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Neden Yanlışla Mücadele Ediyoruz?

“Ortak değerlerin yerini, herkesin kendi normlarını ve değerlerini 
kendi bildiğince yaratma çabalarının alması birbirimizi anlamamızı 
ve birbirimize ulaşabilmemizi gitgide zorlaştırıyor. İnsanlar, 
birbirlerine kendi senaryoları doğrultusunda roller verip, 
karşılarındakilerden bu rolleri gerçekleştirmesini bekler oldular. 
Sonuç, düş kırıklıkları, kızgınlıklar ve kendimizden kaynaklandığını 
bir türlü kavrayamadığımız yalnızlık...”

Yanlışla mücadelemizin iki temel amacı var. Bunlardan biri insanları 
doğru bilgilendirerek yanlış bilginin yayılmasını önlemek. Diğeri ise 
sosyal medyanın düşünmeden paylaşma güdüsü ile kullanıldığında, 
farklı amaçlarla yanlış bilgi üreten kişilerin hedeflerine ulaşmalarına 
nasıl yardımcı olduğunuzu göstermek.

Bu kitapçıkta sosyal medyada Suriyelilerle ilgili ortaya atılan iddiaların 
bir kısmını inceledik. Burada yer alan bilgilerin tamamı doğru sanılan 
fakat gerçekte yanlış olan bilgilerden oluşmaktadır. 
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Suriyeliler Devletten Maaş Alıyor!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ne şimdi ne de bundan 
önce kendi kaynaklarını kullanarak Suriyelilere bir aylık 

bağlamamıştır. Bir Suriyeli’nin devlet bankasının önünde sıra 
beklemesi veya banka ATM’sinden para çekmesi, devletin bu kişiye 
aylık bağladığı anlamına gelmez. Suriyeliler için yapıldığı söylenen 
harcamalardan kasıt, onlara verilen maaşlar değildir. Bahsi geçen 
harcamalar; kampların kurulması, altyapı, gıda, sağlık, eğitim ve 
güvenlik gibi alanlarda yapılan harcamalardır.

Belirli Şartları Sağlayan Suriyelilere Yapılan Yardımın 
Finansmanı Avrupa Birliği Tarafından Karşılanıyor
Geçici koruma veya Uluslararası 
koruma altında olan ve belli koşul-
ları sağlayan kişilere Avrupa Birliği 
tarafından finanse edilen ve ismi 
Sosyal Uyum Yardımı (SUY) olan 
120 liralık* bir aylık verilmektedir. 

Bu paranın ihtiyaç sahibi kişilere 
ulaştırılması Türk Kızılayı’nın KI-
ZILAY KART sistemi ile gerçekleşti-
rilmektedir.

*2019 yılı Aralık ayı itibarıyla
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Üzerinde Avrupa Birliği 
Bayrağı Bulunan Projelerin 
Finansmanı Avrupa Birliği’dir

KIZILAY KART Nedir? AB’nin Suriyeliler için 
Ödediği Destek Miktarı:

Suriyelilere verilen Kızılay Kart-
larının üzerinde Türk Kızılayı ve 
Türk Bayrağının yanında Avrupa 
Birliği bayrağı ve WFP (BM Dünya 
Gıda Programı) logosu bulunmak-
tadır. Kızılay Kart sadece Suriye-
lilere verilen bir kart değildir. 
Kızılay çeşitli kurumlarla yaptığı 
protokoller neticesinde nakit yar-
dımlarını bu kart üzerinden ihtiyaç 
sahibi insanlara ulaştırmaktadır. 
Hangi kurumla iş birliği yapıldıysa 
kart üzerinde o kurumun logosu 
yer almaktadır.

Kızılay Kart, bildiğiniz bir ban-
kamatik kartıdır. Kızılay Kart ile 
hesabınızdaki parayı çekebilir ya 
da POS cihazları aracılığıyla alış-
verişlerinizde ödeme yaparken 
kullanabilirsiniz. Kartın kullanımı 
konusunda normal bankamatik 
kartlarına göre bazı kısıtlamalar 
vardır.

• KızılayKart ile internet üzerin-
den alışveriş yapılamaz.

• KızılayKart, Türkiye dışındaki 
ATM ve POS cihazlarında kul-
lanılamaz.

• KızılayKart ile tütün ve alkol 
ürünleri satan noktalardan 
alışveriş yapılamaz.

