. Yolda yürürken yollarını değiştirdiler. Selam veriyorduk, geri selam 
alamıyorduk.” (İranlı bir mülteci, Çorum)

 “Bizi zayıf görüyorlar, fakir görüyorlar. Bizde mesela İran’da kendi evimiz 
var, hayatımız var, buraya geldik. Bizim yemeklere çok kötü bakıyorlar. Bizim 
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yemeklerimiz Türklerden farklı. Onun için mesela kötü bakıyorlar.” (Afganistanlı 
bir mülteci, Adana)

Diğer yandan, çevredekilerle selamın ötesinde temas kurma imkanı elde edenlerin, 
olumlu deneyimlere sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

“Komşular, ev sahibine 'bunları bu evden çıkar, yerine Türkleri al' diye baskı 
yapıyordu. Sonra biz çorba yaptık, dağıttık komşulara. Çorbadan sonra bize eşya 
verdiler. 2 aydır eşyalarımız var.” (İranlı bir mülteci, Çorum) 

“İnsanlar çok iyi. Hep yardım ediyor komşular. Polis iyi. Yabancılara halk iyi 
davranıyor.” (İranlı bir mülteci, Çorum) 

“Türk komşularımla görüşüyorum, evlerine gidip geliyoruz. Komşularla yemek 
götür-getir oluyor.”(Afganistanlı bir mülteci, Çorum) 

“Benim patronum çok iyi. Baba gibi, bana çok yardımcı oluyor, sahip çıkıyor. 
Karşılıklı olarak birbirimize çok güveniyoruz. Her şeyini bana teslim eder.” (İranlı 
bir mülteci, Erzurum)

Dil engelinin, sosyal ilişkiler bakımından önemli bir belirleyici olduğunun altını 
çizmek gerekmektedir. Türkçe konuşabilen mülteci ve sığınmacıların, sosyal ilişkiler 
kurma konusunda daha rahat olduğu görülmüştür. Türkçe bilmemelerinin çevre 
ile olan ilişkilerde temel sorun olduğunu; biraz Türkçe biraz da işaret dili ile ev 
dışındaki ortamlarda anlaştıklarını; dil bilmediklerinden, mecbur kalmadıkça evden 
hiç çıkmadıklarını dile getirenler olmuştur. Dil ve kültüre yabancı olmak, yabancı ve 
mülteci olmaktan dolayı duyulan tedirginlikle biraya gelince mülteci ve sığınmacıların 
sosyalleşmesi zorlaşmaktadır.  

“İran’da okula gidiyordu, spor yapıyordu. Burada yaptığı bir şey yok; hiç arkadaşı 
da yok. Ya çalışıyor, ya evde oturuyor.” (İranlı bir mülteci, Erzurum)

“Dil bilmediğimiz için, mülteci olduğumuz için arkadaşlık kuramıyoruz.” (İranlı 
bir mülteci, Erzurum)

Alan çalışması sırasında çocuklarını dışarı göndermemeyi tercih eden, mülteci ve 
sığınmacı ailelere de rastlanmıştır. Bu durumun nedenleri sorulduğunda ise, Türkçe 
bilmediklerini;  yabancı ve mülteci olarak kendilerini sokakta tedirgin hissettiklerini; 
herhangi bir sorun çıkacağından korktuklarını ve fazla görünür olmak istemediklerini 
belirtmişlerdir. 

“Çocuklarım hep evde. Yolda yürümeyi unuttular. Ben çocuklarımın dışarı 
çıkmasına çok izin vermiyorum. Okula gidip hemen eve geliyorlar. Çünkü biz 
mülteciyiz ve sorun yaşamak istemiyorum.” (Iraklı bir mülteci, Çorum) 

Mülteci ve sığınmacılarla yapılan mülakatlar sırasında gözlemlenen, dinsel ve mezhepsel 
farklılıkların da yerel halk ile kurulan ilişkileri etkilediğidir. Yaygın din ve mezhepten gelen 
mülteci ve sığınmacıların yerel halkla daha yakın ilişkiler kurabildiği görülürken; farklı 
mezhepten veya dinden gelen mültecilerin sıklıkla dinlerinin ne olduğuna dair sorularla 
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karşılaştığı ve bu nedenle yerel halkla kaynaşmakta zorluk çektikleri gözlemlenmiştir. 

“Selam veriyorsun, hemen ‘nerelisin? mezhebin ne?’ diye soruyorlar. Dinden 
başka konu konuşulmuyor. Ben bütün dinlerin kutsal kitaplarını okudum, 
biliyorum ama insanlar bilgi sahibi olmadan konuşuyorlar. ‘Cennet sadece 
Müslümanlar için dedi birisi.” (İranlı bir mülteci, Erzurum)

“Biz Caferiyiz. Muharrem ayında dini vecibelerimizi yerine getirirken sıkıntılar 
yaşıyoruz.” (Afganistanlı bir mülteci, Erzurum)

 “Mahallede komşularımıza Hristiyanız olduğumuzu söylemiyoruz. Söylersek o 
zaman bizimle ters düşüyorlar, ‘siz kâfirsiniz’ diyorlar. Herkese yalan söylüyoruz, 
biz Müslümanız diye.” (İranlı bir mülteci, Adana)

“Biz, can korkusundan öyle [Müslümanız] diyoruz. Müslümanlar ve Hristiyanlar 
burada kavga ediyorlar.” (İranlı bir mülteci, Adana)

'“İslam daha iyi, niye gittin, niye sen Hristiyan oldun? Yanlış yaptın, büyük yanlış 
yaptın’ diyorlar.” (İranlı bir mülteci, Adana)

Dinsel ve mezhepsel farklılıklar sadece yerel halka ilişkileri değil, mültecilerin kendi 
içlerindeki ilişkileri de etkileyebilmektedir. 

“Pansiyonda kalan diğer mülteciler Hristiyan olduğum için beni pansiyondan 
attırdılar. ‘seni öldüreceğiz; sınır dışı ettirmezsek şerefsizim’ gibi tehdit mesajları 
atıyorlar.” (İranlı bir mülteci, Çanakkale)

Müslüman olmayan mülteci ve sığınmacıların sıklıkla dile getirdiği bir diğer sorun ise, 
barındıkları uydu kentlerde dinlerini pratik edebilecekleri ibadethanelerin olmamasıdır. 
Yerel halk ile sınırlı ilişki kurabilen bu grubun, kendi dinlerinden olan diğer kişilerle 
biraraya gelip, hem ibadet edebilecekleri hem de sosyalleşebilecekleri bir mekânın 
eksikliğini çektikleri görülmüştür. Örneğin, Çanakkale ve Erzurum’da görüşülen Hristiyan 
mülteciler, bu illerde kilise olmayışını bir sıkıntı olarak dile getirmişlerdir. Adana 
ilinde Hristiyan mülteci ve sığınmacılar, kendi imkânlarıyla açtıkları mekânlarda veya 
birbirlerinin evlerinde buluşarak birlikte ibadet ettiklerini anlatmışlardır. 

“Sorun çok, burası Hristiyan için çok zor. Kilise yok.” (Sudanlı bir mülteci, 
Çanakkale)

Bazı mültecilerin ise, renkleri ya da etnik kökenleri yüzünden ırkçı tavırlarla karşılaştığı 
görülmektedir. 

