TÜRKİYE’DE GÖÇMENLERE YÖNELİK
SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI

Türkiye’de Göçmenlere Yönelik
Sosyal Yardım Uygulamaları
Savaş, çatışma, açlık, kuraklık, insan hakkı ihlalleri gibi nedenlerle göç
etmek zorunda kalan; bu sebeple çoğu zaman daha iyi bir yaşam idealinden ziyade
insanlık onuruna yakışır bir yaşamın hayalini kuran bireyler göç sürecinde birçok
sorunla karşılaşmaktadır. Özellikle ev sahibi toplumda ekonomik ve toplumsal
alanda karşılaştıkları zorluklar göç sürecinin sancısını daha da artırmakta ve bu
süreci hem göçmen hem de ev sahibi devlet için ciddi şekilde zorlaştırmaktadır.
Kuşkusuz bu durum karşısında göçmeni toplumsal ve ekonomik hayata tam olarak
entegre edebilen; asgari düzeyin üzerine çıkabilen hak ve hizmetlere erişimlerini
adil biçimde sağlayan bir göç yönetişimi modeli sürecin olumsuz etkileriyle başa
çıkabilecektir. Bununla birlikte etkili ve proaktif politikalarla dahi uzun sürebilecek
bu süreçte; göçmenin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik hayata geçirilecek
sosyal yardım mekanizmaları önem kazanmaktadır.
Sosyal yardım “özel bir sosyal güvenlik riskiyle ilişkilendirilemeyen ve yoksulluk riski halinde gerekli ihtiyacı amaçlayan primsiz, gelir testine tabi yardımları
ifade etmektedir.” Sosyal yardımlar yoksulluk gibi çeşitli nedenlerden dolayı
ortaya çıkan ve çözümü için uzun zaman gerektiren problemlerden ziyade gıda,
giyim, barınma, yakacak gibi temel yaşamsal gereklilikleri karşılamaya yönelik
uygulamaları kapsar. Nitekim yoksulluk probleminin çözümü daha disiplinli,
bütüncül ve sistemli politikalar geliştirilmesini ve sosyal yardımdan öte uyum programlarıyla desteklenen bir yapılanmayı gerektirmektedir.
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Türkiye, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren özellikle komşu ülkeleri ve eski
SSCB ülkelerinden gerçekleşen dinamik bir göç güzergahının merkezinde konumlanmaya başlamıştır. 2011 yılında ortaya çıkan iç savaş sonrasında Suriyeli
göçmenlerin kitlesel olarak en çok göç ettiği ülkelerin başında gelen Türkiye’de
göçmenlik politikalarına yönelik önemli bir farkındalık oluşmuştur. Son 5-6 yıldır
birçok farklı kurum ve kuruluşlar tarafından göçmen entegrasyonuyla ilgili
çalışmaların yoğunlaştığı görülse de sosyal yardımlar hala önemli bir unsuru
oluşturmaktadır.
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Türkiye’de Göçmenlere Yönelik Sosyal Yardım Uygulamaları

Kimi zaman toplumsal sürtüşmelerin fitilini ateşleyen bir etken olarak ön
plana çıkan göçmenlere yönelik sosyal yardımlar konusu, kamusal alanda ve
medya organlarında ciddi bir infial durumunu oluşturmaktadır. Özellikle siyasi
söylemlerde baş gösteren göçmenlere yönelik harcamalar bu infial durumunu
pekiştirebilmektedir. Bu nedenle Türkiye’de göçmenlere yönelik gerçekleştirilen
sosyal yardım kanallarını şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşmak son derece
önemli bir hale gelmiştir.
Türkiye, sosyal yardımlar alanında ilk adımı 2016 yılında AB’nin Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardımı (FRIT) öncesinde göçmenlere yönelik sosyal
yardımları kamu kurumları, STK’lar ve AB dışındaki bazı uluslararası kuruluşların
desteğiyle gerçekleştirmiştir. Türkiye’de 2016 tarihinden itibaren ise FRIT
çerçevesinde 3 milyon Avrodan oluşan yardımlarının kapsamı genişletilerek devam
etmiştir. Bu kapsamda göçmenlere yönelik düzenli nakdi ödemelerden ziyade,
çeşitli kurumlar ve programlar aracılığıyla sürekliliği olmayan sosyal yardım uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Göçmenlere yönelik tek düzenli ödeme mekanizması olan “Kızılaykartlarının” finansmanını AB’nin üstlendiği belirtilmelidir.
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Türkiye’de göçmenlere yapılan sosyal yardım kanalları temelde 4 başlık
altında toplanabilir:
1. Kamu kurumları
2. Yerel yönetimler
3. Uluslararası kuruluşlar
4. Sivil toplum kuruluşları

1. Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum
Yardımı (SUY) Programı
Avrupa Birliği ve üye ülkeleri tarafından fonlanan ve özel amaçlı yardımlar
kapsamında olan Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı (SUY);
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Türk Kızılayı
(Kızılay) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonuyla
yürütülmektedir.
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1.Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Programı

SUY aracılığıyla; Türkiye’de Uluslararası Koruma veya Geçici Koruma
altında yaşayan, 99'lu kimlik kartına sahip ve yardıma ihtiyacı göçmenlere yönelik
nakit desteği sağlanmaktadır. Program kapsamında Türkiye genelinde kamp dışında yaşayan sığınmacıların ve mültecilerin gıda, barınma, giyim gibi temel ihtiyaçlarını onurlu bir biçimde karşılamalarını amaçlamakta; başvurular Sosyal
Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları (SYDV) ve seçili il/ilçelerde kurulmuş olan
Kızılay Hizmet Merkezleri’ne yapılmaktadır. Yardımlar, ihtiyaç durumuna ilişkin
değerlendirme yapıldıktan sonra, Kızılaykart aracılığı ile aylık 120 Türk Lirası
olarak verilmektedir. Kızılaykart SUY’dan aşağıdaki koşullara uygun göçmenler
yararlanabilmektedir:
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• Kimsesi bulunmayan 18-59 yaş arası kadınlar
• Tek başına olan, kimsesi bulunmayan 60 yaş ve üzerindeki yaşlılar,
• 18 yaşın altında en az bir çocuğu olan yalnız anne veya babalar,
• Yetkili devlet hastaneleri tarafından verilen raporla kanıtlanmış engel
düzeyi %40 ya da üzerinde bir ya da daha fazla engelli bireyi olan aileler
• 4’ten fazla çocuğu olan aileler,
• Çok sayıda bakmakla yükümlü olunan bireyi (çocuk, yaşlı, engelli) olan
aileler (ailede bulunan 18-59 yaş arasındaki sağlıklı yetişkin birey başına
1.5 ya da daha yüksek oranda yükümlü olunan birey sayısıyla belirlenir).

2. Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim
Yardımı (Ş.E.Y.) Programı
2003 yılından itibaren Türkiye tarafından okullaşma oranlarını artırmak ve
eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uygulanan Şartlı Eğitim Programı
(Ş.E.Y.); 2017 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim
Bakanlığı, Türk Kızılay ve UNICEF arasında işbirliği ile Türkiye’de geçici ve/veya
uluslararası koruma altında bulunan okul çağındaki göçmen çocukların dahil
edildiği geniş bir program haline dönüştürülmüştür. Avrupa Birliği, Norveç ve ABD
tarafından finanse edilen Ş.E.Y. Programı; Kızılay, UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle yürütülmektedir.
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2. Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (Ş.E.Y.) Programı

Ş.E.Y. programından faydalanabilmek için; ailenin tüm üyelerinin Türkiye’de kayıt altına alınmış olması, başvuru sırasında ailenin düzenli bir gelirinin
olmaması, başvuru sırasında ailenin hiçbir üyesinin sosyal güvenceye sahip olmaması ve okula giden en az bir çocuğunun olması gerekmektedir.
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Yabancılara Yönelik Ş.E.Y. programı; temelde nakit bileşeni ve çocuk
koruma bileşeni olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır: (i) Nakit bileşeni
aracılığıyla tüm illerde göçmen çocukların okullaşmasının önündeki ciddi bariyerlerden biri olan ekonomik sorunlar hafifletilmeye çalışılmaktadır. (ii) Göçmen
nüfusunun yoğun olduğu 15 ilde uygulanan çocuk koruma bileşeni kapsamında ise,
programa devam şartını yerine getiremeyen ve şartlı eğitim yardımı kesilen çocukların ailelerine yönelik sağlanan çocuk koruma hizmetleri gerçekleştirilmektedir.
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3.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları7
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) Türk Medeni Kanunu
hükümlerine göre her il ve ilçede kurulan özel hukuk tüzel kişilikleridir. SYDV’nin
gelirleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan aktarılan miktardan, işletme/iştiraklerden elde edilecek gelirlerden ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Tabii başkanları mülki idare amirleri olan SYDV’lerin denetimleri Vakıflar
Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. SYDV tarafından kimlere yardım yapılacağı,
yardımların niteliği ve miktarının belirlendiği organ mütevelli heyetidir.
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3.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

