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ÖZ
2010 yılının sonlarına doğru baĢlayan Arap Baharı ile birlikte Suriye’de tırmanan gerilim ve
ortaya çıkan kaos ortamında can güvenliği endiĢesiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan
Suriyeliler, baĢta Türkiye olmak üzere bir çok Ortadoğu ülkesine sığınmıĢlardır. ġu an için 3,5
milyondan fazla Suriyeliye kapılarını açan Türkiye, barınmadan eğitime, sağlıktan istihdama hatta
uyum sorununun çözülmesine kadar birçok konuda Suriyelilerin ihtiyaçlarını karĢılamak için
hizmetler vermektedir. Tüm bu hizmetler yalnızca Türkiye’nin kendi imkânları ve iç bütçesi
tarafından değil, baĢta BM fonları olmak üzere bazı uluslararası göçmen örgütleri ve sivil toplum
kuruluĢları tarafından karĢılanmaktadır. Bu süreçte BM, AB, UNICEF gibi uluslararası kurumlar
gençler, kadınlar, çocuklar için birçok alanda belirli fonlar ayırmıĢlar, bunun yanı sıra ĠHH, Türk
Kızılay’ı, Yeryüzü Doktorları gibi gerek yurtdıĢı gerekse yurtiçi menĢeli sivil toplum örgütleri de kendi
imkânları doğrultusunda ihtiyaç sahibi Suriyelilere hizmet götürmüĢlerdir. Yapılan hizmetler ve
insani yardımlar uzun vadeli olmasa da kısa süreli olarak Suriyelilerin ihtiyaçlarının karĢılanması,
kendilerini ülkeye yabancı hissetmemeleri ve Türkiye’nin vicdani yönünün ortaya çıkarılması
açısından önem teĢkil etmektedir. Bu çalıĢmanın amacı; Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara ayrılan
fonları, yapılan insani yardımları ve bu yardımların kullanıldıkları alanları inceleyerek, bu konuda
paydaĢların daha fazla nasıl bir misyon üstlenmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmaktır.
Bu çerçevede Suriyelilerin rahat ve insani koĢullarda yaĢaması, ekonomik olarak üretim sürecine
katılması ve yaĢadıkları ülkeye aidiyet hissetmesi bizleri de kazançlı çıkaracaktır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Uluslararası Örgütler, Sivil Toplum KuruluĢları, Suriyeliler, Ġnsani
Yardım
HUMANITARIAN ASSISTANCE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND CIVIL
SOCIETY INSTITUTIONS ON SYRIANS IN TURKEY
ABSTRACT
By the effect of Arab Spring beginning at the end of 2010, Syrians, who are forced to leave
their own countries with the fear of life safety due to the rising tension and chaos in Syria, found
asylum in firstly Turkey and other Middle Eastern countries. Currently, Turkey which opened its
doors for more than 3.5 million Syrian refugees gives services to meet the needs of Syrians in many
aspects from housing to education, from health to employment, even the dissolution of the
integration problems. All of these services are met not only by Turkey's own opportunities and
internal budget but also by some international migrant organizations such as UN funds and civil
society organizations. In this process, international institutions such as UN, EU and UNICEF have
allocated a lot of specific funds for young people, women and children, as well as domestic and
foreign origin non-governmental organizations such as IHH, Turkish Red Crescent, Earth Doctors,
etc., took services to Syrian refugees within the framework of their own possibilities. The services
and humanitarian assistance, for not in long-term but in the short term, are serious in terms of
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meeting the needs of the Syrians, making them not feel out of country and to acknowledge Turkey's
conscientious image. The purpose of this study is to examine the funds allocated to the Syrian
refugees in Turkey, humanitarian aid and the areas in which these aid are used, therefore, to be
able to make suggestion how a mission stakeholders should undertake more and more. In this
context, Syrians living in comfortable and humane conditions, participating economically in the
production process and feeling belonging to the country they live in will also make us profitable.
Keywords: Migration, International Organizations, Civil Society Institutions, Syrians,
Humanitarian Aid

Giriş
2010 yılının sonlarına doğru Tunus’ta iĢsiz bir gencin kendisini hükümet binasının
önünde yakması ile ortaya çıkan Arap Baharı zamanla Lübnan, Yemen, Mısır ve Suriye
gibi Ortadoğu ülkelerine de yayılarak adeta bir domino etkisi yaratmıĢ, özgürlükçü
düĢünceler etrafında filizlenen muhalif hareketleri tetiklemiĢ ve diktatör rejimlerin halklar
üzerindeki hegemonyasını kırmıĢ veya zayıflatmıĢtır. Bu iç savaĢ en uzun Suriye’de
sürmüĢ, Esad rejimi ile Özgür Suriye Ordusu ve diğer muhalif gruplar arasındaki mücadele
sivil halkta korku, panik ve gelecek kaygısı yaratmıĢtır.