“Türkçede bazı kelimeleri anlamıyorum ama bazen sokakta ‘ay şu Araplar, 
Araplar‘ dediklerini duyuyorum, sürekli Araplardan konuşulduğunu anlıyorum.” 
(Iraklı bir mülteci, Adana)

“Çarşıda, ‘Şerefsiz’, ‘Bak zenci’, ‘Burada ne işi var!’ diyorlar.” (Sudanlı bir 
mülteci, Çanakkale)
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“Dışarıda kötü davranışlar oluyor bazen. Her siyahı suçlu sanıyorlar.” (Sudanlı 
bir mülteci, Çanakkale)

Yerel halkla kurulan ilişkilerin yalnız erkek, yalnız kadın veya aile olma gibi özelliklere 
göre de değiştiği gözlemlenmiştir. Mülteci ve sığınmacı ailelerin daha hızlı kaynaştığı, 
komşularla iletişime daha rahat girebildiği görülürken; yerel halkın yalnız erkek 
mültecilere karşı daha mesafeli davrandığı anlaşılmaktadır. Yalnız kadın mülteci ve 
sığınmacıların ise yerel halkla ilişki kurma konusunda daha dikkatli davrandıkları 
gözlemlenmiştir. 

Yapılan görüşmelerde günlük yaşamlarında yaşadıkları en önemli sıkıntının 
mali olanaksızlıklar olduğu belirtilmiştir. Bu durum, mülteci ve sığınmacıların 
sosyalleşmelerinin önünde de engel teşkil etmektedir.  

''Zaman evde oturarak geçiyor. Hava iyi olduğunda işe gidiyoruz. Parka gidip 
para mı harcayalım? Dışarı çıkınca çocuk bir şey istiyor. Para yok.'' (Suriyeli bir 
mülteci, Gaziantep)

Alan çalışmalarında mülteci ve sığınmacıların gerek halk ve resmi makamlarla ilişkilerinde; 
gerekse yardım mekanizmalarına erişimde bir kişi veya kurumun bile çok önemli bir 
rol oynayabileceği görülmüştür. Örneğin Erzurum’da mülteci ve sığınmacıların sorunları 
olduğunda başvurabilecekleri, kendilerini dinleyen bir kanaat liderinin olmasının 
değeri, görüşme yapılan kişilerce vurgulanmıştır. ERVAK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Güzel’in kişisel çabalarıyla geliştirdiği bu desteğin, Erzurum’da ikamet eden mülteci ve 
sığınmacıların hizmetlere erişiminde büyük avantaj sağladığı anlaşılmaktadır. Bu olumlu 
örnek, gerçekte durumun kırılganlığının bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir. 
Kanaat önderlerinin yokluğunda, mülteci ve sığınmacılara sunulan hizmetlerin sınırlı 
kalabildiği; mülteci ve sığınmacıların uydu kentlerde yaşadıkları sorunlara tatmin edici 
cevaplar bulamadığı bilinmektedir. Oysa mülteci ve sığınmacılar gibi, pek çok nedene 
dayalı olarak toplumun en alt katmanında yer bulabilen ve desteğe en fazla ihtiyacı olan 
kesimlerin, destek mekanizmalarına erişimlerinin, ister mülki amir ister kanaat önderi 
olsun, bireylerin inisiyatifine bırakılmaması gerekmektedir.  

Mülteci ve sığınmacıların resmi kurumlarla ilişkileri sorulduğunda, en çok iletişim 
içerisinde oldukları Yabancılar Şube Müdürlüğü ve SYDV ile olan ilişkilerinin ilden 
ile ve personelden personele farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Yabancılar Şube 
Müdürlüğü’yle ilişkilerini genelde olumlu olarak tanımladıkları gözlemlense de örneğin 
Erzurum ve Adana’da görüşülen bazı mülteci ve sığınmacılar, olumsuz deneyimlerini 
aktarmışlardır. 

“’Biz mi çağırdık da geldiniz?’ diyorlar, tedirgin oluyoruz.” (İranlı bir mülteci, 
Erzurum)

“Polis de soruyor, ‘niye sen, Hristiyan oldun, niye sen dinini değiştirdin?’ diye. 
Onunla alakası yok, o sadece bana ‘senin sorunun nedir burada, komşulardan 
senin sorunun var mı, sıkıntın var mı’ diye soracak, Ama yok, onu sormuyor.” 
(İranlı bir mülteci, Adana)
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Ancak SYDV ile ilişkilerinde genellikle daha fazla sorun yaşadıkları gözlemlenmiştir. 
SYDV başvurularında olumsuz deneyim yaşayan mülteci ve sığınmacılardan bazıları, 
kendilerine küfür ve hakaret edildiğini dile getirmişlerdir. Dil bilmemelerinden ve 
şikâyet etmekten çekindiklerinden,  bu durumu yetkililere bildirmeyi düşünmediklerini 
belirtmişlerdir.  

“’Niye geldin buraya? Parasız niye geliyorsun?’ diyorlar bana.” (İranlı mülteci, 
Adana)

Resmi kurumlarla ilişkiler bağlamında dile getirilen en büyük sorunlardan biri, ilgili 
kamu kurumlarında tercüman eksikliğidir. Mülteci ve sığınmacıların her türlü işiyle ilgili 
başvurduğu bir kurum olan Yabancılar Şube Müdürlüklerinin çoğunda yalnızca mülakatlar 
için veya sınırlı gün ve saatlerde görev yapan tercümanlar bulunmaktadır. Bunun dışında 
görüşmelerde, mülteci ve sığınmacı olarak sahip oldukları haklara dair yeterli ölçüde 
bilgi verilmediğini, dolayısıyla haklarına ve itiraz veya şikâyet mekanizmalarına dair 
yeterli bilgi sahibi olmadıklarını, bu yüzden de şikâyet etmekten çekindiklerini ifade 
eden mülteci ve sığınmacılar olmuştur.  

“Haklarımızı bilmiyoruz. Kaçak olarak geldik diye, biz haksızmışız gibi 
hissediyoruz. Yaşlılar önemli değil ama çocuklar çok önemli. Büyük kızım okula 
gidemedi diye çok mutsuz, ilaç kullanıyor. Gelecekte ne olacak? Ne zamana 
kadar burada kalacağız?” (Afganistanlı bir mülteci, Çorum) 

Mülteci ve sığınmacıların ilgili kurumlarla ilişkilerinde tercüman kullanıldığı durumlarda, 
resmi görevliler kadar tercümanların da gizlilik ilkesine uymaları gerekmektedir; 
ancak örneğin Erzurum’da bazı mülteci ve sığınmacılar kendileriyle ilgili bilgileri 
üçüncü kişilerden duyduklarını belirtmiş ve bu durumun bazı tercümanlara yönelik 
güvensizlik duyulmasına sebep olduğunu eklemişlerdir. Bu, özellikle İranlı mülteciler ve 
sığınmacılar arasında, Erzurum’da İran Konsolosluğu’nun ve çok sayıda İran vatandaşının 
bulunmasından dolayı, kişisel güvenliklerine karşı da bir kaygının ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Kişisel güvenlik kaygısı şehirde başka nedenlerle bulunan İran vatandaşları ile 
ilişki kurmalarının önünde de bir engel teşkil etmektedir. 