• Kartın bağlı olduğu hesaba dı-
şarıdan para yatırılamaz. 

2011 yılında Suriye’de savaşın 
başlamasından sonra, Türkiye’ye 
gelen ilk Suriyeliler için Avrupa 
Birliği’den de eş zamanlı olarak 
yardım gelmeye başlamadı. Avru-
pa Birliği’nin Türkiye’ye Suriye-
liler için yardım yapması kararı 4 
yıl sonra, yani 2015 yılında alındı. 
Türkiye, savaşın ilk 4 yılında ken-
di kaynakları ile birlikte ulusal ve 
uluslararası sivil toplum kuruluş-
larından sağladığı desteklerle yak-
laşık 3 milyon kişiyi ağırladı.

Avrupa Komisyonu, 29 Kasım 2015 
tarihinde düzenlenen Türkiye-AB 
Zirvesinde, Türkiye’deki Suriyeli 
sığınmacılar için bir fon oluştura-
cağını taahhüt etti. Türkiye’deki 
Mülteciler için Mali Yardım Progra-
mı (FRİT) ismiyle oluşturulan fon 
her biri 3 milyar Avro tutarında iki 
eşit dilime bölünmüş olan toplam 
6 milyar Avroluk bir bütçeden olu-
şuyordu.

Fonun 2,6 milyar Avrosu 2015 yı-
lından bu yana gerçekleştirilen 
projeler karşılığında Türkiye’ye 
ödendi. 2015 yılından önceki pro-
jeler için bir ödeme yapılmadı. 
Fonun 4,2 milyar avrosu yürütül-
mekte olan projeler kapsamında 
sözleşmeye bağlandı. Planlanan 
projelerle birlikte toplam 5,8 mil-
yar avroyu aşkın bir tutar tahsis 
edilmiş oldu.
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Suriyeliler İstediği Yerde Çalışabiliyor mu?
Bir kişinin çalışma izninin olması 
onun istediği yerde çalışabilmesi-
ne imkan vermez. Eleman arayan  
bir işveren, Suriyeli çalıştırmayı 
kabul eder ve çalışma izni için ge-
rekli olan şartları sağlarsa ancak 

bu durumda Suriyeli biri o iş yerin-
de çalışabilir. Aksi halde Suriyeliler 
ne kendi başlarına bir çalışma izni 
çıkarabilirler ne de istedikleri yer-
de çalışabilirler.

Gaziantep’teki bir tekstil atölyesinde günde 12 saat çalışan Muhammed Nur Abdullah
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Suriyeliler Çalışma İzni Alıp İstedikleri Yerde 
Çalışabiliyor!

Bir yabancının Türkiye’de çalışabilmesi için Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan o kişiye ait bir çalışma izni 

verilmiş olması gereklidir. Çalışma izni, çalışmak isteyen yabancı ta-
rafından değil, yabancı çalıştırmak isteyen işveren tarafından alın-
maktadır. Bir yabancının çalışma izni alma yetkisi yoktur. Yabancı 
kişi için alınan çalışma izni sadece o işyeri için geçerlidir, bütün iş-
yerlerinde geçerli değildir. Kişi, o iş yerinden ayrıldığı zaman çalışma 
izni de iptal olur. Yeni bir yerde çalışmak isterse yeniden izin çıkarıl-
ması gerekir.
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Her Yabancı İşçi için 5 Türk 
Vatandaşı Çalıştırmak 
Zorunludur

Kaçak İşçi Nedir?

Çalışma İzni Almak için 
Mantıklı Bir Gerekçeniz 
Olmalı

İşyerinde yabancı eleman çalıştır-
mak isteyen bir işveren öncelikle 
“kendi e-devlet hesabı” üzerin-
den yabancı kişi için çalışma izni 
başvurusu yapması gereklidir. 
Çalışma İzni çıkarabilmenin hem 
işveren için hem de çalışacak kişi 
için belirli şartları vardır. Kendi iş-
yerinde yabancı bir personel çalış-
tırmak isteyen işveren, her yabancı 
için en az 5 Türk Vatandaşı çalıştır-
mak zorundadır.

Kaçak işçi, hiçbir sosyal güvencesi olmadan çalışan işçilere denir. İşveren-
ler sigorta primi ödememek, düşük maaş vermek, yasal izin hakkı tanıma-
mak ve uzun mesai yaptırmak gibi sebepler yüzünden kayıtdışı istihdama 
yönelmektedirler.

