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RAPORUN AMACI:  

a) İzmir özelinde alandaki mevcut durumu, pandemi sürecinde değişen veya süreklilik 

gösteren ihtiyaçları, mülteci ve göçmenlerin kendi dernekleri ile bu sosyal grupla 

çalışan sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarının salgın şartlarında 

yaptığı çalışmaları, belediyelerin ve diğer kamu kurumlarının müdahale edebileceği 

alanları ve bu kurumlardan beklentileri tespit etmek,  

b) Katılımcı kurumlarla birlikte oluşturulan çözüm önerilerini ilgili kurumlara ve 

kamuoyuna sunmak.  

 

İzmir Kent Konseyi tarafından hazırlanan bu Rapor mülteciler, 

sığınmacılar ve göçmenlerin Kovid-19 pandemisi dönemindeki 

ihtiyaçlarına, hizmet sağlayıcı kurumların çalışmalarına 

odaklanmış olup, bu çerçevedeki sorunları ve çözüm önerilerini 

ortaya koymaya yöneliktir. Bu raporda yer alan tüm bilgi ve 

değerlendirmeler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası 

kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşlarından katılımcıların 

görüş, değerlendirme ve önerileri ile dipnotlarda kaynakları 

gösterilen bilgi ve belgelere dayanmakla birlikte, sadece İzmir 

Kent Konseyi’nin sorumluluğundadır.  
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RAPORUN GEREKÇESİ 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 22 Mayıs 2020 tarihli verilerine göre İzmir ili içinde 

Geçici Koruma Statüsü altında kayıt almış 145.563, başka ilde kayıtlı olmakla birlikte 

İzmir’de izinli olarak kalmakta bulunan 22.700 olmak üzere, toplam 168.263 mülteci 

ve göçmen bulunmaktadır. Tamamen kayıtsız veya başka ilde kayıtlı bulunanlardan 

izinsiz olarak İzmir’de olanlar ile il bazında istatistik verisi açıklanmayan Uluslararası 

Koruma Altındaki Kişiler bu sayıya dahil değildir. Kısacası, hem yerleşim amaçlı hem 

de geçişe veya düzensiz göç alan İzmir’de yaşayan mülteci ve göçmen sayısı resmi 

sayıdan çok daha fazladır.    

Covid-19 pandemisinin yarattığı kısıtlamalarla beraber derinleşen ekonomik ve sosyal 

kriz Türkiye’de bütün dezavantajlı grupları olumsuz etkilemiş, yeni kırılmalara yol 

açmıştır. Türkiye’de kayıtlı ve/veya kayıtsız olarak yaşamlarını sürdüren mülteci, 

sığınmacı ve göçmenler de salgından en olumsuz şekilde etkilenenler aradındadırlar ve 

bu etkilenme devam etmektedirler. Salgından önce de haklar, hizmetlere ve kayıtlı 

hatta kayıtsız istihdama erişimde önemli sorunlar yaşamakta olan ve Şubat-Mart 2020 

tarihlerinde Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı kriziyle birlikte 

artan bir belirsizlik ve güvencesizlik iklimine sürüklenen mülteciler ve göçmenler, 

salgınla birlikte tüm sorunların tırmandığı ve yeni ihtiyaçların oluştuğu bir gerçeklikle 

karşı karşıya kalmışlardır.  

Buna karşılık bir sosyal grup olarak mülteciler ve göçmenlerin Covid-19 salgını 

karşısındaki ihtiyaçlarını ortaya koyan, bütüncül bir bakışla ve katılımcı yöntemle 

hazırlanmış bir durum ve ihtiyaçlar tespiti ile çözüm önerileri çalışması yapılmamıştır. 

Bu durum İzmir Büyükşehir Kriz Üst Yönetimi toplantılarına da yansımış olup, 

toplantılara katılan İzmir Kent Konseyi Başkanı S. Nazik Işık tarafından tespit edilmiş 

ve bu rapor, bu eksiği gidermek üzere İzmir Kent Konseyi tarafından yapılan bir dizi 

çalışmanın ürünü olarak hazırlanmıştır.  Ayrıca, ihtiyaçların aciliyeti dikkate alınarak 

raporun son halini alması beklenmeden, rapora esas oluşturan bilgilere dayanan bir 

bilgi notu hazırlanmış ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kriz Üst Yönetimi’nin 11 Mayıs 

2020 günkü toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ve Belediye üst 

yönetimine sunulmuştur.  