Yaratılan kaos ortamında can güvenliği endiĢesiyle ülkelerini terk etmek zorunda
kalan Suriyeliler, daha çok Lübnan, Ürdün ve Türkiye gibi ülkelere sığınmıĢlar, içlerimden
bazıları ise bu ülkeleri transit geçiĢ güzergahı olarak kullanıp daha rahat yaĢam koĢulları
veya istihdam olanakları için Avrupa’ya göç etmek istemiĢlerdir. Her ne kadar bu yolculuk
özgürlük ve güvenlik arayıĢı gibi görünse de felaketlerle de sonuçlanmıĢ, yüzlerce Suriyeli
deniz yoluyla kaçmak isterken insan tacirlerinin elinde can vermiĢtir. 2015 yılında Bodrum
sahilinden Yunan Adalarına geçmek isterken yaĢanan Aylan bebek faciası, vatanlarını terk
edip Avrupa’da huzur aramak için deniz yoluyla sonu bilinmez bir maceraya atılan, “kıyıya
vuran sığınmacılar” gerçeğini gün yüzüne çıkartmıĢtır.
Avrupalıları da dahil ettiğimizde Aralık 2017 itibariyle dünya genelinde toplamda
6.502.466 Suriyeli sığınmacı yaĢamaktadır. Bu sayının %53’ü Türkiye’dedir. Türkiye’yi
Sırasıyla Lübnan, Avrupa, Ürdün ve diğer Arap ve Afrika ülkeleri takip etmektedir.
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Şekil 1: Suriyeli Mülteciler ( Kaynak: Murat Erdoğan, Suriyeliler Barometresi, 2018)
Türkiye de Suriyeli sığınmacı akınından en çok etkilenen ülkelerin baĢında
gelmektedir. Türkiye, Ģu an için 3.5 milyondan fazla Suriyeliye kapılarını açmıĢtır. Nisan
2018 itibariyle ise toplam 3.572.565 kiĢi kayıt altına alınmıĢtır. Bunların 3.348.231’i “Geçici
Barınma Merkezi” dıĢında, 224.334’ü ise Geçici Barınma merkezlerinde kalmaktadırlar. Ġl
bazında bakıldığında ise 555.772 Suriyeli sığınmacı ile Ġstanbul ilk sırayı almakta,
Ġstanbul’u 476.793 sığınmacı ile ġanlıurfa takip etmekte, 444.423 sığınmacı ile de Hatay 3.
sırada gelmektedir ( Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, EriĢim Tarihi: 11 Aralık 2017).

Şekil 2: Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler ( Kaynak: Göç
Ġdaresi Genel Müdürlüğü)
Atılan bu adımların ne kadar yeterli olup olmadığı tartıĢılsa da, Suriyelilere yapılan
harcamalarda rakamsal olarak Türkiye, ABD’den sonra en çok uluslararası insani yardım
yapan ikinci ülke konumuna gelmiĢtir. Küresel Ġnsani Yardım 2017 Raporu’na göre, 2016
yılında 6 milyar ABD doları tutarında insani yardım yaparak ( AFAD, 2017), ne kadar eli
açık bir ülke olduğunu göstermiĢtir.
Türkiye, barınmadan eğitime, sağlıktan istihdama hatta uyum sorununun
çözülmesine kadar birçok konuda Suriyelilerin ihtiyaçlarını karĢılamak için hizmetler
vermektedir. Tüm bu hizmetler yalnızca Türkiye’nin kendi imkânları ve iç bütçesi tarafından
değil, baĢta BM fonları olmak üzere bazı uluslararası göçmen örgütleri ve sivil toplum
kuruluĢları tarafından karĢılanmaktadır. Bu süreçte BM, AB, UNICEF gibi ulusüstü ve
uluslararası örgütler gençler, kadınlar, çocuklar için birçok alanda belirli fonlar ayırmıĢlar,
bunun yanı sıra ĠHH, Türk Kızılayı, Yeryüzü Doktorları gibi gerek yurtdıĢı gerekse yurtiçi
menĢeli sivil toplum örgütleri de kendi imkânları doğrultusunda ihtiyaç sahibi Suriyelilere
hizmet götürmüĢlerdir.
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1.UNHCR ( BM Mülteci Örgütü) Yardımları
BM Mülteci Örgütü ( BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), mültecileri korumak ve
mültecilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yürütülen uluslararası müdahaleye liderlik
etmek ve bu müdahalenin koordinasyonunu sağlama yetkisi çerçevesinde 1950 yılında
BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu tarafından kurulan bir insani yardım kuruluĢudur ( UNHCR,
EriĢim Tarihi: 1 Mart 2018). Türkiye ve UNHCR mevcut iĢbirliğine resmiyet kazandıran ve
ikili iliĢkileri baĢlatan “Ev Sahibi Ülke AnlaĢması”’nı 1 Eylül 2016 tarihinde imzalamıĢtır.
UNHCR’nin Türkiye operasyonu, Ankara’daki merkez ofisinin yanı sıra Ġstanbul, Ġzmir,
Gaziantep, Hatay, ġanlıurfa ve Van’daki saha varlığıyla dünyadaki en büyük
operasyonlarından biridir ( UNHCR, EriĢim Tarihi: 3 Mart 2018).
