
Suriyelilere kira, gıda ve maddi 
yardım yapıldığı sanılmakta

Suriyelilerin ülkemizde kayıtsız 
olarak kaldıkları sanılmakta

Suriyelilerin devletten maaş aldığı 
sanılmakta

Suriyelilerin istedikleri ilde ikamet 
edebildikleri sanılmakta

Aslında, Suriyelilerin suç oranları 
sanılanın aksine düşüktür. 

Ülkemizde yaşayan herkes hakkında, 
ülkemiz kanunlarına göre suç olarak 

nitelendirilen fiilleri işlemeleri halinde,
Türk vatandaşı-yabancı ayrımı 

gözetilmeksizin Türk Ceza Kanunu’na göre 
işlem yapılmaktadır. Suriyelilerin nüfusa 

göre suça karışma oranı yüzde 2,5 
şeklindedir ve bugüne kadar Suriyelilerin 

binde 8’i suça karışmıştır. Dolayısıyla 
aslında Suriyelilerin suça karışma oranları 

oldukça düşüktür.

Aslında, devlet tarafından Suriyelilere kira, gıda 
ve maddi yardım yapılmamaktadır.

Geçici Koruma Yönetmeliğinin 26’ncı maddesinde 
geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere sağlık, 
eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal hizmetler ve 
yardımlar ile tercümanlık ve benzeri hizmetler 

sağlanabileceği belirtilmektedir.
Bu kapsamda Suriyeliler de Türk vatandaşları gibi 

valiliklere, kaymakamlıklara ve belediyelere sosyal 
yardım için başvurabilmektedir. Ancak, ilgili kurum, 
yalnızca yardım almak için gerekli şartları taşıyan 

yabancılara yardım yapabilmektedir. Yardımlar, 
bireysel değerlendirme neticesinde uygun bulunan 

kişilere yapılmaktadır.

Aslında, Suriyeliler ülkemizde kayıtsız olarak kalmamaktadır.
Ülkemizde bulunan Suriyeliler; parmak izleri, fotoğrafları ve kimlik 

bilgileri ile İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından kayıt altına 
alınmakta ve kendilerine Geçici Koruma Kimlik Belgesi 

düzenlenmektedir. Bu kimlik belgesi Suriyeli yabancılara ülkemizde 
yasal kalış hakkı sağlamaktadır.  Geçici Koruma Yönetmeliğinin 

21’inci maddesine göre Suriyelilerin fotoğraf, parmak izi ya da kimlik 
tespitine elverişli diğer biometrik veriler alınır, merkezi veri tabanına 

kaydedilir, mevcut biometrik verilerle eşleştirilir. Suriye uyruklu 
yabancıların kayıtları, söz konusu Yönetmeliğin 22’nci maddesi 
uyarınca İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. 
Kayıtları tamamlanan Suriyelilerin verileri güvenlik birimleri ile 

paylaşılmakta ve hakkında olumsuz kayıt olmayan Suriyelilere Geçici 
Koruma Kimlik Belgesi verilmektedir. Bu yabancılardan kimlik 

belgesi olmayanlar acil sağlık ve eğitim hizmetleri dışında hiçbir 
hizmete erişim sağlayamamaktadır. 

Aslında, Suriyeliler devletten maaş almamaktadır.
Ülkemizde bulunan Suriyelilerin tamamına devlet 

tarafından bağlanmış olan herhangi bir aylık 
bulunmamaktadır. Sadece geçici barınma 

merkezlerindeki (kamplarda) Suriyelilere, Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü tarafından market alışverişi yapmaları 

için aylık yardım yapılmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği fonu 
ile hayata geçirilen Sosyal Uyum Yardımı Projesi 
kapsamında ihtiyaç durumuna göre belirlenen 

yabancılara Kızılay Kart aracılığıyla aylık 120 TL yardım 
yapılmaktadır. Bunun dışında çeşitli uluslararası 

kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından da 
yardım yapılabilmektedir.

Aslında, Suriyeliler istedikleri ilde ikamet 
edememektedir. 