Coğrafi sınırlama yüzünden uygulanan paralel prosedürün iki önemli aktöründen biri 
olan BMMYK Türkiye ofisi ile ilişkiler ise, bireysel sığınma prosedüründe olan mülteci ve 
sığınmacılar için özel bir önem taşımaktadır. Pek çoğu için BMMYK, geleceğe yönelik tek 
umut kaynağıdır. Sadece iltica prosedürü ile ilgili sorunlarda değil, diğer sorunlarında 
da BMMYK’nın ilgisi ve koruması beklenmektedir. Fakat, son yıllarda bireysel sığınma 
prosedürüne kayıt yaptıranların sayısında yaşanan dramatik artışın da etkisiyle, kayıttan 
mülakata, kararın açıklanmasından üçüncü ülkeye yerleştirmeye kadar tüm aşamalarda 
bekleme sürelerinin son derece uzun olması yüzünden, neredeyse bütün geleceklerini 
bağladıkları BMMYK’nın kendilerini unuttuğu hissine kapıldıkları gözlenmektedir. 

Dosyalarının durumunu sormak, belgelerini iletmek veya yaşadıkları problemleri 
aktarmak gibi sebeplerle BMMYK’ya ulaşmak istediklerinde, bunun çok zor veya 
imkansız olduğunu aktarmaktadırlar. BMMYK telefonlarının sürekli meşgul olduğunu ve 
konuşma imkanı bulamadıklarını veya kendilerine tatmin edici bir cevap verilmediğini, 
sadece “bekle” denildiğini söyleyen pek çok kişi olmuştur. Erişimle ilgili bu sorun 
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yüzünden kendilerinin muhatap alınmadığı hissi, BMMYK ile ilişkilerde en fazla dile 
getirilen sıkıntılardandır.

Kalıcı çözüm olarak üçüncü bir ülkeye yerleştirme kotalarında mülteci sayısındakine 
paralel bir artışın olmaması, pek çok kişinin hiç bir zaman yerleştirilmemesi anlamına 
gelmektedir. Ancak, Türkiye’deki yaşam koşularının zorluğu, kalıcı bir statü verilmemesi, 
askıya alınmış hayatlarının yalnızca üçüncü bir ülkeye yerleştirme ile normalleşebileceği 
düşüncesine neden olmaktadır. Bu Türkiye’ye uyum sağlamaları da güçleştirmektedir. 
Üçüncü bir ülkeye yerleştirilmesi gerçekleşmeyen ya da uzayan mültecilerin bundan 
dolayı derin bir umutsuzluk, çaresizlik yaşadıkları, ciddi psikolojik sorunlar yaşadıkları 
gözlemlenmektedir. Özellikle Afganistanlı mültecilerin diğerlerine göre, daha uzun 
süre beklemeleri ve nadiren üçüncü ülkeye yerleştirilmeleri önceden beri önemli 
bir sorundur. Ancak, BMMYK’nın 2012’nin son çeyreğinden itibaren fiilen, 2013 Mayıs 
ayından beri de resmi olarak  Afgan mülteci dosyaları ile ilgili işlemleri askıya almasıyla 
birlikte, Afgan mültecilerde adaletsizliğe, ayrımcılığa uğradıkları duygusunun, öfke 
ve kızgınlığın daha da arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, Afgan mültecilerin BMMYK 
Ankara ofisi önünde gerçekleştirdikleri protesto gösterileri, açlık grevleri basına da 
yansımıştır. Mülteci-Der’le görüşen her Afgan mülteci de bu duygusunu dile getirmiştir. 

''Biz şu anda bir hapishanedeyiz. Demirleri göremiyoruz sadece. Düzgün 
bir işimiz yok. Hayatımız yok. İlerisi için çok korkuyoruz. Ne zamana kadar 
BMMYK’nin Afganlara yaptığı bu ayrımcılık sürecek? Böyle yaşamaktansa ölmek 
daha iyidir.'' (Afganistanlı bir mülteci, Erzurum)

Sonuç Yerine: 

Mülteci olarak yaşamak!

Mültecilik bir zorunluluk halidir. Mülteciler, ülkelerini, evlerini, sevdiklerini yaşadıkları 
zulüm ve savaş yüzünden terk etmek zorunda kalmaktadırlar. Çoğu zaman da ülkelerine 
bir daha hiç geri dönememe ihtimali vardır. Pek çok durumda, uluslararası sınırları 
düzensiz bir şekilde geçmek zorunda kalmakta ve kaçarken ölümcül tehlikeler ve insan 
hakları ihlalleri ile karşılaşmaktadırlar. Kimi zaman ulaşmak istedikleri güvenli ülkeye 
girmelerine izin verilmemektedir. Sığındıkları “güvenli” ülkede ise, sıklıkla başta yabancı 
ve mülteci olmaktan dolayı dışlanma, ötekileştirme, nefret söylemi; bazen ırkçılığa 
varan tavırlarla; yabancısı oldukları ülkenin dilini, kültürünü ve sistemini bilmemekten 
doğan problemlerle; ekonomik zorluklar nedeniyle barınma, gıda gibi temel ihtiyaçları 
karşılamakta ve eğitim, sağlık gibi temel haklarına erişim konusunda ciddi zorluklarla 
karşılaşmaktadırlar. Bu problemlere ek olarak, en başta ifade edilen coğrafi sınırlamadan 
kaynaklanan Türkiye’de “geçici” olmak duygusu ile geleceklerine ilişkin ciddi bir belirsizlik 
ve tedirginlik yaşamaktadırlar. Ülkelerinde başlayıp, sığındıkları ülkede devam eden 
bütün bu süreç, mültecilerin psikolojilerinde derin bir yara bırakabilmektedir. 

Bu ruh halini en iyi kendi sözleri anlatmaktadır. Kendilerine yönelttiğimiz “mülteci 
olmak ne demek, mülteci olarak yaşamak nasıl bir şey?” sorusu genellikle, görüşmelerin 
en duygusal anı olmuştur. Aşağıdaki alıntılarda bu soruya verilen bazı cevaplar yer 
almaktadır: 
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''Biz vatanımızdan uzağız. Vatan hasreti var. Bir de burada zorluklar var. 5-6 
senedir vatanımızdan uzağız, geri dönemeyiz.'' (İranlı bir mülteci Adana)

''Bazen keşke gelmeseydim diyorum. Biz burada 5-6 sene kalacağımızı 
düşünmüyorduk. 1-2 sene kalır savaş biter döneriz diyorduk. Ama savaş 
bitmedi.'' (Suriyeli bir mülteci Gaziantep)

“Ben buradayken kardeşlerimi kaybettim. Benim için çok acı bu, gidemedim 
bile. Bunları mümkün olduğu kadar düşünmemeye çalışıyorum.” (İranlı bir 
mülteci,Erzurum)

“Psikolojim bozuk. Kimseyle ilişkim yok. Selam verince, kimse cevap vermiyor.” 
(İranlı bir mülteci, Çorum) 

“Burası beni yaşlandırdı.” (İranlı bir mülteci, Çanakkale)

“Hem psikolojik olarak, hem de hayat şartlarından dolayı bir arkadaşlık 
kurabilecek durumda değilim.” (Afganistanlı bir mülteci, Erzurum)

Mülteci ve sığınmacılarla yapılan görüşmelerde en sonunda Türkiye’deki hayatlarıyla 
ilgili en çok değişmesini istediklerinin ne olduğu sorulmuştur. Bu soru, Mülteci-Der ekibi 
tarafından aşağıdaki gibi şekillendirilmiştir:

“Türkiye Başbakanı ile konuşma fırsatınız olsaydı, bu şehirde ve genel olarak 
Türkiye’de bir mülteci olarak yaşamak ve yaşamınız ile ilgili ona ne söylemek isterdiniz? 
Neyi değiştirmesini isterdiniz?“

Mülteci ve sığınmacıların bu soruya verdikleri cevaplar, hem bugünkü hayatlarında 
ivediğlikle düzeltilmesini istedikleri sorun alanlarını, hem de gelecekten beklentilerini 
göstermektedir Mülteci olmak nasıl bir şey sorusuna ve yukarıdaki soruya verilen 
cevaplar birlikte değerlendirildiğinde pek çoğunun belirsizliklerin ve zorlukların sona 
ereceğini umduğu bir hayat beklentisi içinde olduğu görülmektedir. 