UNHCR Tüzüğü’nün ilk maddesine göre Komiserliğin görevi, “mültecilere
uluslararası koruma sağlamak, bu tür mültecilerin gönüllü olarak geri dönüĢlerini veya
zorunlu olarak göç ettikleri toplumlarla uyum süreçlerini hızlandırmaları için hükümetlere ve
ilgili hükümetlerin onay vermesi koĢuluyla özel kuruluĢlara yardım ederek mültecilerin
sorunlarına kalıcı çözümler aramaktır. ( UNHCR, 1950). Yine tüzüğün 8.maddesi
gereğince; “(b) mültecilerin durumunu iyileĢtirmek ve korunmaya ihtiyaç duyanların
sayısını azaltmak adına planlanan önlemlerin uygulanması için Hükümetler ile özel
antlaĢmalar yapmak” (UNHCR, 1950), komiserliğin görevleri arasındadır. Bu maddeler
çerçevesinde mültecilere insani yardım yaparak onların ihtiyaçlarının karĢılanmasını
sağlamak ve daha uzun vadede geldikleri hedef ülkeye entegrasyonlarını
kolaylaĢtırabilmek, UNHCR’nin temel prensip ve çalıĢma alanlarını oluĢturmaktadır.
Dünyanın dört bir yanından mültecilerin ihtiyaçlarının karĢılanması için seferber
olan UNHCR, tüm dünyada olduğu gibi son birkaç yılda Suriyeli sığınmacıların da
ihtiyaçlarının karĢılanması için de önemli fonlar ayırmakta, temel ihtiyaçlardan eğitime,
uluslararası korumadan üçüncü ülkeye yerleĢtirmeye kadar birçok konuda seferber
olmaktadır. Bu çerçevede UNHCR’nin Türkiye’deki Suriyelilere yönelik hizmetlerinden
bazılarına değinilmiĢtir.
1.1.Temel İhtiyaçlar
UNHCR’nin Türkiye’deki kıĢ destek programı çerçevesinde, kıĢ döneminde kent
ortamlarında yaĢayan mültecilere banka kartlarıyla tek seferlik nakit yardımı ve kamplarda
yaĢayan mülteciler ve kamp dıĢındaki bazı mültecilere ise kıĢlık malzemeler sağlanmıĢtır.
UNHCR, yarım milyondan fazla mülteciye 34 milyon ABD doları değerinde kıĢlık destek
sağlamıĢtır. Bu desteğin 25,5 milyon doları kent ortamlarındaki mültecilere banka kartları
aracılığıyla sağlanan nakit yardımı Ģeklinde, 8,5 milyon ABD doları ise kamplardaki
mültecilere gıda dıĢı yardım malzemesi (kıĢlık giysiler, ısıtıcılar ve battaniyeler) olarak
sağlanmıĢtır ( UNHCR, EriĢim Tarihi: 2 ġubat 2018).
1.2.Eğitim
Eğitim konusunda UNHCR, mültecilere veya sığınmacılara en çok destek veren
kuruluĢların baĢında gelmektedir. Bazı kuruluĢlarla oluĢturduğu ortak ağ üzerinden yaptığı
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çalıĢmalarla mültecilerin eğitim hakları hakkında bilgi sahibi olmalarını, velilere okuma
çağına gelmiĢ çocuklarını okula kaydettirmek için izlemeleri gereken prosedürleri
bilmelerini ve mevcut mali yardım programlarından faydalanmalarını sağlamaktadır.
UNHCR, Türkiye’de baĢta Suriyeli olmak üzere birçok ülkeden gelmiĢ sığınmacı
çocukların Türk okullarına kaydedilmeleriyle ilgili çalıĢmalarda destekleyici bir rol oynamak
üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile yakın iĢbirliği içinde hareket etmekte, yine UNICEF ile
koordinasyon içerisinde çalıĢmaktadır ( UNHCR, EriĢim Tarihi: 4 ġubat 2018).
UNHCR, YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı (YTB) ile yaptığı iĢbirliği
aracılığıyla, entegrasyonun en önemli araçlarından birisi olan dil sorununun ortadan
kaldırılması için sığınmacılarından lise mezunu olanlara, üniversitelere bağlı özel dil eğitim
enstitülerinin verdiği yoğunlaĢtırılmıĢ Türkçe dil programlarına katılma fırsatı sunmaktadır.
Böylelikle Türkçe bilgisi olmayan veya sınırlı olan öğrenciler gerek içinde yaĢadığı topluma
uyum sağlayabilmek gerekse üniversite programlarına kabul için gereken yeterlilik
düzeyine ulaĢabilmektedirler ( UNHCR, EriĢim Tarihi: 3 ġubat 2018).
Buna ek olarak, Türkiye’deki Suriyeli öğrencilere finansal açıdan yardım edilmekte,
Türk üniversitelerinde öğretim görmeleri için onlara tam burslar da verilmektedir. Bu
burslar, lisans derecesi ve lisansüstü derecesindeki öğrencilere tahsis edilmektedir.
UNHCR’ın en büyük burs programı olan DAFI (Alman Albert Einstein Mülteciler Akademik
GiriĢimi) kapsamında bu burslar verilmekte olup, burs miktarı dönemlik 1000 TL’dir
( UNHCR, EriĢim Tarihi: 5 ġubat 2018).
UNHCR, yalnızca çocuklar için değil, yetiĢkin Suriyeliler için de dil öğrenimini
önemsemekte ve bu konuda destek vermektedir. Bu çerçevede örgüt, Halk Eğitim
Merkezleri ağı aracılığıyla yetiĢkinlere sunulan ücretsiz dil kurslarının artırılması için Milli
Eğitim Bakanlığı ile iĢbirliği içinde çalıĢmaktadır. YetiĢkinlerin hem iĢgücü piyasasına
girerek ülkenin üretim sürecine katkı sağlayabilmesi, hem de gelir kazanıp kendi kendine
yeterliliklerini sağlayabilmeleri için bu merkezler tarafından birçok meslek kursları
açılmaktadır ( UNHCR, EriĢim Tarihi: 4 ġubat 2018). Bu meslek kursları sürecinde alınan
eğitimler ve sonunda verilen sertifikalar, Suriyelilerin istihdam hayatına girebilmeleri için
sigorta görevi görmektedir.