Çalışma İzni başvurusu yapılan her 
yabancı için izin çıkması mümkün 
değildir. Bir şirketin neden yabancı 
bir personel çalıştırmak istediğini 
izin alırken mantıklı bir şekilde ifa-
de etmesi gerekir. İlgili personelin 
işle ilgili tecrübeleri ve sertifikaları 
izin alma noktasında etkilidir. İş-
verenin talep ettiği işçinin çalışma 
alanında (tekstil sektörü gibi) ele-
man yetersizliği olduğu durumlar-
da çalışma izni kabul edilir.

*Suriyeliler gelmeden ve Suriyeliler geldikten sonraki işsizlik oranları



8

Vergi Denetimini Kim Yapıyor?
Vergi denetimleri illerde ve ilçeler-
de yetkili olan vergi müdürlüğüne 
bağlı personeller tarafından yapıl-
maktadır. Görevli personel periyo-
dik olarak vergi mükellefi olanları 
denetlediği gibi, ihbar üzerine de 
denetimler yapmaktadır.

Her ticari işletme vergi ödemekle 
yükümlüdür. Vergi vermeyen işlet-
meler varsa bu onlara tanınan bir 
ayrıcalıktan dolayı değildir.

Suriyeli Esnaflar Vergi Vermiyor!

Vergi denetimi, vergi müdürlüğüne bağlı personel tarafından 
yapılmaktadır. Her ticari işletme vergi ödemekle yükümlü-

dür. Kaçak olarak çalıştırılan ya da vergi vermeyen bir işletme varsa 
bu onlara verilen bir haktan dolayı değildir. Suriyeli esnafların vergi 
konusunda ne bir muafiyeti ne de bir ayrıcalığı vardır. Nasıl ki Bir 
Türk esnaf bir iş yeri açtığında ticaret/esnaf odasına kayıt olması ge-
rekiyor, yazar kasa alıp yaptığı satışlar üzerinden fatura kesmesi ge-
rekiyorsa Suriyeliler veya diğer yabancılar için de aynı şey geçerlidir.
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Suriyeliler ile Diğer Yabancı Öğrenciler Arasında Fark Var mı?
Ne devlet üniversitelerinde ne de 
özel üniversitelerde Suriye uyruklu 
öğrencilerle diğer yabancı uyruklu 
öğrenciler arasında bir fark yoktur. 
*2010-2011 akademik yılına kadar merkezi sistemle yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı, bu tarihten 
sonra YÖK tarafından alınan “üniversitelerin kendi sınavını kendi yapması” kararıyla devam et-
mektedir. Bazı üniversiteler yabancı öğrenciler için kendi sınavını yapmakta olup, bazı üniversite-
ler de diğer üniversitelerin yaptığı sınavda alınan puana göre öğrenci kabul etmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler bir 
üniversiteye hangi şartlarda yer-
leşebiliyorsa Suriyeli öğrenciler de 
aynı şartlarda yerleşebilmektedir.

Suriyeliler İstediği Üniversiteye Sınavsız 
Giriyor!

Devlet ya da özel üniversiteler öğrenci alırken, Türk öğrenci-
ler için ayrı, yabancı öğrenciler için ayrı şartlar istemektedir. 

Bir Türk öğrencinin üniversiteye yerleşebilmesi için Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı’na (YKS) girmesi ve belli bir puanı almış olması ge-
reklidir. Yabancı öğrencilerin devlet üniversitesinde okuması için ise 
her üniversitenin kendi yaptığı Yabancı Öğrenci Sınavına girmesi ge-
reklidir. Özel üniversiteye girmek isteyenlerse üniversitelerin kendi 
belirlemiş oldukları şartlara uymak zorundadırlar.
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Yabancı Öğrenciler Üniversitelerde Ücretsiz mi Okuyor?
Hayır. Devlet üniversitelerinde 
Türk öğrenciler için birinci öğre-
timler ücretsiz, ikinci öğretimler 
ücretli iken, yabancılar için hem 
birinci öğretimler hem de ikinci 
öğretimler ücretlidir. Özel üniversi-
telerde ise Türk öğrenciler YKS’den 

aldığı puana, başarı sırasına ya da 
tercih sırasına göre ücretsiz/burs-
lu okuma imkanına sahipken ya-
bancı öğrencilerin böyle bir imkânı 
yoktur. Yabancılar üniversitenin 
ücreti ne ise onu ödemekle yüküm-
lüdürler.