“Daimi kalabileceğimiz bir yere göndersinler yeter, köy bile olur, alırım beş 
koyunumu; hiç olmazsa ölecek yerim olur.” (İranlı bir mülteci, Çanakkale)

“Çocuğum 5 yaşında rahat olsun isterim; yani bilsin ki bir memleketi var. Bizim 
gibi olmasını istemiyorum.” (Afganistanlı bir mülteci, Gaziantep)

Bazıları açısından bu beklentinin Türkiye’de gerçekleşmesi mümkün değildir ve bu 
yüzden bir an önce üçüncü bir ülkeye yerleştirilmekten başka talepleri olmadığını ifade 
etmişlerdir:

“BMMYK bizim derdimiz. Türkiye Devleti’nden bir şey istemedik. Bir an önce 
üçüncü ülkeye gitmek istiyorum. Avrupa’da mültecilerin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. 
Evde ısıtma yok. Burada hiçbir şey yok. Buz gibi.” (Afganistanlı mülteci, Manisa) 

“Biran önce buradan gitmek istiyorum. Eğer gidemezsem kendimi öldürürüm.” 
(İranlı bir mülteci, Adana)
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Mültecilerin üçüncü bir ülkeye gitmek istemenin arkasında yatan nedenlerden biri 
de, bazılarının Türkiye’de kendilerini güvende hissetmemeleridir. Türkiye’nin siyasi ve 
diplomatik ilişkileri doğrultusunda kendilerini ülkelerine iade edebileceği korkusu ve 
kendi ülkelerinin istihbaratının ya da ülkelerini terk etmelerine neden olan grup veya 
kişilerin Türkiye’de kendilerini bulacağı endişesi; inançları, etnik kimlikleri veya cinsel 
yönelim ve cinsiyet kimlikleri, Türkiye’de kendilerini güvende hissetmemelerinin 
nedenleri olarak ifade edilmektedir. 

Daha önce de ifade edildiği gibi, Türkiye’de kalmak istememelerinin önemli bir nedeni de, 
Türkiye’de sürekli bir statüleri olmaması ve zor yaşam koşullarıdır. Gerek mülteci olarak 
yaşamak gerekse yetkililerden talepleri ile ilgili sorulara verdikleri cevaplarda, sıklıkla 
Türkiye’de iş piyasasına erişim, barınacak yer ve eşya bulmadaki sıkıntılar, sosyal yardım 
mekanizmalarına erişememe, dil ve iletişim problemi, yalnızlık duygusu, gelecek kaygısı 
ve bekleme sürecinin getirdiği psikolojik problemlerle ilgili zorluklar ve beklentiler dile 
getirilmiştir. Temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan sıkıntılar kalktığı, özellikle de çalışma 
izni ve sürekli bir statü elde edebildikleri takdirde, tercih hakları olsa başka bir ülkeye 
gitmekten ziyade Türkiye’de kalacaklarını belirtenler vardır.  

“Yabancılara çalışma izni versin. Çalışma iznimiz olursa, para kazanabiliyoruz. O 
da biraz rahat yaşamak için, yani.” (İranlı bir mülteci, Adana)

“Türk vatandaşlığı olursa, evim olursa, bir de ameliyat olabilirsem, o zaman 
olabilir. Yani Türk vatandaşı gibi rahat iş bulabilirsem, Türkiye’de kalırım.” (İranlı 
bir mülteci, Adana)

Bir başka talep de sorunlarını iletebilecekleri, muhatap bulabildikleri, muhatap olarak 
görüldükleri, sorunlara birlikte çözüm üretebilecekleri katılımcı mekanizmaların 
olmasıdır. 

“Her ilde encümen olsun. Bizim sorunlarımızı dinlesin. Maddi ve manevi yardım 
olsun.” (İranlı bir mülteci, Manisa) 

Türkiye’nin iki milyondan fazla sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yaparak güvenli bir 
yer sunmasının önemi yadsınamaz, ancak bu raporda dile getirildiği gibi, Türkiye’de 
mültecilerin yaşam koşulları oldukça zordur ve başta sağlık ve eğitim hakkı ve istihdama 
erişim olmadan ülkeye kabul, tek başına etkin bir koruma anlamına gelmemektedir. 
İnsan hak ve özgürlüklerine tam saygı ve insan onuruna yakışır bir hayat, mülteci 
korumasının temel hedefidir ve kendilerine sorulduğunda da talepleri bu yönde 
olmaktadır. Son dönemde ulusal mevzuattaki olumlu gelişmeler umut verici olmakta 
birlikte yeterli değildir. Kabul koşullarının iyileşmesine, yerel halkı da içine alan 
uyum sürecinin gerçekleşmesine, coğrafi sınırlamanın kaldırılmasına, özellikle geri 
göndermeme ilkesinin ve diğer hak ihlallerinin önüne geçilmesine yönelik iradenin 
gösterilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için, insan hakları temelli siyasi, ekonomik, 
sosyal politikaların ivedilikle belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir.

Bu rapor Türkiye’deki kabul koşulları ve uyum süreci üzerine odaklandığından, raporda 
uluslararası sorumluluk konusuna özel bir yer ayrılmamıştır. Ancak, son yıllarda 
Türkiye’nin de bulunduğu coğrafyada yaşanan savaşlar, çatışmalar, insan hakları 
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ihlalleri, zulüm, açlık ve yoksulluk yüzünden Türkiye ve diğer komşu ülkelere yönelik 
insan hareketindeki dramatik artış karşısında, uluslararası bir tepki gerektiği açıktır. 
Şimdiye kadar bu konudaki sorumluluğun büyük ölçüde komşu ülkelere bırakıldığı ve 
uluslararası dayanışma ve desteğin oldukça zayıf kaldığı görülmektedir. Ülkelerinden 
kaçmak zorunda kalan mültecilerin yaşam koşularının insan onuruna yakışır bir düzeye 
ulaşmasında ve kalıcı bir çözüm bulmada, uluslararası toplumundan da daha yoğun ve 
etkin bir sorumluluk paylaşımı içine girmesi gerekmektedir. 