2.Unicef Projeleri
UNICEF, çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konusunda uzmanlaĢmıĢ
BirleĢmiĢ Milletler kurumudur. Tamamen gönüllü olarak verilen fonlarla desteklenen
UNICEF’in finansmanının üçte ikisi hükümetlerden, kalanıysa UNICEF Milli Komiteleri
tarafından özel gruplardan ve bireylerden toplanmaktadır. UNICEF de Suriyeliler için
özellikle çocuk ve genç yaĢtaki bireylere eğitim, çocuk koruma, sağlık gibi hizmetler
vermektedir.
2.1. Eğitim
UNICEF, Suriyeli çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarının karĢılanması ve kendi
potansiyellerini en yüksek düzeye çıkaracak araçlarla donatılmaları için uzun dönemli
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yatırımlar yapılmasını savunmaktadır. “Kayıp KuĢak Olmasın” stratejisi doğrultusunda
UNICEF, geçici ikamette kalan ve kamp dıĢındaki Suriyeli mülteci çocukların eğitim
ihtiyaçlarının karĢılanmasına yönelik çalıĢmalar yapmaktadır (Children of Syria Report,
2017). Bu çerçevede UNICEF tarafından bugüne dek elde edilen bazı önemli sonuçlar
Ģunlardır (Children of Syria Report, 2017):
Suriyeli ve Türkiyeli olmak üzere yaklaĢık 655.150 çocuğa okul çantası ve
kırtasiye malzemesi dağıtılmıĢtır.
-

Okuma yazmaya destek amacıyla kamplarda 21 kütüphane kurulmuĢtur

Kamp dıĢında ve kamplarda 12.675 Suriyeli gönüllü öğretmene aylık
teĢvikler sağlanmıĢtır.
Ayrıca UNICEF ve MEB ortaklığıyla Suriyeli çocukların yoğun olarak yaĢadıkları
illerde, nitelikli eğitime eriĢimi sağlamak amacıyla hazırlanan “Ġl Eylem Planları” çerçeve
programını imzalanmıĢ, bu çerçevede yeni okullar açılmıĢ, Türk ve Suriyeli öğretmenler
atanmıĢ ve binlerce okuma çağındaki çocuk eğitime kazandırılmıĢtır. Ayrıca kırtasiye
malzemelerinin dağıtılması da UNICEF fonları tarafından gerçekleĢmiĢtir ( Hürriyet, EriĢim
Tarihi: 5 Mayıs 2018).
2.2. Çocuk Koruma
UNICEF, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) ve diğer ortaklarla birlikte
Türkiye’de baĢta psiko-sosyal desteğin geliĢtirilmesi olmak üzere, çocuklar için mevcut
olan koruyucu ortamların güçlendirilmesi ile risk altındaki çocukların belirlenmesinde ve bu
çocuklara öncelik tanınmasında yakın iĢbirliği içinde çalıĢmaktadır. Bu çerçevede;
Güneydoğu’daki illerde faaliyet gösteren 2 gezici psiko-sosyal destek
biriminin yanı sıra halen kamplarda ve kentlerde 28 Çocuk Dostu Mekân (ÇDM) faaliyet
göstermektedir.
ÇDM’lerde 700.000 çocuk koruma ve psiko-sosyal destek (PSD)
hizmetlerinden yararlanmıĢ olup, bu çocuklardan 174.000’i düzenli ve sistematik psikososyal destek görmüĢtür.
6 Ergen Dostu Alan, 5 Çocuk Koruma Destek Merkezi, 2 Kız Çocukları için
Güvenli Alan merkezleri psiko-sosyal destek, boĢ zaman değerlendirme ve yaĢam
becerileri geliĢtirme, vaka yönetimi, hukuk danıĢmanlık ve özel destek ihtiyacı olan
çocukların belirlenmesi ve yönlendirilmesi gibi hizmetler vermek amacıyla 8 ilde faaliyet
göstermektedir (Children of Syria Report, 2017).
2.3.Sağlık
KuruluĢundan bugüne sağlık konusunda bir çok hizmet veren UNICEF, bir çok
ülkede aĢılama ile bağıĢıklık kazandırma, ishal, zatürree ve sıtmaya karĢı toplum temelli
tedaviler, yenidoğan ve hamile kadınlar için daha iyi bakım, çocuklar için kapsamlı sağlık
hizmetlerinin karĢılanması ( UNICEF Sağlık, EriĢim Tarihi: 3 Mayıs 2018) gibi konularda
öncülük yapmıĢtır. UNICEF, dünyadaki ve Türkiye’deki sığınmacılara da önemli hizmetler
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veren ve finansör olan kuruluĢlardan birisidir. Avrupa hükümetlerinden de finansal destek
alan UNICEF, aldığı bu bütçeyi sağlık alanında efektif Ģekilde kullanmaktadır.

Suriyelilerin ilk geldiği yıllardan bu yana sağlık alanında birçok hizmet verilmiĢtir.