 

RAPORUN HAZIRLANMA SÜRECİ 

İzmir Kent Konseyi, yukarıda belirtilen amaçlarla, mülteci ve göçmenlerin kendi 

örgütleri ve bu sosyal gruplarla aktif çalışan sivil toplum kuruluşları ve uluslararası 

kurumlarla bir araya gelerek, kurumların tespitleri ve çözüm önerilerini kayıt altına 

almaya ve bir rapor hazırlamaya karar vermiştir.  



3 

İlk aşamada; toplantı çağrısı için 13 Şubat 2020 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi 

bünyesinde kurulması planlanan Göç Biriminin çerçevesini çizmek ve alandaki 

ihtiyaçları belirlemek üzere Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 

gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katılımlar dikkate alınmış, ayrıca mülteci 

ve göçmenlerin örgütleri ile görüşmeler yapılarak bazı ek katılımcılar belirlenmiştir.  

İkinci olarak; 8 Mayıs 2020 tarihinde, İzmir Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde, sivil 

toplum kuruluşları ve uluslararası kurumlarla iki ayrı oturum şeklinde Zoom 

üzerinden şu kurum ve kuruluşlardan katılımcılarla gerçekleştirilmiştir: 

- Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği,  

- Türk Kızılayı-KIZILAYKART,  

- Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği,  

- Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi,  

- Kapılar Mülteci Dayanışma Merkezi  

- Medya ve Göç Derneği,  

- Pozitif Yaşam Derneği,  

- Mültecilerle Dayanışma Derneği,  

- Mülteci Destek Merkezi (MUDEM),  

- Genç LGBTİ+ Derneği,  

- Agora Bir Arada Yaşam Atölyesi  

- Agora Derneği,  

- Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM),  

- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR),  

- Uluslararası Göç Örgütü (IOM),  

- Dünya Gıda Programı (WFP),  

- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)  

- Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 

- İzmir Büyükşehir Belediyesi (Sosyal Projeler ve Sosyal Hizmetler Daire 

Başkanlıkları). 

Üçüncü olarak; hazırlanan ilk taslak rapor önceden gönderilerek 22 Mayıs 2020 günü 

8 Mayıs 2020 toplantıları katılımcılarıyla değerlendirilmiştir. İzmir Kent Konseyi bu 

değerlendirmeler ışığında Raporun 2.Taslağını hazırlamıştır.  

Son olarak da, Raporun ikinci taslağı, yine önceden katılımcılara gönderilerek, 28 

Mayıs 2020 tarihinde yine Zoom üzerinden yapılan bir toplantı ile ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarından temsilcilerle değerlendirilmiştir. Bu toplantıya;  

- İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü,  

- İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı İl Müdürlüğü,  

- Menemen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,  
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- Karabağlar Sosyal Hizmet Merkezi, 

- Buca Belediyesi Mülteci Destek Masası,  

- İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler, Sosyal Hizmetler ve Toplum Sağlığı 

Daire Başkanlıkları,  

katılmıştır. Rapor, bu toplantıda yapılan değerlendirmeler ışığında bir kez daha gözden 

geçirilip son haline getirilmiştir.  

 

 

MEVCUT DURUM ve SORUNLAR 

 (1) Kayıt sorunu:  

Hak ve hizmetlere erişimde mültecilerin yaşadığı en önemli sorun, kayıt sorunudur. 

İzmir İl Göç İdaresi, İçişleri Bakanlığının Suriyeli geçici koruma altına alınmış nüfusun 

yüksek olduğu 15 ilde getirdiği sınırlama nedeniyle, aile birleştirme ve acil durumlar 

haricinde kayıt almamaktadır. Kayıt sorunu Covid-19 süreciyle beraber daha da ciddi 

bir boyut almıştır. Kayıtsızlık gibi bir başka ile kayıtlı olma durumu da, mülteci ve 

göçmenlerin acil durumlar dışındaki sağlık hakkı da dâhil olmak üzere hak ve 

hizmetlere erişimlerini engellemektedir. Mülteciler arasında özellikle kayıt dışı veya 

geçici süreli çalışmak üzere İzmir’e gelen, dolayısıyla noter onaylı iş sözleşmesini nakil 

gerekçesi olarak sunamayan, bu nedenle de başka ildeki kaydını İzmir’e naklettirmek 

için başvuru bile yapamayanların sayısının -net olarak bilinmemekle birlikte- dikkate 

alınmaya değer bir büyüklükte olduğu alan çalışmalarından dolayı bilinmektedir. 