*2019 yılı itibarıyla

Devlet Üniversiteye Giden Her Suriyeliye 
Burs Veriyor!

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkiye’de okumak isteyen 
yabancıların bir kısmına eğitim bursu vermektedir; fakat 

bu burs ne Suriyelilere özeldir ne de üniversiteye giden her Suriye-
li içindir. Türkiye’deki üniversitelerde 25 bini Suriyeli olmak üzere 
toplam 148 bin* yabancı öğrenci eğitim almaktadır. Yabancı öğren-
cilerin yaklaşık %16,8’i (25.000) burs olanaklarından faydalanmak-
tadır. Suriyeli öğrencilerin ise %5,7’si burs almaktadır. Üniversiteye 
giden Suriyelilerin tamamına burs verilmemektedir.
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Okullara, 2017 yılında Bursa İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğü ve 2018 yılın-
da ise Adana İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü tarafından, “kimliği olmayan” 
Suriyeli çocukların adres şartı 
aranmaksızın” kayıt yapılması tali-
matı verilmişti. Olayın kamuoyun-
da yanlış anlaşılmasından sonra 
açıklama yapan ilgili müdürlükler 
kayıtsız çocukların eğitim hayatın-
dan geri kalmamaları için böyle bir 
talimat verdiklerini açıklamışlardı.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sü-
mer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk’un yanıtlaması istemiyle verdi-
ği soru önergesinde de bu konudan 
bahsetmiş, Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk ise 2 Ocak 2019 tarihinde 
yaptığı yazılı açıklamada “Kimliği 
olan çocukların sistem tarafından 
otomatik olarak okullara yerleşti-
rildiğini, Suriyeli çocukların iste-
diği okula kayıt yaptıramadığını 
belirtmişti.

Suriyeliler Çocuklarını İstedikleri Okula Kayıt 
Yaptırabiliyor!

Anasınıfı, ilkokul ve ortaokula kayıt olacak öğrencilerin ka-
yıtları e-kayıt sistemi üzerinden adres durumuna göre yapıl-

maktadır. Nasıl ki her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Nüfus 
Müdürlüğüne kayıtlı bir ikamet adresi varsa, Suriyelilerin de sis-
temde kayıtlı adresleri vardır. Suriyeli çocuklar da bu adreslere göre 
okullara yerleştirilmektedir.
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Suriyeli Olmak Yasal Öncelik Kazandırmaz
Sosyal medyada sıkça paylaşılan 
yukarıdaki görselde ismi geçen 
Muhammed Nihat El Halil isimli 
kişi bir Suriyeli olabilir. Fakat yasal 
olarak öncelik kazanmasının se-
bebi “Suriyeli” olması değildir. Bu 
kişinin engelli olması, 7 yaşından 
küçük ya da 65 yaşından büyük ol-
ması da ona öncelik kazandırır.

Bu sadece Suriyeliler için geçerli 
bir durum değildir. Hastane hiz-
metlerinden yararlanacak olan 
herkes bu öncelik sıralamasına ta-
bidir. Suriyeli hastalar da aynı Türk 
vatandaşları gibi polikliniklerde 
muayene olmak için randevu al-
mak zorundadırlar.

Suriyeliler Hastanede Sıra Beklemiyor!

Hastane poliklinik hizmetlerinde muayene öncelik sırası 
Sağlık Bakanlığı genelgesi ile belirlenmiştir. Bu genelgeye 

göre Suriyelilerin hastanelerde yasal önceliği yoktur. Yasal öncelik 
acil vakalar, engelli hastalar, hamileler, hizmetteki askeri personel, 
şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, 65 yaş üstü hastalar ile yedi 
yaşından küçük çocuklara verilmektedir.
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Suriye’den getirilen araçlar yalnız-
ca araç sahibi ve onun ailesi tara-
fından kullanılabilir. Başka birinin 
kullanması durumunda araç trafik-
ten men edilir. Suriye’den getirilen 
araçlar satılamaz ya da kiralana-
maz. Ülke dışına çıkan bir araç

tekrar girmek istediğinde yeniden 
plaka çıkarmak, sigorta ve araç mu-
ayenesi yaptırmak zorundadır. Ge-
çici plaka sahipleri için tüm trafik 
kuralları geçerlidir. Ehliyetsiz araç 
kullanma ya da trafik cezası yazılma-
ma gibi bir durum söz konusu değildir.