Bu çerçevede;
Suriye’de 2013 yılında baĢ gösteren çocuk felci vakalarının ardından 1
milyonun üzerinde Suriyeli ve Türkiyeli çocuğa çocuk felci ve kızamık aĢıları yapılmıĢtır
-

2.200’den fazla çocuğa beslenme taraması yapılmıĢtır

Ġyi beslenme, diyet çeĢitlendirme, yüksek enerjili bisküvi (HEB) ve
mikronütriyen tozu kullanımı, anne sütüyle beslenme ve hijyen konularında farkındalığı
artırmak üzere yaklaĢık 650.000 broĢür ve diğer iletiĢim materyali dağıtılmıĢtır.
Kamplarda ve kamp dıĢında yaĢayan Suriyeli çocuklara 1,6 milyon paket
yüksek enerjili bisküvi sağlanmıĢtır (Children of Syria Report, 2017)
3. AB Güven Fonu
Avrupa Birliği de her ne kadar katı sığınmacı politikası izleyerek kapılarını Suriyeli
sığınmacılara kapatsa da, hedef ülkelerde yaĢayan Suriyelilerin ihtiyaçlarının giderilmesi
için fonlar ayırmaktadır. 2014 yılının Aralık ayında kurulduğundan beri, Suriye'nin komĢu
ülkelerine yardımcı olmak amacıyla AB tarafından yapılan direnç artırma desteğinin
gittikçe artan bir kısmı AB Bölgesel Güven Fonu aracılığıyla sağlanmaktadır. Güven Fonu,
krize karĢı yapılan entegre AB yardımlarını güçlendirmekte, öncelikli olarak Ürdün,
Lübnan, Türkiye ve Irak gibi ülkelerde, Suriyeli sığınmacıların ve zorlanmakta olan ev
sahibi toplulukların ve onların yönetimlerinin uzun vadeli direnç ve erken iyileĢme
ihtiyaçlarına cevap vermektedir ( AB Türkiye Delegasyonu, 2017)
AB, Türkiye'nin kentsel ve kırsal alanlarında kampların dıĢında yaĢayan muhtaç
durumdaki Suriyelilere sağlık, gıda ve temel ihtiyaçlar, barınma, eğitim, su temini, kıĢa
hazırlık ile psikolojik destek ve koruma alanlarında destek vermektedir ( European
Commission, 2017/a). Bu destekler zamanla kısa vadeli olmaktan çıkmıĢ, uzun vadeli
entegrasyon politikalarına doğru evrilmiĢtir. Son zamanlarda Suriyelilere istihdam
yaratılması kapsamında 2.000 Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesine istihdam sağlanması
hedeflenmektedir. Ayrıca dil sorunun çözülmesi adına yine uzun vadeli bir politika olarak
da 52.000 Suriyeli yetiĢkinin dil eğitiminden yararlanması amaçlanmıĢtır ( Sivil Sayfalar,
2018). Bu projenin finansmanı Avrupa Bölgesel Güven Fonu’ndan karĢılanmakta ve 50
milyon Euro’ya tekabül etmektedir.
Bugüne kadar AB Güven Fonu'nun genel hacmi 1 milyar Euro’yu geçmiĢ
bulunmaktadır. Yeni kararlarla birlikte, Fonun 1 milyar Euroluk bütçesi, temel eğitim ve
çocukların korunmasına; eğitim ve yükseköğretime; sağlık hizmetlerine daha üst düzey
eriĢime; geliĢmiĢ su ve atık su altyapısının oluĢturulmasına sosyal kapsayıcılığın
oluĢmasına destek sağlamaktadır (AB Türkiye Delegasyonu, 2017). 2016 yılında AB
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tarafından Türkiye’ye toplamda 6 milyar Euroluk bir sığınmacı fonu ayrılacağı ifade edilmiĢ,
( European Commission, 2017/b) bu fonun ilk 3 milyar Euroluk kısmından bir kısmı (1.7
milyar Euro) verilmiĢ, ikinci 3 milyar Euroluk kısmı ise AB tarafından onaylanmıĢtır ( BBC,
EriĢim Tarihi: 17 Nisan 2018). Son zamanlarda AB, Türkiye’ye yapılacak fon desteğini
ağırdan almakta, bunun için Türkiye’nin bazı siyasal ve hukuksal adımlar atmasını
istemektedir. Bu durum Türkiye-AB iliĢkilerinde gerginliğe sebebiyet vermektedir.
3.1.Sıhhat Projesi
Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği, Sağlık Bakanlığınca yürütülen Türkiye’de
yaĢayan Suriyelilerin sağlık hizmetlerini geliĢtirme amacıyla baĢlatılan “SIHHAT” projesi
2017 yılında faaliyete geçmiĢtir. Projeye AB tarafından 300 milyon euroluk katkı
sağlanmıĢtır. Bu proje kapsamında Türkiye'de Geçici Koruma kapsamındaki Suriyelilere
sunulan birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmeye yönelik bir takım sağlık
uygulamaları gerçekleĢtirilmektedir. Bu proje kapsamında 3,2 milyon Suriyeliye birinci ve
ikinci basamak sağlık hizmeti verilmesi amacıyla 790 göçmen sağlığı birimi, 26 mobil
sağlık birimi ve 5 kanser tarama birimi hizmete sunulacaktır. Yine proje çerçevesinde 9
ilde 10 toplum ruh sağlığı merkezinin de hizmete sunulması amaçlanmıĢtır ( Sağlık
Bakanlığı, 2017).