Mültecilerin etkin korunmasında, kamu idaresinin, yerel yönetimlerin, medyanın, 
akademinin, sivil toplum örgütlerinin, yerel toplumun, bireyin ve uluslararası toplumun 
ortak sorumluluğu olduğu; bu paydaşlar arasında ve bu paydaşlarla mülteciler arasında 
etkin iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi ve mültecilerin kendileri ile ilgili karar 
süreçlerine katılımlarının sağlanması gereği, bu çalışmanın bize sunduğu sonuçtur. Son 
söz bir mültecinin:

“Sadece saygı göstersinler, insan olduğumuzu, haklarımız ve onurumuz 
olduğunu unutmasınlar, bakışlar değişsin, bu yeter.” 
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TAVSİYELER

Türkiye Devleti’ne

Mülteci Koruması konusunda

- 1951 Sözleşmesi’ne konulan coğrafi sınırlandırmanın kaldırılması ve mültecilere 
Türkiye’de kalıcı çözüm sunulması; 

- Ülkeye girişte pasaport ve geçerli belgeleri olup olmadığına bakılmaksızın 
uluslararası koruma ihtiyacı olanlara güvenli ve yasal giriş imkanı verilmesi;

- Uluslararası insan hakları standartları ve insan onuru çerçevesinde mültecilere 
etkin korumanın sağlanması;

- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun uygulama yönetmeliğinin ve 
tüm ikincil mevzuatın hızlı ve şeffaf bir süreçte çıkartılması;

Kayıt ve mülakat konusunda

- Uluslararası koruma başvurusu olanların ve geçici koruma başvurularının 
ilgili valiliklerce derhal kayıt altına alınması ve kendilerine Türkiye’de yasal 
kalışı sağlayan kimlik belgelerinin ve kimlik numaralarını zaman geçirmeden 
verilmesi;

- Kayıt esnasında demografik bilgilerin yanı sıra refakatsiz çocuk, işkence ve şiddet 
mağduru, insan ticareti mağduru, engelli, hasta, hamile, LGBTİ, yalnız ebeveyn 
gibi hassas grup üyelerinin tespitinin yapılması ve bu bireyler için durumlarına 
uygun koruma tedbirlerinin alınması;

- Kayıt ve mülakatlarının kendilerini güvende ve rahat hissettikleri bir ortamda, 
talep edilen cinsiyete görevliler tarafından, anladıkları dilde yapılması;

- Hassas grup mensuplarının kayıt ve mülakatlarında sosyal hizmet uzmanı, 
psikolog, çocuk psikologu gibi uzmanların bulunması;

Uluslararası Koruma Statüsü ve Geçici Koruma Rejimi konusunda

- Uluslararası koruma statüsü kararlarının her bir bireysel başvurunun özgün 
özellikleri ve menşe ülkesi bilgileri ışığında adil, etkin ve hızlı bir şekilde alınması 
ve kararların bu doğrultuda verilmesi; giderilemeyen tereddüt olduğu hallerde 
kişinin lehine karar verilmesi;

- Geçici koruma altında olan mültecilere, uluslararası koruma prosedürüne 
erişim imkânı verilmesi;

- Geçici korumanın başlama, devam ve bitiş koşullarının ve süresinin mevzuatla 
belirlenmesi;

Bilgilendirme Konusunda
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- Başvuru, kayıt, mülakat ve ilgili tüm süreçlerde, sığınmacı ve mültecilerin hakları 
ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmenin anladıkları dil ve şekilde, sözlü 
ve yazılı olarak yapılması;

- Bu bilgilendirmenin, özellikle sağlık hakkına erişim, eğitim hakkına erişim, sosyal 
yardım ve sosyal hizmet mekanizmalarına, iş piyasasına erişim konularında da 
yapılması;

- Mevzuatta yapılan değişikliklerin zamanında ve etkili bir biçimde uluslararası 
koruma başvuru sahiplerine ve statü sahiplerine bildirilmesi;

Barınma Koşulları Konusunda

- Uluslararası koruma veya geçici koruma altında olan kişilerden ihtiyaç sahibi 
olanlara ve hassas grup mensuplarına barınma imkânı sağlanması ve temel 
ihtiyaçlarının giderilmesi;

- Isınma konusunda ihtiyaç sahibi mülteci ve sığınmacılara yardım yapılması;

- 2005 Ulusal Eylem Planı’nda taahhüt edilen Kabul Tarama ve Barınma 
merkezlerinin bir an önce tamamlanarak, açılması; bu merkezlere kabulde 
hassas gruplara öncelik verilmesi; bu merkezlerin idari gözetim amacıyla 
kullanılmaması, giriş ve çıkışların serbest olması, bu merkezlerde konularında 
uzman doktor, sağlık personeli, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog, 
çocuk psikologu, hukukçu, öğretmen, din görevlisi gibi meslek personelinin 
yeterli sayıda bulundurulması, alanında uzman sivil toplum kuruluşlarının 
bu merkezlerde hizmet sunmasına ve tarafsız ve bağımsız izleme-raporlama 
çalışmaları yapmalarına imkân verilmesi;

- Kabul, Tarama ve Barınma merkezlerinin yapılacağı illerde yaşayan mülteci ve 
sığınmacılara bu merkezlere kimlerin, hangi koşullar altında kabul edileceğine 
dair bilgilendirme yapılması ve kendi iradeleri dışında bu merkezlere zorla sevk 
yapılmaması;

- Geçici Koruma altında olan Suriyeli mülteciler için açılan çadır kent ve konteyner 
kentlere kendi irade ve talebi dışında kimsenin zorla sevk edilmemesi, bu 
kamplarda kalmak isteyenlerin gerekli güvenlik tedbirleri alınarak ve din, 
mezhep, etnik köken ayrımı yapmaksızın kamplara kabul edilmesi; 

- Kabul, tarama ve barınma merkezleri ile çadır ve konteyner kentlerin sivil 
niteliğinin korunması, sınıra en az 50 km uzaklıkta yapılmaları, bu barınma 
mekanlarında kalanların temel ihtiyaçlarının giderilmesi; isteyenin çalışmasına 
engel olunmaması; kişisel güvenliklerinin temin edilmesi; hastane, okul, 
meslek-beceri edinme kursları, sosyalleşme alanları, çocuk oyun alanları, spor 
alanları, dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duyulan din görevlisi 
ve ibadet yerlerinin sağlanması; 
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- Kabul, tarama ve barınma merkezleri, çadır ve konteyner kentler ve geri 
gönderme merkezleri gibi toplu alanlarda, STÖ’ler dâhil uzman, bağımsız ve 
tarafsız kurumların izleme-raporlama yapmasına imkân tanınması;

Eğitim ve Öğretim konusunda

- Statüsü ne olursa olsun zorunlu eğitim çağındaki tüm çocukların okullaşmasının 
sağlanması;

- Zorunlu eğitim çağındaki çocukların okul kayıtları sırasında Türkçe bilme 
zorunluluğu aranmaması; daha önceki eğitim seviyesinin belirlenmesi için 
belge zorunluluğuna yönelik uygulamaların kaldırılması; yapılan seviye tespit 
sınavının kendi dillerinde olması; 

- Türkçe konusunda zorluk çeken çocuklara Türkçe dil desteğinin verilmesi; bunun 
için öncelikle Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kaynaklarının kullanılması; ders 
dışı saatlerde gönüllü öğretmenlerin desteğinin alınması; bu konuda destek 
verebilecek sivil toplum kuruluşlarının gönüllü ağından ve kaynaklarından 
yararlanılması hususunda inisiyatif kullanılması;

- SYDV ve BMMYK’nin eğitim yardımlarından velilerin haberdar edilmesi ve bu 
yardımlara hiçbir sıkıntı yaşanmadan erişmeleri sağlanarak çocuklarını okula 
göndermelerinin teşvik edilmesi;

- Daha önce hiç eğitim almamış veya yaşı ile eğitim seviyesi uyumlu olmayan 
çocukların örgün ve yaygın eğitim kurumlarından yararlanabilmeleri için gerekli 
teşvikin ve bilgilendirmenin yapılması;

- Türkçe dil kursu ve diğer beceri ve meslek edindirmeye yönelik yaygın eğitim 
kurumları hizmetlerinden yetişkin mülteci ve sığınmacıların yararlanabilmesinin 
teşvik edilmesi, bu konuda bilgilendirmelerin yapılması, bu kursların ihtiyaca 
cevap verecek nitelikte, yoğunlukta ve saatlerde verilmesinin sağlanması, 