Suriyeliler Arabaları için Vergi Ödemiyor!

Motorlu Taşıtlar Vergisi kanununun 4. maddesinde motorlu 
taşıtlar vergisinden müstesna olan araçların tanımı yapıl-

mıştır. Suriyelilerin Türkiye’den aldığı taşıtlar tüm vergi, muayene ve 
trafik cezalarından sorumludur. Suriyelilerin Suriye’den getirdikleri 
Arapça plakalı araçlar ise vergi hariç sigorta ve araç muayenesinden 
mesuldür. Suriye’den getirilen araçlara 2015 yılından itibaren geçici 
plaka kullanım zorunluluğu getirilmiştir. Geçici plaka sahipleri her 
yıl belirlenen harç bedelini maliyeye yatırarak ruhsat güncellemesi 
yapmak zorundadırlar.
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Kimsenin Ücretsiz Kullanım Hakkı Bulunmuyor
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi-
ne ait faturanın Suriyeli bir abone-
ye ait olduğu ve faturanın bedelsiz 
geldiği doğru. Fakat faturanın alt 
kısmında kullanım miktarı düşük 
olduğundan dolayı su kullanımının 
faturalandırılmadığı belirtilmiş. 
KOSKİ Çağrı Merkezinden alınan 
bilgiye göre aynı abone için son 3 

ayda 56 lira, 48 lira ve 58 lira ola-
cak şekilde su faturası kesildiğine 
dair bilgi verilmiştir. Düşük kulla-
nım nedeniyle bedelsiz fatura uy-
gulaması sadece Suriyelilere özel 
bir durum değildir; tüm aboneler 
için geçerli bir durumdur. Su kulla-
nımı belli bir sınırın altında gerçek-
leşirse fatura sıfır lira olarak geliyor.

Suriyeliler Su, Elektrik ve Doğalgaz Faturası 
Ödemiyor!

Suriyelilerin elektrik, su ve doğalgaz faturası ödemediği id-
diası Suriyeli bir aboneye ait bedelsiz bir faturanın internet-

te paylaşılması ile ortaya atılmıştır. Faturada ismi geçen kişi evden 
taşındığı için su tüketimi yapmamış ve bu sebeple evine sıfır liralık 
fatura gelmiştir. Fatura üzerinde “düşük tüketimden dolayı bedelsiz-
dir” yazmasına rağmen bu kısım kırpılarak internette paylaşılmıştır.
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Telefon Kartları Geri Gönderme Merkezindeki Yabancılar için
Göç İdaresi tarafından ankesörlü 
telefon kartı ihalesinin açılması-
nın sebebi sınır dışı edilmek üze-
re Geri Gönderme Merkezlerinde 
tutulan yabancıların belge temini 
için kendi ülkelerinin makamlarıy-
la görüşmelerine imkân vermek ve

işlemlerin hızlı bir şekilde bitmesi-
ni sağlamaktır. Bu telefon kartları 
ve içinde bulunan görüşme sürele-
rinin bedeli Avrupa Birliği üye ül-
keleri tarafından karşılanmaktadır. 
Kartlar hiçbir şekilde Türkiye’de 
yaşayan Suriyelilere verilmemiştir. 

Suriyelilerin Telefon Faturasını Devlet 
Ödeyecek!

Suriyelilerin telefon parasının devlet tarafından ödeneceği 
iddiası Göç İdaresi’nin telefon kartı ihalesine çıktığını duyur-

ması üzerine Sözcü gazetesi tarafından ortaya atılmıştır. Göç İdaresi 
tarafından, Geri Gönderme Merkezlerinde sınır dışı edilmek üzere 
bekleyen yabancılara verilmek üzere ankesörlü telefon kartı ihalesi 
düzenlenmiştir. Buradaki amaç bu kişilerin belge temini için kendi 
ülke makamlarıyla görüşmelerini sağlamaktır. Projenin finansörü 
Avrupa Birliği’dir.



16

Suriyeliler Nasıl Türk 
Vatandaşı Oluyor?

Türkiye’de Doğan Suriyeliler 
Türk Vatandaşı Oluyor mu?