Ayrıca proje kapsamında 270 bin bebek ve kadının, D vitamini ve demir
takviyeleriyle desteklenmesi amaçlanmıĢtır. Yine 600 bin Suriyeli erkek ve 750 bin Suriyeli
kadına artan Suriyeli nüfusunun ailelere ekonomik yük getirmemesi açısından ulusal
standartlara uygun Ģekilde aile planlaması materyalleri dağıtılması amaçlanmıĢtır( Sağlık
Bakanlığı, 2017).
Bir diğer önemli husus ise, hastalarla doktorlar arasındaki dil sorunun ortadan
kaldırabilmek adına açılan göçmen sağlık birimlerine Suriyeli doktorlar ve hemĢireler
alınmaktadır (DW, EriĢim Tarihi: 10 Mayıs 2018). Böylelikle Suriyelilerin hastalıkla ilgili
Ģikayetleri daha rahat anlaĢılmakta, tedaviler daha doğru ve hızlı Ģekilde yapılmaktadır. Bu
durum, kendi ülkesinin doktorlarına tedavi olan Suriyeli vatandaĢların kendilerini daha çok
güvende hissetmeleri açısından da önemli bir uygulamadır. Bu uygulamanın getirdiği bir
diğer sonuç ise mültecilere hizmet veren bu tür sağlık merkezlerinin, vatanlarını terk etmiĢ
Suriyeli doktorlara ve sağlıkçılara istihdam kapısı açmasıdır. Bu çerçevede Türkiye’de
uzmanlık belgeleri yanlarında olmadığı için veya tıp eğitimleri Türkiye’deki sağlık sistemi
tarafından tanınmadığı için görev yapamayan 1500 Suriyeliye istihdam sağlanmıĢtır(DW,
EriĢim Tarihi: 10 Mayıs 2018)
4. Kızılay Yardımları
Kızılay da Suriyelilere hem ekonomik hem de insani destek veren örgütlerin
baĢında gelmektedir. Sosyal uyum bağlamında Suriyeli ailelere verilen Kızılay Kart
uygulaması, gıda ve ısınma yardımları, bilim konularında aktif olarak çalıĢmaktadır.
4.1. Kızılay Kart Uygulaması
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Suriyelilere yönelik sosyal uyum bağlamında Kızılay, AFAD, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı gibi kurumların iĢbirliği ile baĢlatılan ve Avrupa Birliği tarafından
finanse edilen “Kızılay Kart” uygulaması son 1 yılda 1 milyon kiĢi için uygulamaya
geçirilmiĢtir. Amaç; Türkiye’de uluslararası koruma ve Geçici Koruma altında yaĢayan
sığınmacılardan yardıma ihtiyaç duyanların temel ihtiyaçlarının karĢılanmasıdır.
Ġçerisine her ay sonunda hanedeki her kiĢi baĢına 120 TL yüklenen Kızılay Kartlar
vasıtasıyla, belli ihtiyaçları karĢılamak adına ATM’lerden para çekilebilmektedir. Bu
kartların temini için öncelik; tek baĢına yaĢayan Suriyeli kadınlara, 60 yaĢ üstü Suriyelilere,
dört veya daha fazla çocuğu olan Suriyeli ailelere ve engellilere tanınmıĢtır ( Kızılay SUY,
2017).
4.2. Gıda ve Isınma Yardımı
Türk Kızılayı, “Kentli Mültecilerin Desteklenmesi” projesi kapsamında sınır
bölgelerinde yaĢayan Suriyeliler baĢta olmak üzere Ġstanbul, Ankara, Ġzmir ve Bursa gibi
Suriyelilerin yoğun olarak yaĢadığı illerde de gıda ve battaniye yardımları yapmaktadır.
Kızılay, Hatay’ın Yayladağ ilçesinde Suriyelilere mobil ekmek fırın kurarak
Suriyeliler için ekmek üretimine baĢlamıĢtır. Hayırseverlerin bağıĢladığı un ile günde 5 bin
ekmek üretiminin gerçekleĢtiği mobil fırında talebe göre kapasite artırılmakta, 10 bin
ekmek üretilebilmektedir ( Türk Kızılayı, 2014).
4.3. Bilim
Son zamanlarda Suriye’de yaĢanan insani kriz sonrası Türkiye’ye sığınan yüzlerce
Suriyeli akademisyenin yeniden bilim yapabilmesi için gerekli Ģartların hazırlanmasının
masaya yatırıldığı toplantı Suriyeli akademisyenlerin de katılımıyla Türk Kızılayı ev
sahipliğinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Türkiye’de mevcut durumda toplam 315 Suriyeli
akademisyen farklı üniversitelerde istihdam edilmektedir. Buna ek olarak yaklaĢık 550
akademisyenin daha istihdamı için yeni adımlar atılmıĢtır. Ayrıca mevcut Suriyeli
akademisyenlerin üniversitelerde yaĢadıkları sorunların çözülmesi için de bazı kararlar
alınmıĢtır ( Türk Kızılayı, 2016).