- Açık ilköğretim okulu ve açık liseye yazılmak isteyen mülteci çocukların bu 
eğitimler hakkında bilgilendirilmesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne 
yönlendirilmesi, kayıt ücretleri konusunda destek olunması,

- Zorunlu eğitim döneminden sonra eğitimlerine devam etmek isteyenlerin, 
üniversiteye giriş konusunda teşvik edilmesi; sınavlar konusunda yeterli 
bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılması, mültecilere üniversitelerde özel 
kontenjan ayrılması;

- Üniversiteye giden mülteci öğrencilere burs verilmesi;

Sağlık Hakkına Erişim Konusunda

- Statüsüne bakılmaksızın herkesin sağlık hakkına erişiminin sağlanması;
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- İlaç, protez, diş, gözlük, işitme aleti malzemelerin ücretsiz temininin sağlanması;

- Hastanelerde mültecilerin sağlık personeli ile iletişim kurması için özellikle 
Arapça ve Farsça bilen tercümanların istihdam edilmesi;

- Aile hekimi ve diğer birinci derece sağlık kurumları ve hizmetleri hakkında 
mültecilere gerekli bilgilendirmenin yapılması ve sevk zincirinin etkin 
kullanımının teşvik edilmesi;

Hassas Grup Mensuplarının Korunması ve Sosyal Hizmetlere Erişim Konusunda

- Hassas grup mensubu mülteciler için hassasiyetlerine uygun koruma ve önleme 
tedbirlerinin alınması ve korumanın sağlanması ve sürdürülmesi için uzman 
STÖ’ler ile işbirliğinin gerçekleştirilmesi;

- Engelli mülteci ve sığınmacıların ve ailelerinin hangi hizmetlerden 
yararlanabilecekleri ve bunun için nereye, hangi yöntemle başvurmaları 
gerektiği hususunda bilgilendirilmesi; ağır engelli mültecilere bakan kişilerin 
evde bakım yardımından yararlanmasının teşvik edilmesi; engelli raporunun 
çıkarılmasında görevli doktor ve personelin gerekli titizliği göstermelerinin 
sağlanması; engellilik oranına itiraz edenlere başvurabilecekleri merciler ve 
usuller hakkında bilgi verilmesi;

- İşkence ve ev içi şiddet dahil şiddet mağduru mülteciler ve insan ticareti 
mağdurlarının koruma ve önleme mekanizmalarına etkin ve hızlı bir şekilde 
erişimlerinin sağlanması; bu mekanizmalardan nasıl yararlanabilecekleri, 
başvuru yöntemleri hakkında bilgilendirilmeleri; ilgili kamu görevlilerinin bu 
konudaki mevzuat hakkında bilgilendirilmesi; 

- Refakatsiz veya ailesinden ayrı düşmüş çocukların tespitinde gerekli titizliğin 
ve hassasiyetin gösterilmesi; yaş tespiti yapılırken kemik testi yanında diğer 
psikolojik ve sosyolojik değerlendirmelerin yapılması; refakatsiz veya ailesinden 
ayrı düşmüş çocukların derhal devlet koruması altına alınması; ASPB bünyesinde 
barınma ve diğer koruma imkânlarından yararlanmaları; kendilerine bir vasi ve 
kayyım atanması;  çocukla ilgili her türlü kararda çocuğun yüksek yararının esas 
olması ve kendi ile ilgili kararların alınmasına çocuğun katılımının sağlanması; 
devlet koruması altına alınan çocukların eğitiminin sağlanması; fiziksel ve 
psikolojik sağlığı, refahı ve kişisel güvenliği için uygun bir ortam sağlanması;

İstihdam ve çalışma izni konusunda

- Uluslararası koruma başvurusu olanlara, statü sahiplerine ve geçici koruma 
altında olanlara çalışma izni verilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle 
yapılması ve uygulamaya konulması;

- Kayıt dışı piyasada sosyal güvenceden yoksun, düşük ücret, uzun çalışma saatleri 
ve olumsuz çalışma koşullarına dayalı istismar ve sömürüye karşı korunmaları, 
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bu tip istismar ve sömürü ile mücadele edilmesi; iş piyasasında istismar, şiddet 
ve sömürü mağduru olan mültecilerin durumu şikayet edebilmeleri için etkin 
bir mekanizmanın kurulması, şikayetlerin soruşturularak varsa suçluların 
cezalandırılması;

- Türkiye’de bulundukları sürede nitelikli işgücünün eğitim ve becerileri ile 
üretime katkıda bulunmasına; isteyenin beceri ve meslek edinmesine imkân 
tanınması;

- İşverenlerin mültecilerin istihdamı ve çalışma izni başvuruları konularında 
teşvik edilmesi;

- Mülteci ve sığınmacılara çalışma izni alındığı takdirde yasal çalışma imkânı 
olduğu; bunun hangi şartlarda alındığı konusunda bilgilendirme yapılması;

Tercüman ve İletişim Konusunda 

- Uluslararası koruma kayıt, mülakat süreçleri ve ihtiyaç duydukları takdirde diğer 
işlemlerinde tarafsız, bağımsız ve uzman bir tercümanın ücretsiz temini;

- Başta iltica nedenleri olmak üzere mülteci ve sığınmacıların kendileri hakkında 
yetkili makamlara ilettikleri bilgilerin, kendi iradeleri dışında üçüncü şahıslarla 
paylaşılmasının gizlilik ilkesine ve mülteci ve sığınmacıların kişisel güvenliklerine 
yönelik ciddi bir tehdit olduğunun dikkate alınması ve bu gibi durumların ortaya 
çıkmasını önleyecek her türlü tedbirin ivedilikle alınması; 

- Yabancılar Şube Müdürlüğü/Göç İdaresi İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlükleri 
hastaneler, SYDV gibi mülteci ve sığınmacıların sıklıkla iletişim kurduğu 
kurumların, kendi kaynakları ile gönüllülük bazında olmayan ücretli tercümanlar 
istihdam etmesi;

Kamu görevlilerinin tutum ve davranışları konusunda

- Mülteci-sığınmacılara hizmet veren personelin, iltica hakkı dâhil olmak üzere 
mültecilerin hakları konusunda hizmet içi eğitimlere tabi tutulması; mültecilere 
karşı olumsuz ve kendilerini güvensiz hissetmelerine yol açan davranış ve 
tutumlara karşı uyarılması; bu uyarıları dikkate almayanların gerekli idari ve adli 
soruşturmaya ve cezalandırmaya tabi tutulmasının temin edilmesi;

Ayrımcılık, nefret söylemi konusunda

- Ayrımcı, nefret söylemi içeren davranış ve tavırlara karşı aktif mücadele içinde 
olunması; halk arasında bu tür söylem ve davranışlara karşı bilgilendirme 
çalışmalarının yapılması;

- Nefret saiki ile işlenen suçların faillerinin bulunarak, gerekli idari ve/veya adli 
sorgulamaların yapılması ve bu tür suçların cezasız kalmamasının sağlanması;
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Adli yardıma erişim konusunda

- Maddi durumu avukat tutmaya elverişli olmayan mülteci ve sığınmacıların 
sınırdışı veya idari gözetim başta olmak üzere uluslararası koruma ile 
ilgili kararlara ve ihtiyaç duydukları diğer alanlarda Baroların adli yardım 
mekanizmalarından kolaylıkla yararlanabilmelerinin sağlanması;

- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hakkında avukatlara eğitim verilmesi; 
mülteci ve sığınmacılara YUKK kapsamında verilecek adli yardım konusunda, bu 
tür eğitimleri almış avukatların görevlendirilmesi; 