İçişleri Bakanlığı Türkiye’ye sanayi 
tesisleri getiren veya bilimsel, tek-
nolojik, ekonomik, sosyal, sportif, 
kültürel, sanatsal alanlarda olağa-
nüstü hizmeti geçen ya da geçeceği 
düşünülen yabancılara İstisnai Va-
tandaşlık kapsamında Türk Vatan-
daşlığı vermektedir.

Türkiye’de doğan Suriyeli bebekler 
de Geçici Koruma Kapsamı altına 
alınıyor. Türkiye’de doğdukları için 
Türk vatandaşı olmuyorlar. Geçici 
koruma altındaki Suriyelilerin bir 
Türk vatandaşı ile evlenerek va-
tandaşlık kazanma hakları da yok.

Suriyeliler 5 Yıl Sonra Türk Vatandaşı Olacak!

Türk vatandaşlığın nasıl kazanıldığı ile ilgili şartlar 5901 
nolu Vatandaşlık Kanununda belirtilmiştir. Türkiye’de bu-

lunan Suriyeliler Geçici Koruma statüsüne sahiptir. Geçici koruma 
kapsamında olan kişilerin 5 yıl ikamet yoluyla Türk Vatandaşı olma 
hakları yoktur. Eğer böyle olsaydı 2014 yılının sonuna kadar gelmiş 
olan 1 milyon 519 bin 286 Suriyelinin tamamının Türk Vatandaşı ol-
ması gerekiyordu.
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9 ile Başlayan Kimlikler1 yılı Dolduranların Sayısı
Türkiye’de yaşayan yabancılara 
9 ile başlayan Yabancı Kimlik Nu-
marası verilmektedir. Yabancı kim-
lik numarasına sahip olan bir kişi 
Türk Vatandaşı değildir. Bu kişile-
re resmi işlemlerde takip kolaylığı 
açısından 9 ile başlayan bir numa-
ra verilmiştir.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 24 
Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 
27. dönem Milletvekili Seçiminde 
22 bin, 31 Mart 2019 tarihinde ya-
pılan yerel seçimlerde ise 53 bin 
99 Suriye asıllı Türk Vatandaşının 
oy kullanma hakkına sahip olduğu 
açıklandı.

Suriyeliler Seçimlerde Oy Kullanacak!

18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halk oyla-
masına katılma hakkına sahiptir. Seçme ve seçilme hakkının 

kullanılabilmesi için ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak-
tır. T.C. vatandaşı olmayanların seçimlerde oy kullanma hakkı yok-
tur. İstisnai Vatandaşlıktan yararlanarak “Türk vatandaşı olan Suriye 
asıllı kişiler” ise Türk Vatandaşlığına kabul edildikten sonraki 1 yıl 
içerisinde gerçekleştirilen seçimlere katılamazlar. Bu süre dolduk-
tan sonra seçimlere katılabilirler.
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Suriyelilerle Evlenenlere Teşvik

Suriyelilerin Türkiye’ye geldiği 2011 yılında ortaya atılan ve 
yıllar geçmesine rağmen gündemden düşmeyen iddiaya göre 

Suriyelilerle evlenenlere devlet tarafından maddi yardım yapılacağı 
söylenmiştir. Dolandırıcılık amacıyla ortaya atılan bu iddia nedeniyle 
bir çok kişi Suriyelilerle evlendirilme ve devlet desteği bahanesiyle 
paralarını kaptırmıştır. Suriyelilerle evlenenlere devlet desteği veri-
leceği iddiası asılsızdır.
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Kamuda Çalışan Herkes Memur Statüsünde mi?
Hayır. Kamu hizmetleri; memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve 
işçi statüsündeki çalışanlar ile gördürülür. Kamu hizmetinde çalışan her-
kes devlet memuru statüsünde değildir. Kamuda hizmet vermesi gerekli 
görülen yabancı uyruklular sözleşmeli personel olarak çalışmaktadırlar.

100 bin Suriyeli Memur Olacak!

