Kardeşlik Sınır Tanımaz

“Bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumlara elimizi
uzatıyor ve dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Biz
ensar bilincine sahip bir milletiz. Ülkemize gelen her
kardeşimizi muhacir olarak görür, muhabbetle karşılarız.
Onlara evimizi açar, ekmeğimizi bölüşürüz.”

Recep Tayyip ERDOĞAN
Genel Başkanımız
Cumhurbaşkanımız
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KARDEŞLİK SINIR TANIMAZ
Uluslararası göç, günümüz küreselleşen dünyasının kaçınılmaz
bir gerçeğidir. Küresel bir köye dönen dünyada, nerede yaşanırsa
yaşansın savaş, açlık, afet, salgın gibi toplumsal yaraları, AK Parti
hükümetleri olarak sardık, sarmaya da devam etmekteyiz.
Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizle dayanışmayı bir insanlık
görevi bildik. Bizler vahşi bir savaştan kaçarak ülkemize sığınan
Suriyeli kardeşlerimize ensar ve muhacir ruhu ile kapılarımızı,
evlerimizi ve gönüllerimizi açtık, tüm imkânlarımızı seferber ettik.
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya bu insanlık dramına
seyirci kalırken, bizler üç buçuk milyondan fazla Suriyeli’yi
ağırladık. Onların dertleriyle dertlendik, ülkemizdeki Suriyeli
kardeşlerimiz için dünyanın yaptığı yardımın tam 50 katı, yani 30
Milyar Dolarlık yardım yaptık. Vicdansız bir çağın vicdanı olduk.
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın liderliğinde misafirlerimize kucak açıyoruz.
AK Parti olarak bütün dünyanın sustuğu bu dönemde zalimin
karşısında, mazlumun yanında insanlığın vicdanı olmaya devam
edeceğiz.

AK PARTİ GENEL MERKEZ
SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI
MAYIS 2018
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GÖÇLERLE BİRLİKTE YAŞAMIMIZA
GİREN KAVRAMLAR
Son yıllarda ülkemizdeki sığınmacı sayısının artması ile göç, göçmen,
geçici koruma gibi kavramları günlük yaşamımızda sıklıkla kullanmaya
başladık.

Uluslararası Göç: Kişilerin daimi olarak yerleşmek ya da belirli

bir süre yaşamak üzere menşe ülkelerinden veya sürekli olarak ikamet
ettikleri ülkeden ayrılarak bir başka ülkeye geçici ya da kalıcı gitmeleridir.

Uyum: Göçmenlerin hem birey hem de

grup olarak toplumun bir parçası kabul
edildiği süreci ifade eder. Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde
uyum, toplumun ve göçmenin karşılıklı çaba
göstereceği iki yönlü dinamik bir ilişkidir.

Göçmen: Sebepleri, gönüllü olup olmaması, göç yolları, düzenli
veya düzensiz olması fark etmeksizin yabancı bir ülkede bir yıldan
fazla ikamet eden bireydir.

Mülteci: Irkı, dini, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi

düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağı korkusuyla vatandaşı olduğu
veya ikamet ettiği ülkenin dışına göç eden ve yaşadığı korku nedeniyle
dönmek istemeyen vatansız kişidir.

Geçici Koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, acil ve geçici
koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak ülkemize gelen yabancılara
sağlanan koruma statüsüdür.
6

Sosyal Politikalar Başkanlığı

Sığınmacı kardeşlerimize ensar ve muhacir ruhu
ile yaklaşarak, tüm politikalarımızı bu çercevede
geliştirdik. Ev sahipliği yaptığımız 3,5 milyon
sığınmacı ile dünyanın vicdanı olduk.
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KARDEŞLERİMİZE ENSAR
RUHU İLE YAKLAŞTIK
Açık Kapı Politikamız
Ülkemiz, tarih boyunca kitlesel sığınma hareketleri de dahil
olmak üzere çeşitli göç hareketleri ile karşılaştı ve milyonlarca
göçmene ev sahipliği yaptı. Özellikle son yıllarda artan ekonomik
ve siyasi gücü ile ülkemiz, mazlumların güvenle sığındığı liman
konumuna geldi.
Hükümetimiz açık kapı politikası ile yuvalarından ayrılmak
zorunda kalan sığınmacı mazlumlar için üzerine düşen tarihi,
vicdani, insani ve hukuki görevi yerine getirmektedir.
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Biz kimsesizlerin kimsesiyiz, biz zalimler
karşısında mazlumların yanındayız.
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DÜNYADA EN ÇOK SURİYELİ
SIĞINMACI BARINDIRAN ÜLKEYİZ