- Mülteci, sığınmacı ve idari gözetim altında olan veya sınır dışı kararı alınan 
yabancıların adli yardım mekanizmasından yararlanma hakkı konusunda 
anladıkları dil ve şekilde bilgilendirilmesi;

- Baro Başkanlıkları ile Valilik Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Yabancılar Şube 
merkez ve taşra teşkilatı ile yakın bir işbirliği ve iletişimin geliştirilmesi;

Kişisel güvenlik; uydu kent uygulaması ve ikamet şehri değişikliği konusunda

- Mülteci ve sığınmacıların mültecilik iddialarının temelini oluşturan korkunun 
kaynağı olabilecek devlet ve devlet-dışı aktörlerden yaşamlarına ve 
özgürlüklerine yönelebilecek tehditlere karşı konusunda azami korumanın 
sağlanması;

- Özellikle işkence, şiddet, cinsel istismar, insan ticareti mağduru mülteci 
ve sığınmacıların etkin korunması ve ihtiyaç duyanların tedavisine yönelik 
tedbirlerin alınması;

- Kendi rızaları dışında mülteci ve sığınmacılarla ilgili her türlü bilginin üçüncü 
kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirlerin alınması;

- Kişisel güvenlik endişesi olan mülteci ve sığınmacılara ikamet şehirlerini 
değiştirmeleri konusunda kolaylık sağlanması;

- Sağlık ve aile birleşmesinden başka makul nedenleri olan mülteci ve 
sığınmacıların ikamet şehri değişikliği taleplerinin kabul edilmesi;

- Dini inanç, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, etnik kimlik ve deri rengi nedeniyle 
dışlanma, nefret söylemi ve/veya suçu mağduru olan mülteci ve sığınmacıların 
ikamet şehri değişikliği taleplerinin kabul edilmesi;

- Bildirim yükümlülüğünü yerine getiremeyen/getirmeyen mülteci ve 
sığınmacıların uluslararası koruma başvurularının geri çekişmiş sayılması 
uygulamasının sona erdirilmesi;

Karar Süreçlerine Katılım Konusunda
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- Mülteci ve sığınmacıların demokrasi, insan hakları ve özgürlük ilkeleri temelinde 
şiddet içermeyen, şiddeti teşvik etmeyen örgütlenmelerinin teşvik edilmesi;

- Kendi haklarındaki kararların verilme süreçlerine özgürce seçtikleri temsilcileri 
vasıtasıyla katılımlarının sağlanması;

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne

- BMMYK prosedüründe kayıt ve mülteci statü belirleme mülakatlarının ve 
değerlendirme süreçlerinin makul bir zaman diliminde tamamlanması;

- İltica prosedürleri konusunda gerekli ve yeterli bilgilendirmenin mülteci ve 
sığınmacının anladığı dilde ve şekilde yapılması;

- Mülteci ve sığınmacıların kendi dosyaları ve koruma mekanizmalarına ilişkin 
soruları hakkında bilgi alabilecekleri iletişim kanallarının oluşturulması ve 
kolayca ulaşabilecekleri telefon hatlarının hizmete sokulması;

- Mülteci ve sığınmacıların menşe ülke veya iltica nedenleri konusunda kendilerine 
yönelik negatif ayrımcılık yapıldığına dair tedirginliklerinin giderilmesi için 
gerekli tedbirlerin alınması;

- Hassas grup mensuplarının kayıt ve dosya değerlendirilmesi süreçlerine öncelik 
verilmesi; gerekli koruma tedbirlerinin alınmasının sağlanması; 

Yerel Yönetimlere

- Yetki ve görev alanlarında yaşayan mülteci ve sığınmacıların da, hemşehrilik 
kapsamında yerel yönetimlerin sunduğu sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden 
yararlanma hakkının uygulamaya yansıtılması;

- Mültecilerin kabul koşullarının ve uyum sürecinin geliştirilmesine yönelik 
stratejilerin belirlenmesi ve bu süreçlerde daha yoğun ve etkin rol alınması;

- Mültecilerin kendi kültür ve dillerini tanıtabilecekleri, sosyalleşebilecekleri 
mekan ve imkanların sunulması;

- Kent konseylerinde ve yerel karar alma mekanizmalarında mültecilerin de 
temsil edilmesinin, karar süreçlerine katılımınların sağlanması;

Yerel Topluma ve Bireye

- Zulümden kaçma ve güvenli bir ülkeye sığınmanın temel bir hak olduğunun, 
mülteciliğin bir zorunluluk hali olduğunun ve herkes gibi mültecilerin insan 
hakları ve insan onuruna yakışır bir yaşam hakkı olduğunun hatırlanması;
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- Mültecilere, göçmenlere yönelik olumsuz önyargılara, dışlamaya, nefret 
söylemine, ırkçılığa ve nefret suçlarına karşı mücadeleye destek verilmesi;

- Mültecilerin kabul koşullarının iyileşmesi  ve uyum süreçlerinin gerçekleşmesinde 
gerekli dayanışma ve desteğin sunulması;

Medyaya

- Mültecilerle ilgili haberlerin sunulmasında insan hakları odaklı habercilik 
anlayışının geliştirilmesi; dışlayıcı, ötekileştirici, nefret üretici dilin 
kullanılmaması;

- Mültecilerle ilgili haberlerde kişisel güvenliğin zarar görmesine neden olabilecek 
kimlik detaylarının kullanılmaması;

Sivil Toplum Örgütlerine

- Mültecilerle ilgili çalışmalarda insan hakları ve insan onuru odaklı bir tutum 
geliştirilmesi;

- Verilen hizmetlerden mültecilerin daha fazla yararlanmasının sağlanması;

- Hizmet sunumu sırasında etnik kimlik, milliyet, inanç, engellilik, cinsiyet, 
cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş ve diğer kimliklere dayalı ayrımcılıklara yer 
verilmemesi; 

- Verilen hizmetler ve bu hizmetlere erişim konusunda daha etkin bilgilendirme 
yapılması;

- Diğer STÖ’ler ile iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atılması;

Üniversiteler ve Akademisyenlere

- Üniversitelerin ilgili bölümlerinin ders programlarına iltica-göç konulu derslerin 
konulması, mülteci hukuku derslerinin özellikle hukuk fakülteleri öğrencilerine 
zorunlu bir ders olarak sunulması;

- İltica-göç alanıyla ilgili teorik ve alan çalışmalarına dayanan nitelikli akademik 
çalışmaların teşvik edilmesi, araştırma merkezlerinin kurulması;

- Bu alanda yapılacak çalışmalarda akademik objektifliğin korunmasına ve 
mültecilerin kişisel güvenliğinin gözetilmesine gereken önemin verilmesi;

Uluslararası Topluma

- İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en fazla mülteci hareketinin yaşandığı günümüzde 
mültecilerin kabulünün ve insan haklarına, insan onuruna yakışır bir yaşama 
erişimlerinin, kalıcı çözüm sunulmasının uluslararası toplumun ortak bir 
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sorumluluğu olduğunun unutulmaması;

- Ülkeye yasal ve güvenli erişim,  mültecilerin bulundukları ülkelerdeki kabul 
koşullarının iyileşmesi, uyum süreçlerinin kolaylaştırılması, kalıcı çözüm 
bulunması dahil tüm sorumluluk alanlarında gerekli siyasi iradenin, etkin bir 
dayanışma ve sorumluluk paylaşımının sergilenmesi;  