Suriyeliler, Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 33’üncü 
maddesi gereğince Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

tarafından belirlenen ilde, geçici barınma merkezinde 
veya belirli bir yerde ikamet etmekle yükümlüdür. İl Göç 
İdaresi Müdürlükleri tarafından Suriyelilere düzenlenen 
Geçici Koruma Kimlik Belgesinde, yabancının ikamet ili 

bilgisi yer almaktadır.
Suriyeliler yalnızca ikamet illerinde hak ve hizmetlere 

erişim sağlamaktadır. İkamet ilini değiştirmek 
isteyenlerin, izin almak için İl Göç İdaresi Müdürlüklerine 

başvurmaları zorunludur.
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Suriyelilerin suç oranlarının
yüksek olduğu sanılmakta

Suriyelilerin üniversitelere sınavsız 
girdikleri sanılmakta
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Suriyelilerin şehirler arası izinsiz 

ve kontrolsüz olarak hareket 
ettikleri sanılmakta

Suriyelilerin devlet memuru oldukları  
sanılmakta

Aslında, Suriyeliler şehirler arası izinsiz ve 
kontrolsüz olarak seyahat edememektedir. 
Suriyelilere düzenlenen Geçici Koruma Kimlik 

Belgesinde, kişinin ikamet ili bilgisi yer almaktadır. 
Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler

yalnızca ikamet illerinde hak ve
hizmetlere erişim sağlamaktadır.

İkamet ilini değiştirmek isteyenlerin,
izin almak için İl Göç İdaresi Müdürlüklerine 

başvurmaları zorunludur. İzinsiz olarak seyahat 
edenlere idari yaptırım uygulanabilmektedir.

Aslında, Suriyeliler devlet memuru 
olamazlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
48’inci maddesi gereğince, Türk vatandaşı 

olmayanlar devlet memuru olamamaktadır. 
Bu nedenle ülkemizde bulunan geçici koruma 

kapsamındaki Suriyelilerin devlet memuru 
olmaları mümkün değildir. 
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Aslında, Suriyeliler üniversitelere sınavsız 

girememektedir.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

esaslar kapsamında
geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler

yabancı öğrenci sınavına girerek
yatay geçiş yaparak  ya da 

özel öğrenci statüsünde (7 üniversitede)
Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim 

görebilmektedir. 



ÜLKEMİZDE GEÇİCİ 
KORUMA KAPSAMINDA 

BULUNAN SURİYE 
UYRUKLU YABANCILAR 

HAKKINDA 

DOĞRU BİLİNEN
YANLIŞLAR
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Suriyelilerin kamu hizmetlerinde 
öncelikli oldukları sanılmakta

Dilencilerin hepsinin Suriyeli olduğu 
sanılmakta

Aslında, Suriyeliler kamu 
hizmetlerinde öncelikli değildir. 

Hiçbir yabancıya Türk 
vatandaşlarından daha fazla hak ve 
imkân sağlanamayacağından dolayı 

kamu hizmetlerinin sunumunda 
geçici koruma kapsamındaki 

Suriyelilere herhangi bir öncelik 
tanınmamaktadır. 

Suriyelilere TOKİ’den ev verildiği 
sanılmakta

Suriyelilerin salgın hastalıkları 
önleyici hizmetlerden 

faydalanmadıkları sanılmakta

Aslında, Suriyelilere
TOKİ’den ev verilmemektedir. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından 
(TOKİ) konut edinmenin ön koşulu 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olmaktır.

Dolayısıyla geçici koruma 
kapsamındaki Suriyeliler TOKİ’den 

ev edinmemektedir.

Aslında, Suriyeliler de Türk 
vatandaşları gibi koruyucu sağlık 
hizmetleri kapsamında aşılardan 

yararlanmaktadır.
Koruyucu sağlık hizmetleri, herhangi 

bir ayrım gözetmeden Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan 

herkes gibi Suriyelilere de 
ulaştırılmaktadır. 

Suriyelilerin oy kullandıkları 
sanılmakta

Aslında, Suriyeliler oy 
kullanamazlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
gereğince Türk vatandaşı olmayanlar 
seçimlerde oy kullanamamaktadır. 

Bu nedenle ülkemizde geçici koruma 
kapsamında bulunan Suriyelilerin oy 

kullanmaları mümkün değildir.

Suriyelilerin ücretsiz tüp bebek 
tedavisi görebildikleri sanılmakta

Aslında, Suriyeliler için tüp 
bebek tedavisi ücretsiz olarak 

verilmemektedir.
Tüp bebek tedavisi geçici koruma 

kapsamındaki Suriyelileri kapsayan 
Sağlık Hizmeti Protokolü’nde yer 
almadığından dolayı bu tedavinin 

ücretsiz olarak sunulması mümkün 
değildir.
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Aslında, dilencilerin hepsi Suriyeli 

değildir.
Yaygın olan görüşün aksine, sokaklarda 

dilencilik yapan ve Arapça konuşan 
şahısların büyük bir kısmının aslında 

Suriyeli olmadıkları;
bu şahısların kendilerini mülteci ve zor 
durumda olan yabancı olarak tanıtmaya 
çalışan, dilenciliği kendilerine meslek 
edinmiş Türk vatandaşları oldukları 

tespit edilmiştir.  