Türkiye’nin
Kabul Ettiği Toplam
Suriyeli Sığınmacı sayısı

Diğer Ülkelerin
Kabul Ettiği Suriyeli
Sığınmacı Sayısı

922 bin

2,1 Milyon

3,5 Milyon

Ülkemiz coğrafi ve stratejik konumu sebebiyle tarih boyunca göç
hareketlerine şahitlik etmiş ve milyonlarca göçmene ev sahipliği
yapmıştır.

Avrupa Birliği’nin
Kabul Ettiği Suriyeli
Sığınmacı Sayısı

Açık kapı politikamıza uluslararası
gelişmeleri yakından takip eden
dinamik yapımızla devam ediyoruz.
10

Suriyeli Yetim Muhammed Nur Faris’in Kaleminden
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Milletçe, muhacir kardeşlerimiz
için hem gönül hem de sınır
kapılarımızı sonuna kadar açtık.
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GEÇİCİ KORUMA
UYGULAMASINI BAŞLATTIK
Ülkemizin göç ve uluslararası koruma (iltica) alanında örnek bir
ülke olma yolundaki başarısı, hak bazlı ve Türkiye’deki koruma
alanını geliştirecek niteliğe sahip Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu ile taçlandırılmıştır.

Kitlesel akın durumlarında sağlanacak “Geçici Koruma” sistemi,
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile yasal dayanak kazanmıştır.
Geçici Koruma Uygulaması; ülkeye kabul edilme, kayıt, eğitim ve
sağlık hizmetlerine erişim, istihdam piyasasına katılım dahil olmak
üzere birçok hak içeriyor.
Hükümet olarak, sığınmacılara Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve AFAD
başta olmak üzere bakanlıklarımızın ilgili birimleri ve sivil toplum
kuruluşları aracılığıyla, geçici koruma statüsü kapsamında hizmetler
sunuyoruz.
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ULUSLARARASI YARDIMLARIN

50 KATI YARDIM YAPTIK
Filistin’den Somali’ye, Arakan’dan Balkanlara; afetzedelerden
sığınmacılara varıncaya kadar her alanda milli gelirine oranla
dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olduk. Bu insani
görevi kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz.

Suriyeli Sığınmacılar için
yaptığımız toplam yardım:

31 Milyar Dolar

Türkiye’deki Suriyeli
sığınmacılar için yapılan
uluslararası insani yardım:

600 Milyon Dolar

Geçici korumamız altındaki Suriyeli kardeşlerimiz için sivil
toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızdan gelen yardımlarla
birlikte toplam 31 Milyar Dolar yardım yaptık.
Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için yapılan uluslararası katkı
ise sadece 600 Milyon Dolar’dır.
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Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde
Suriyeli Bana Alabed ve ailesini
misafir etti.
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SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE
TÜM İMKÂNLARIMIZI
SEFERBER EDİYORUZ
Sığınmacı kardeşlerimizin yaklaşık %93’ü şehirlerimizde bizlerle
beraber, huzur ve güven içinde hayatlarını sürdürüyor. Onlara
geçimlerini sağlayarak, hayatlarını sürdürebilecekleri her türlü
imkânı sağlıyoruz. Bu durum yardımseverlik ve ensar-muhacir
anlayışına dayanan açık kapı politikamızın sonucudur.
Geçici Koruma Statüsü kapsamına aldığımız sığınmacıların %7’si,
10 ilimizdeki toplam 9 Çadırkent ve 12 Konteynerkentten oluşan
geçici barınma merkezlerimizde kalmaktadır.