- Yerleştirme programları ve aile birleşmesi, insani kabul ve insani vize gibi 
programlar altında mülteci kabulünün arttırılması ve mültecilerin gitmek 
istedikleri ülkeye yasal ve güvenli varış kanallarının etkin bir şekilde sunulması;

- Sınırlarda ve ülke içinde mültecilik nedenleri olanların korunmasına yönelik 
etkin tedbirlerin alınması; özellikle mültecilerin sınırlardan ülkeye girişini 
engellemeye yönelik politika ve uygulamaların sona erdirilmesi ve hak 
ihlallerinden sorumlu görevlilerin cezasızlığının önlenmesi;

- Ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüş imkanları ortaya çıkana kadar, 
mültecilerin bulundukları ülkede insan onuruna yakışır bir şekilde kalışlarının 
sağlanması, zorla geri göndermenin engellenmesi tavsiye edilmektedir. 
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EK

Gaziantep Valiliği’nin Tutumu Üzerine İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya Açık Mektup

“Ocak 2014 tarihlerinde Gaziantep’te yaptığımız alan çalışması esnasında 
Gaziantep Valiliği’ne ilettiğimiz randevu talebi -başka illerde karşılaşılan örneklerle 
tezat teşkil edecek şekilde- reddedilmiş ve bu nedenle daha sonraki aylarda yapmayı 
planladığımız toplantı hakkında Gaziantep Valiliği ve bağlı kurumlarına bilgi verme 
imkânı elde edilememiştir. Ocak 2014’de Koordinatör Vali Sayın Veysel Dalmaz’la 
gerçekleşen görüşmemiz esnasında konuyu açtığımızda, kendisi Gaziantep Valiliği’nin 
böylesi bir toplantıya katılımının öneminin altını çizmiştir. 2014 yılı Mart ayında proje 
koordinatörümüz Gaziantep Valisi Sayın Erdal Ata ve Vali Yardımcısı Sayın Nursal 
Çakıroğlu’ndan tekrar randevu talep ederek kendilerini ziyaret etmiş ve toplantı 
davetimizi ve konuşmacıları içeren taslak listemizi sunmuştur. Bu görüşmede Valilik, 
Valilik kurumlarının toplantıya katılımında sakınca olmadığına dair, Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nden olur alınması halinde toplantının daha verimli ve doğru bir zeminde 
olacağını ifade eder bir geri dönüş yapmış; akabinde tarafımızca Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’ne destek talebimiz iletilmiş ve bu destek yazısı alınmıştır. 

Gaziantep Valiliği, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün olumlu görüş bildirmesi üzerine, 
Mayıs ayında toplantımıza katılacaklarını ve hatta toplantının Valilik ve Mülteci-Der 
ortak çalışması olmasını istediklerini, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı dâhil 
pek çok yerel kurum ve kuruluşu da toplantıya davet etmek istediklerini tarafımıza 
iletmiştir. Katılımını önemli buldukları kurumları da eklemek için taslak programı 
kendilerine göndermemiz talep edilmiştir.  Bunun ardından Mart 2014’deki görüşme 
esnasında Valiliğin gördüğü ve Mazlumder’in de konuşmacı olarak yer aldığı ve Valilik 
tavsiyeleri ile elden geçirilen taslak program bir kez daha gönderilmiş ve Valilik, yapılan 
değişiklikler ve valilik logosu eklenerek yeniden düzenlenen programı 22 Mayıs 2014 
Perşembe günü tarafımıza iletmiştir. Aynı gün Vali Yardımcısı Sayın Nursal Çakıroğlu, 
proje koordinatörümüzü telefonla arayarak, orijinal programda konuşmacı kurumlar 
arasında yer alan Mazlumder Gaziantep Şubesi’nin programda yer almasının Valilikçe 
tasvip edilmediğini ve programdan çıkarmamızı istediklerini iletmiştir. Bunun üzerine 
Mülteci-Der Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Vali Yardımcısı Sayın Nursal Çakıroğlu 
telefonla aranmış ve dernek olarak davetiye gönderdiğimiz ve teyit aldığımız bir 
sivil toplum kuruluşuna, Valilik talebi üzerine davetimizi geri çektiğimizi söylemenin 
Derneğimiz için sakıncaları iletilmiş ve buna olumlu bakmadığımız belirtilmiştir; bunun 
üzerine Sayın Çakıroğlu Mazlumder’in programdan çıkarılması konusunda ısrarcı 
olmamış ve “ peki kalsınlar o zaman” yanıtı alınmıştır. Ertesi gün, yani 23 Mayıs 2014 
Cuma günü, Vali Yardımcısı Sayın Nursal Çakıroğlu tarafından proje koordinatörümüz 
aranmış ve Mazlumder’in katılımı halinde kesinlikle etkinlikten çekilecekleri beyan 
edilmiştir. 

Meseleyi bir kez de yüz yüze konuşmak amacıyla 26 Mayıs 2014 Pazartesi günü Mülteci-
Der Yönetim Kurulu Başkanı, dernek idari koordinatörü, proje koordinatöründen oluşan 
Mülteci-Der temsilcileri Gaziantep Vali Yardımcısı Sayın Nursal Çakıroğlu’nu makamında 
ziyaret etmiştir. Yanlış anlaşılma olduğu umudu ile görüşmeyi dilediğimiz konu, bu 
görüşme esnasında çok keskin ve tartışılamaz bir şekilde reddedilmiş ve Mazlumder’in 
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katılımı halinde Vali Yardımcısı Sayın Nursal Çakıroğlu kesinlikle toplantıya katılmayacağını 
ve konuyu Sayın Vali’ye de ileteceğini beyan etmiştir. Kendilerine, Mülteci-Der olarak 
böyle bir devlet refleksini anlamakta zorluk çektiğimiz, Gaziantep’teki mülteci ve 
sığınmacıların durumunu tartışmak üzere sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarını 
bir araya getirmeyi hedeflediğimiz, Mazlumder’e yapılan daveti geri çekmeyeceğimiz, 
ancak valiliğin katılımlarını beklediğimiz ifade edilmiştir.

 Bu görüşme esnasında Vali Yardımcısı Sayın Nursal Çakıroğlu, Mazlumder ile bir 
araya gelmek istememelerine gerekçe olarak; Aralık 2012 tarihinde, Başbakan Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep valiliği ve yerel sivil toplum örgütleri temsilcileri 
ile bir akşam yemeği yediği, bu yemekte katılımcıların söz alarak Sayın Başbakan’a 
soru ve sıkıntıları aktardıklarını, dönemin Mazlumder il başkanının ise on beş dakika 
kadar konuştuğunu, ancak soru sormayarak adeta akıl verir şekilde kabaca bir üslupla 
konuştuğunu, soru yahut sıkıntı iletmediğini, toplantının maksadının dışına çıktığını ve 
kendilerini zor durumda bıraktığını ifade etmiştir. 

27.05.2014 tarihinde planladığımız gibi Gaziantep Tuğcan Otel’de toplantımız başlamış 
ancak valilik kurumları gelmediği gibi, Göç İdaresi Müdürlüğü dışında davetli hiçbir 
kamu kurum ve temsilcisi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve davetli pek çok yerel sivil 
toplum örgütü toplantıya icabet etmemiştir. 14

Az sayıda sivil toplum kuruluşu, BMMYK ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü katılımı ile 
toplantımız verimli ve keyifli bir çalışma olarak akşam saatlerine kadar sürmüş ve 
tamamlanmıştır.”  

14  http://multeci.org.tr/haberdetay.aspx?Id=87
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