5.İHH Yardımları
ĠHH, 1992 yılında gönüllü faaliyetlerle çalıĢmalarına baĢlayan, 1995 yılında
kurumsallaĢan, 5 kıtada 135 ülke ve bölgeye yayılmıĢ, Türkiye’den tüm dünyaya insani
yardımlarını ulaĢtıran bir yardım kuruluĢudur. SavaĢ, doğal afetler, açlık, kıtlık gibi
istenmeyen durumlara maruz kalmıĢ yurt içi ve yurtdıĢındaki insanlara yardım etmekte
(ĠHH, EriĢim Tarihi: 4 Mayıs 2018) olan ĠHH, Suriyelilerin de temel ihtiyaçlarına
giderilmesine yönelik birçok hizmet vermektedir.
5.1.Çocuk Yaşam Merkezleri
2017 yılında Suriye’de iç savaĢ mağduru olan yetim kalmıĢ çocuklar için dünyanın
en büyük çocuk yaĢam merkezi Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde açılmıĢtır. ĠHH aracılığı ile inĢa
edilen yaĢam merkezinde savaĢın yetim bıraktığı yaklaĢık 1000 çocuk barınabilecektir.
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YaklaĢık 100 dönüm arazi üzerinde kurulan merkezde; yetim çocukların barınma, eğitim,
sağlık, gıda gibi her türlü ihtiyaçlarının ev ortamında karĢılanması, bunun yanı sıra
savaĢtan sonra oluĢabilecek ve entegrasyon sürecinde yaĢanabilecek travmaların
tedavisine yönelik olarak bu çocukların psikolojik yönden desteklenmesi hedeflenmektedir.
5.2.Temel İhtiyaçlar ve Barınma İmkânları
ĠHH, AFAD ve IICO Kuveyt ortaklığı ile kurulan Kilis Öncüpınar Konteyner Kenti,
düzenlenen törenle Suriyeli ihtiyaç sahiplerine teslim edilmiĢtir. Maliyeti 10 milyon Dolar
olan büyük projede 624 adet çift katlı konteyner bulunmaktadır. Ġçerisinde okul, mescit ve
meslek evlerinin de bulunduğu konteyner kent, 7.490 Suriyeli mülteci barınmaktadır ( ĠHH,
EriĢim Tarihi: 4 Mayıs 2018).
Eğitimden sağlığa, nakdi yardımdan su kaynaklarına kadar temel ihtiyaçlar
konusunda ĠHH’nin bu güne kadar Suriyeli sığınmacılar için yaptığı hizmetlere bakacak
olursak;
-1 üniversite ve 29 okul açılmıĢ, 160 binden fazla öğrencinin eğitim ihtiyaçları
karĢılanmıĢtır
-683 ambulans ve 25 TIR ilaç gönderilmiĢtir
-Sakat kalanlar için 3 protez merkezi kurulmuĢtur
-36 su kuyusu, 16 su deposu açılmıĢtır.
-Her ay 10 binden fazla yetim çocuğa yardım yapılmaktadır ( ĠHH, EriĢim Tarihi: 4
Mayıs 2018)
6. Yeryüzü Doktorları ve Sağlık Hizmetleri
17 Ağustos depreminde bir grup sağlıkçının desteği ile gönüllü olarak faaliyetlerine
baĢlayan Yeryüzü Doktorları, 2000 yılında kurumsal bir çerçeveye taĢınmıĢtır. Açlık,
susuzluk ve hastalıklarla mücadele eden insanlara ulaĢıp yardım etmeye çalıĢan, yapısını
doktorlar ve sağlıkçıların oluĢturduğu örgüt, bu güne kadar binlerce ameliyat
gerçekleĢtirmiĢ, açlıktan ölmek üzere olan çocuklara tıbbi beslenme tedavisi sağlamıĢ,
sığınmacı durumuna düĢmüĢ yüzbinlerce insanı muayene ederek onlara ilaç desteği
vermiĢtir ( Yeryüzü Doktorları, EriĢim Tarihi: 4 Haziran 2018)
Yeryüzü Doktorları tarafından bugüne kadar Suriye sınırındaki hastane ve kliniklere
ilaç, medikal malzeme ve ekipman; hekimlere ise maaĢ desteği sağlanmıĢtır. Suriye
içerisinde desteklenen hastanelerde ve Türkiye'de Hatay, ġanlıurfa, ġırnak, Batman,
Diyarbakır'da YYD kliniklerinde ücretsiz sağlık hizmeti verilmektedir Yeryüzü Doktorları
Derneği tarafından ses getiren bir faaliyet ise, Suriye'de zor Ģartlar altında görev yapan
1000 doktora maaĢ bağlanması kampanyasıdır. Ġç savaĢtan önce 5 bin hekimin hizmet
verdiği Halep’te savaĢtan sonra yalnızca 36 doktor hizmet vermektedir. Suriye’deki bu
sayıyı artırmak adına "Suriye’nin O hekime ihtiyacı var" kampanyası kapsamında 1000
doktora aylık 500 TL maaĢ bağlanması amaçlanmıĢtır ( DünyaBülteni, EriĢim Tarihi: 5
Haziran 2018).