İlk olarak 2015 yılında sosyal medyada ortaya çıkan iddiaya 
göre 100 bin Suriyelinin KPSS aranmaksızın kamuya memur 

olarak atanacağı iddia edildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafın-
dan “Resmi gazetede yayınlandı” ifadesi ile zaman zaman yeniden 
paylaşılan iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Hangi kuruma kaç me-
murun alınacağı her kurumun kendi internet sitesinde yer almakta-
dır. Hiçbir kurum bu yönde bir ilan yayınlamamıştır. Ayrıca yaban-
cıların devlet memuru olma gibi bir hakları yoktur. Memur olmanın 
ilk şartı Türk vatandaşı olmaktır. (657 nolu Devlet Memurları Kanunu, Madde 48)
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Merkezlerin tüm sağlık giderleri ve çalışan personelin maaşı SIHHAT 
isimli proje kapsamında Avrupa Birliği tarafından karşılanmaktadır. Hibe 
karşılığı alınan cihazların üzerinde Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak “Bu 
proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.” yazmaktadır. Göç-
men Sağlığı merkezlerinde Suriyeli sağlık personelleri, Arapça ve Türkçe 
bilen hasta yönlendirme elemanları ile destek hizmetleri personeli görev 
yapmaktadır.

Suriyelilere Özel Devlet Hastanesi!

3 Ekim 2018 tarihinde Sözcü Gazetesi tarafından “Konya’da 
Suriyelilere Özel Devlet Hastanesi” başlığı ile yayınlanan ha-

ber nedeniyle devletin kendi kaynaklarını kullanarak Suriyelilere 
özel bir hastane açtığı yönünde algı oluştu. Kuruluş ve işletme ma-
liyetleri Avrupa Birliği tarafından karşılanan Göçmen Sağlığı Mer-
kezleri Suriyelilerin devlet hastanelerinde oluşturduğu yoğunluğu 
azaltmak amacıyla 2016 yılından itibaren kurulmaya başlandı. Bu 
merkezlerin tüm giderleri AB’nin finanse ettiği SIHHAT projesi kap-
samında karşılanmaktadır.



21

 2016 yılında çıkan söylentiler üzerine dönemin TOKİ başkanı Ergün Tu-
ran “Henüz bize verilmiş bir görev yok. Ancak TOKİ’nin elindeki konutlar-
dan, seçilen Suriyelilere bedeli karşılığında konut verilebilir.” açıklamasını 
yapmıştır. Şimdiye kadar TOKİ tarafından Suriyelilere bedeli karşılığı ya 
da bedelsiz olarak satılan bir konut olmamıştır.

TOKİ Evleri Suriyelilere Ücretsiz Verilecek!

Toplu Konut İdaresinden ev sahibi olmanın ilk şartı, Türki-
ye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. TOKİ yabancılara konut 

satışı yapmamaktadır. Ayrıca TOKİ’nin bedelsiz olarak konut teslimi 
de yoktur. TOKİ, Erzincan’da tamamladığı projede Ahıska Türklerine  
bile bedeli karşılığında konut satışı gerçekleştirmiştir.
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Geçici Eğitim Merkezlerinde görev 
yapan Suriyeli öğretmenlere, MEB 
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme 
Gen.Md. tarafından yürütülen ve 
finansmanı UNICEF tarafından 
sağlanan, Suriyeli Çocukların Türk 
Eğitim Sistemine Entegrasyonunun 
Desteklenmesi Projesi (PIKTES) 
kapsamında eğitim verilmektedir. 

Projenin amacı eğitim kalitesinin 
artırılması ve yaşanan dil 
probleminin çözülmesidir. Kursa 
yalnızca Suriye’de öğretmenlik 
yapan kişiler seçilmektedir. Bu 
kişiler görev aldıkları okullarda 
öğretmenlik değil, öğrenci ve 
ailenin okul ile iletişimini sağlamak 
için tercümanlık yapmaktadır.

PIKTES Projesi Hakkında:

Okullara Suriyeli Öğretmenler Atandı!

6 Kasım 2018 tarihinde atılan bir twitte 900 Suriyeli öğret-
menin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara atandığı ve 

bu öğretmenlerin Türk öğrencilerin olduğu sınıflarda göreve başla-
dığı iddia edildi. 8 Ağustos 2016 yılından bu yana Suriye’deyken öğ-
retmen olarak görev yapan olan kişilere Suriyeli öğrencilerin yoğun 
olarak eğitim gördüğü okullarda tercümanlık ve kolaylaştırıcı olma 
amacıyla eğitimler verilmektedir. Eğitimler Suriyeli eğitmenlerin 
Türk eğitim sistemini anlamaları ve dil problemi yaşayan Suriyeli ço-
cukları buna göre yönlendirmeleri içindir. Projenin finansörü UNI-
CEF’tir. Bu kişiler memur ya da öğretmen sıfatıyla çalışmamaktadır.
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