SYDV mütevelli heyeti illerde belediye başkanı, defterdar, il milli eğitim müdürü,
il sağlık müdürü, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, aile ve sosyal politikalar il
müdürü, il müftüsü; ilçelerde belediye başkanı, mal müdürü, ilçe millî eğitim
müdürü, sağlık grup başkanı, ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürü ve ilçe
müftüsü, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve hayırsever vatandaşlar yer
almaktadır.
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Göçmenler de ihtiyaç halinde SYDV’den tek seferlik nakdi yardım, gıda dışı
ihtiyaç malzemeleri yardımı, kömür yardımı, eğitim, barınma, sağlık, vb. yardımları alabilmektedirler. SYDV yardımlarından yararlanmak isteyen göçmenler şu
koşullara sahip olmalıdır:
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• Suriye vatandaşı olmayan uluslararası koruma faydalanıcılarının
üzerinde 99 ile başlayan yabancı kimlik numarasının bulunduğu
Uluslararası Koruma Kimlik Belgesi’ne sahip olmaları gerekmektedir.
• Suriyeli geçici koruma faydalanıcılarının üzerinde 99 ile başlayan
yabancı kimlik numarasının bulunduğu Geçici Koruma Kimlik
Belgesi’ne sahip olmaları gerekmektedir.

4. Sosyal Hizmet Merkezleri
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan Sosyal Hizmet
Merkezleri (SHM) “ihtiyaç sahiplerinin tespit edilerek, sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesinden, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı
bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde sunulmasından ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.”
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4. Sosyal Hizmet Merkezleri

Sosyal Hizmet Merkezleri bu bağlamda hassas ve kırılgan durumdaki göçmen gruplarına yönelik olarak psiko-sosyal destek, eğitim ve danışmanlık ve en hassas
durumdaki kişilerin tespiti ile bu kişilerin ilgili sosyal hizmet sağlayıcılarına yönlendirilmesi, engellilere yönelik evde bakım gibi hizmetleri sağlamaktadır.
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5.Belediyeler
Türkiye’de bulunan göçmen nüfusunun önemli bir kısmı kentsel bölgelerde,
yerel toplumla iç içe yaşamaktadır. Belediyelerin, kamu hizmetinden sorumlu oldukları bölgelerde yaşanan birtakım sorunlara çözüm bulmaya yönelik yükümlülükleri bulunmasına karşın, mevzuatta göçmenlerle alakalı olarak şeffaf, çerçevesi tam olarak çizilmiş yasal bir inisiyatif ve görev sorumluluğunun olmadığı
görülmektedir. Özellikle Türkiye’nin en kapsamlı göç ve iltica kanunu olan
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda (YUKK) göçmenlere yönelik faaliyetlerin hayata geçirilmesinde yerel yönetimlere ilişkin önemli bir düzenleme
bulunmamasına karşın göçmenlerin topluma uyumlarının kolaylaştırılması adına
yerel yönetimler işbirliği içerisine girilecek kurumlardan biri olarak ele alınmıştır..
Nitekim belediyeler, hem yerel halka hem de göçmenlere temas eden kurumlar
olarak göç yönetiminin önemli bir paydaşı haline gelmektedir. Ancak 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nda belediyelerin göçmenlere yönelik uygulayacağı faaliyetler
ve yükümlülükleri standardize edilmediği için belediyeler arasında birbirinden
farklı uygulamalara rastlanılmaktadır. Yapısal olarak seçim mekanizmasına göre
yönetilen belediyeler, göçmenlere yönelik faaliyetleri de toplumsal nabza göre
şekillenebilmektedir. Bununla birlikte birçok belediyenin göçmenlere yönelik
barınma, gıda, kömür, giysi gibi sosyal yardım uygulamalarının bulunduğu
görülmektedir.
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kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası kuruluşların öneri ve
katkılarından da faydalanarak uyum faaliyetleri planlayabilir.”
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6. Kızılay
Kızılay, özellikle 2011 yılından itibaren gerçekleşen Suriye menşeli göç
sürecinde göç yönetişimin en önemli paydaşlarından biri olarak ön plana çıkmıştır.
Kızılay bünyesinde göçmen ve göçmenlik hizmetleriyle ilgilenen Göç ve Mülteci
Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri
Federasyonu (IFRC) ile gerek kamu kurumları gerek uluslararası kuruluşlar ve
STK’lar olmak üzere işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasında önemli roller
üstlenmiştir.
Kızılay bu çerçevede Türkiye’de kayıt altında bulunan ve yardıma ihtiyaç
duyan tüm göçmen gruplarına yönelik acil yardım ile uyum ve bütünleşme
hizmetleri verilmesi, ayni ve nakdi yardım sağlanması, proje ve programların
geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu kurumdur. Bu kapsamda AB ve üye
ülkeleri tarafından finanse edilen Kızılaykartların yanı sıra çocuk koruma/çocuk
dostu alanlar, toplum merkezlerinde psiko-sosyal destek ve meslek ve lisan kursları
ile uyum çalışmaları, koruma, yönlendirme ve savunuculuk gibi birçok konuda
çalışmalar yürütmektedir.
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