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Metropol Ģehirlerde birincil basamak sağlık hizmetleri de Yeryüzü Doktorları
tarafından hızla yürütülmektedir. Ġzmir’de bir mobil sağlık ekibi de 21 Mart 2016 tarihi itibari
ile çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Mobil sağlık ekibi günlük ortalama 20 aĢılama, 12 gebe
izlemleri ve aile planlaması ve 10 psiko-sosyal destek hizmeti vermektedir ( Yeryüzü
Doktorları, EriĢim Tarihi: 6 Haziran 2018). Ġstanbul Bezmialem Üniversitesi Hastanesi Fatih
Kliniği’nde ise Suriyelilere sağlık hizmeti vermek üzere baĢlatılan proje kapsamında,
dâhiliye, jinekoloji, çocuk, aile hekimliği ve genel cerrahi branĢlarında bu güne kadar
ücretsiz muayene, laboratuvar hizmeti ve ilaç temini sağlanmıĢtır( Yeryüzü Doktorları,
EriĢim Tarihi: 6 Haziran 2018).
Sonuç ve Değerlendirme
Suriyeliler konusu son bir kaç yıldır Türkiye’nin gündemini bir hayli meĢgul eden bir
konu haline gelmiĢtir. Suriyeliler, baĢta hükümet olmak üzere birçok yerel aktör tarafından
iç savaĢ sonunda ülkelerini terk ederek Türkiye’ye sığınan ve “insani yardıma muhtaç
misafirler” olarak görülmüĢlerdir. Bu çerçevede Suriyelilerin ihtiyaçlarının karĢılanması için
gerek uzun vadeli gerek kısa vadeli politikalar faaliyete geçirilmiĢ, eğitimden sağlığa, çocuk
korumadan barınmaya kadar birçok ihtiyaca cevap aranmıĢtır. Bu ihtiyaçların karĢılanması
için gerek iç kaynaklardan, gerekse AB ve BM fonlarından destek alınarak iki taraflı bir
politika uygulanmıĢtır.
Bu süreçte BM, AB, UNICEF gibi ulusüstü ve uluslararası örgütler gençler,
kadınlar, çocuklar için birçok alanda belirli fonlar ayırmıĢlar; ĠHH, Türk Kızılayı, Yeryüzü
Doktorları gibi STK’lar da Suriyelilere gönüllü hizmet götürmüĢlerdir. Suriyelilerin artık
geçici misafirlikten kalıcılığa doğru evrildiği varsayımından yola çıkarak kısa vadeli
ihtiyaçlarından ziyade uzun vadeli ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik politikaların
geliĢtirilmesi, entegrasyon sürecinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için zorunluluk haline
gelmiĢtir. YaĢadıkları kente ve sosyal çevrelerine uyum sağlayabilmeleri adına gıda ve
barınma yardımlarının yanı sıra psiko-sosyal destek, temel eğitim hizmetleri, mesleki ve
hobi kursları gibi hem mental olarak sorunların çözümüne odaklı, hem de üretime katılım
amaçlı politikaların uygulanması, Suriyelilerin yaĢadıkları topluma aidiyet duygusu
hissedebilmeleri ve yabancılık çekmemeleri adına önem arz etmekte; bu politikalar karar
verici ve kararları uygulayıcı paydaĢlar tarafından yerine getirilmektedir.
Her ne kadar yerel aktörler ve yurtdıĢı kaynaklı örgütler tarafından Suriyelilerin kısa
ve uzun vadeli ihtiyaçları giderilmeye çalıĢılsa da, bu süreçte daha bilinçli ve gerçekçi
politikalar uygulanmalıdır. 2016 yılında AB tarafından Türkiye’ye toplamda 6 milyar Euroluk
bir sığınmacı fonu ayrılacağı ifade edilmesine rağmen bu fonun yalnızca ilk 3 milyar
Euroluk kısmından 1.7 milyar Euroluk kısmı verilmiĢ, kalan kısmı ise AB’nin Türkiye’den
hukuksal anlamda atmasını istediği adımlara istinaden ağırdan alınmıĢtır. Suriyeliler
konusunda önemli bu iki paydaĢ arasında oluĢan siyasi gerginlikler, Suriyelilere yapılacak
olan finansal yardımları duraksatmaktadır. Bu noktada unutulmaması gereken, sığınmacı
konusunun ülkeler veya aktörler arasındaki gerginliklere alet edilemeyecek kadar elzem
olmasıdır. Dolayısıyla artan Suriyeli sığınmacı sayısına karĢı ayrılan fonların miktarları
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artırılmalı, ulusüstü örgütler daha samimi ve eli açık davranmalı, ikili siyasi sorunlar bir
kenara bırakılıp insani sorumluluklar ön planda tutulmalıdır.
Son olarak bu mesele yalnızca uluslararası kurumlar ve resmi yerel aktörlerin
meselesi değil, sonuçlarından direkt veya dolaylı Ģekilde etkilenen kitle olarak hepimizin
meselesidir. Bu çerçevede Suriyelilerin rahat ve insani koĢullarda yaĢaması, ekonomik
olarak üretim sürecine katılması ve yaĢadıkları ülkeye aidiyet hissetmesi bizleri de kazançlı
çıkaracaktır. Dolayısıyla hem iĢin vicdani boyutunu hem de pragmatist boyutunu
düĢünürsek, onların sorunlarına karĢı daha duyarlı olmak, STK’ların baĢlattığı yardım
kampanyalarına destek olmak ve Suriyelilere karĢı misafirce tutum geliĢtirmek vatandaĢ
olarak bizlerin de sorumluluk alanına girmektedir.
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