Geçici barınma merkezlerimizde tüm
ülkelerden daha fazla Suriyeli Sığınmacı ağırlıyoruz.
Ülkemizdeki Geçici Barınma
Merkezlerinde Bulunan Toplam
Suriyeli Sığınmacı Sayısı:

277 bin 710
Diğer Ülkelerdeki Barınma
Merkezlerinde Bulunan Toplam
Suriyeli Sığınmacı Sayısı:

230 bin 315
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Kucak açtığımız tüm mazlum sığınmacılara;
barınma, gıda, sağlık, güvenlik, eğitim, ibadet,
tercümanlık, haberleşme ve bankacılık gibi
birçok alanda hizmet sunmaktayız.
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613 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM
VEREREK KAYIP BİR NESİL
OLUŞMASINI ENGELLİYORUZ
Geçici koruma kapsamı altına aldığımız Suriyeli çocuklarımız için Milli
Eğitim Bakanlığımız bünyesindeki okullarda ve kurduğumuz geçici
eğitim merkezlerimizde eğitim imkânı sunmaktayız.
Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesindeki okullarımızda 333 bin, geçici
eğitim merkezlerimizde 305 bin olmak üzere toplam 638 bin Suriyeli
sığınmacı öğrencimize eğitim hizmeti vermekteyiz.

Savaş mağduru çocuklara;
sunduğumuz eğitim olanaklarıyla,
barışın ve kardeşliğin dilini öğretiyoruz.
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Geçici eğitim merkezlerimizde, eğitim hizmetlerine destek vermeleri
için 18 bin 691 gönüllü Suriyeli eğiticiyi, formasyon eğitimine tabi
tutarak sertifikalandırdık.
Yetişkin sığınmacı kardeşlerimizin yetenek ve becerilerini geliştirmek
için yaygın eğitim kursları açarak; 87 bin 168 kişiye mesleki eğitim,
216 bin 60 kişiye ise genel eğitim kursu verdik.

Dünyanın en çok sığınmacı çocuk barındıran
ülkesi olarak, eğitim hizmetlerine erişim sağlayarak
onların geleceklerini teminat altına alıyoruz.
Türkçe öğretimini, yaygın eğitim kapsamına alarak Türkçe kursları
açtık. Bu kurslarda 2015-2017 yıllarında 160 bin Suriyeliye Türkçe dil
eğitimi verdik.
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ÜCRETSİZ SAĞLIK
HİZMETLERİ SUNUYORUZ
Sığınmacı kardeşlerimizi genel sağlık sigortası kapsamına aldık. Tüm
devlet hastanelerinde ve sığınmacılar için oluşturduğumuz geçici sağlık
merkezlerinde ücretsiz tedavi hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda;

• 31,5 milyonun üzerinde poliklinik hizmeti verdik.
• 1 milyon 112 bin ameliyat gerçekleştirdik.
• 1 milyon 300 bin sığınmacıyı ise yatılı olarak tedavi ettik.
• Hastanelerimizde 276 bin 158 Suriyeli bebek dünyaya geldi.
Sağlık Bakanlığımız bünyesinde, aile ve kadın sağlığı gibi konularda
danışmanlık yapmak ve acil durumlarda hızlı müdahale sağlamak
amacıyla; 7 gün 24 saat 6 dilde hizmet veren

uluslararası hasta destek hattı “444
kurduk.
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ÇALIŞMA İZNİ TANIYARAK
HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRDIK
Geçici koruma kapsamı altına aldığımız Suriyeli sığınmacıların
ekonomik ve sosyal anlamda bağımlılıklarını azaltmak, üçüncü kişilere
ihtiyaç olmadan yaşamlarına devam edebilmelerini sağlamak için
çalışma izni hakkı tanıdık.
Geçici koruma kapsamında kayıt altına alındığı ikâmet şehri sınırları
içinde olmak ve geçici koruma kapsamı altına alınmasının üzerinden
en az 6 ay süre geçmesi şartıyla, tüm mülteciler her seferinde
en fazla 1 yıl olmak üzere çalışma izni başvurusunda
bulunabiliyorlar.
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SOSYAL DESTEK
HİZMETLERİ SAĞLIYORUZ
Suriyeli kardeşlerimizin yaşadığı acıların, travmaların ve savaşın
izlerini silmek için psikososyal destek hizmetleri verdik. Kardeşlerimiz
içinde daha dezavantajlı durumda bulunan kadınlar ve çocuklar için
şiddetin ve istismarın önlenmesi, resmi nikâh, kadın ve çocuk hakları
konularında eğitim programları düzenledik. Arapça ve Türkçe olarak
bilgilendirici broşürler dağıttık.
Suriyeli çocuklarımızın ve gençlerimizin zihinsel ve bedensel
gelişimlerini desteklemek için geçici barınma merkezlerimizde
116 bin metrekare spor alanı ve 51 bin metrekare oyun parkı
yaptık. 1000’in üzerinde çok amaçlı çadır, dinlenme ve internet
salonu kurduk.
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Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı kapsamında,
Türk Kızılay’ı aracılığı ile sığınmacı kardeşlerimizin insani ve temel
yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için için aylık 120 TL yardım
içeren “Kızılay Kart” uygulamasını başlattık. Engelli olanlar,
çalışma yeteneğine sahip olmayanlar, çalışma çağında bir erkek
yetişkini olmayan ailelerin ihtiyaç sahibi bireyler, yetimler, öksüzler
belli koşullarda sosyal uyum yardımlarından faydalanabilmektedirler.
Ülkemizdeki sığınmacıların ihtiyaç duydukları her an onların yanında
olabilmek için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
bünyesinde 7 gün 24 saat 6 dilde ücretsiz hizmet veren
çağrı hattını kurduk. Bu çağrı hattı sayesinde
danışmanlık hizmetinden, tercümanlık hizmetine kadar birçok konuda
destek sağlıyoruz.

Alo 157
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SOSYAL POLİTİKALARDA

2023

Sosyal Politikalar Başkanlığımızca göç ve sığınmacılarla ilgili konularda
daha etkin politikalar geliştirmeyi hedefledik. Bu hedefimiz
doğrultusunda “Sosyal Politikalarda 2023” toplantılarımızı başlattık.
Bu toplantılar kapsamında göç ve sığınmacılar alanıyla ilgili;
akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bakanlıklarımızın
göç alanında uzman temsilcilerinden oluşan bilimsel bir kurul
oluşturduk. Kurulumuz belirli aralıklarla toplantılarına devam ediyor.
Hedefimiz göç ve sığınmacılar alanlarıyla ilgili toplumsal uyumu
önceleyen uygulanabilir politikalar ve stratejiler üretmektir.
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İLETİŞİM BİLGİLERİ
Söğütözü Caddesi No: 6, 06520 Söğütözü/ANKARA
0 (312) 204 53 29 /

444 20 44

0 (312) 204 50 43
www.akparti.org.tr

AK PARTİ GENEL MERKEZ SOSYAL POLİTİKALAR
BAŞKANLIĞIMIZIN SOSYAL MEDYA ADRESLERİ
twitter.com/AKPartiSPBGM
facebook.com/AKPartiSPBGM
instagram.com/akpartispbgm

7 GÜN 24 SAAT 6 DİLDE
HİZMET VEREN
ÇAĞRI MERKEZLERİ
Türkiye’nin her yerinden 157
Yurt dışından +90 (312) 157 11 22
Sağlık Bakanlığı Uluslararası
Hasta Destek Hattı: 444 47 28
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ÖNEMLİ TELEFONLAR

YABANCILAR İLETİŞİM
MERKEZİ

122

POLİS İMDAT

155

SOSYAL YARDIM HATTI

184

171

MERKEZİ HASTANE
RANDEVU SİSTEMİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ

157

SİGARA BIRAKMA HATTI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE
DANIŞMA VE DESTEK HATTI

191

İŞKUR İLETİŞİM MERKEZİ

444 75 87
28

ALO AFAD

144
182

AİLE, KADIN, ÇOCUK, ENGELLİ VE
SOSYAL HİZMETLER DANIŞMA HATTI

183
112

HIZIR ACİL SERVİS

ULUSLARARASI
HASTA DESTEK HATTI

444 47 28

SAĞLIK BAKANLIĞI
İLETİŞİM MERKEZİ

170
156
JANDARMA İMDAT

YEŞİLAY DANIŞMANLIK
MERKEZİ

444 79 75
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NOTLAR
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