Mevsimlik tarım işçisi mülteci ve göçmenler de (aslında çalışma izninden muaf 

tutulmuş olsalar da söz konusu muafiyet belgesinin İŞKUR’dan işveren eliyle başvuru 

yapılarak alınması gerektiğinden ve işverenler çeşitli nedenlerle bu başvuruyu 

gerçekleştirmediğinden) çalıştıkları şehirde yani İzmir’de kayıt yaptır(a)mamış 

durumda kalmaktadır.  

(2) Bilgiye ve hizmete erişim, özellikle de bilgi ve hizmette dil sorunu: 

Mülteci ve göçmenler genel olarak bilgiye ve hizmete erişim açısından sıkıntı 

yaşamaktadırlar. Dil, bilgiye ve hizmete erişimde en önemli engeldir. 157 no.lu 

Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) danışma hattı, pandemi döneminde acil yardım ve 

ihbar hattı olarak yedi yabancı dil üzerinden çalışmaya devam etmiştir. Covid-19 

salgını başından bu yana Sağlık Bakanlığı’nın bilgi dokümanları(1) ile  İl Göç İdaresi’nce 

yayınlanmış olan korunmaya ilişkin 14 madde Arapça ve Farsça başta olmak üzere altı 

farklı dile çevrilmiştir. Mülteci ve göçmenlerin Türkçe dışındaki dillerde sunulan bu 

                                                 
1  https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid-19-arapca-dokumanlar.html  

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid-19-arapca-dokumanlar.html
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bilgi ve belgelere erişiminin, kırsalda yaşıyor olmak veya internet erişiminin olmaması 

ya da kısıtlı olması gibi nedenlerle sınırlı olduğu bilinmektedir. Örneğin, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi dağıtımını gerçekleştirdiği hijyen kitleri içinde Sağlık 

Bakanlığı’nın broşürüne yer vermek istemiş, ancak sadece 200 adet broşür Belediyeye 

ulaşmış ve dağıtılmıştır.  

Bu durum bir yandan geniş iletişim ağlarına erişimleri bulunmayan mülteci ve göçmen 

gruplar içinde yanlış bilginin yayılımını artırmış, diğer yandan elde edilen bilginin 

teyidini sağlayacak kaynaklara erişimi kısıtlamıştır. Pandemi sürecinde tüm toplumda 

olduğu gibi mülteciler ve göçmenler arasında da Covid-19’dan korunma ve tedavi 

konusunda yanlış bilgiler ve safsatalar hızla yayılmıştır. Yanlış bilgi yayılması bununla 

da sınırlı kalmamış, örneğin hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının kapalı olduğunu 

düşünen mülteci ve göçmenler sağlık hizmetlerinden uzak kalmışlardır.  

Aynı şekilde dil yetersizliği, mevcut gıda, hijyen gibi acil yardımlar hakkında bilgi 

edinmek ve başvurmakta da ciddi bir engel oluşturmaktadır. STK’larla ve uluslararası 

kuruluşlarla  ilişki kuran mülteci ve göçmenlerin büyük çoğunluğunun mevcut acil 

yardımlar hakkında bilgi sahibi olmadığı veya yetersiz bilgiye sahip olduğu 

gözlenmiştir. Üstelik de gerek valilik ve kaymakamlıklarca yürütülen gerekse 

belediyelerce dağıtılmakta olan ve mülteci ve göçmenlerin de yararlanabilecekleri ayni 

ve hatta nakdi yardımlar başvuru temellidir.  Yani başvurmak yararlanmanın ön 

koşuludur. Bu durumda, doğru bilgiye erişmeye ilaveten başvuru süreçlerini 

tamamlayabilmek de yardımdan yararlanma açısından belirleyici bir önem 

taşımaktadır. Örneğin, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde verilen yardım 

www.bizizmir.comhizmetlerine başvurular  ve Hemşeri İletişim Merkezi (HİM) 

platformlarından veya ilan edilmiş telefon numaralarından yapılmaktadır ve bu 

iletişim kanallarının hiçbirinde Arapça ve Farsça dil desteği verilmemektedir. Dil 

desteğinin sunulmamış olması, mülteci ve göçmenlerin kendi başvurularını 

yapabilmelerini engellemekte, onları aracı kişi ve kuruluşlara muhtaç bırakmaktadır. 

Alandaki STK’lar ve uluslararası kuruluşlar tarafından mülteci ve göçmenlere telefon 

üzerinden nasıl başvuru yapabileceklerini öğretilmekte veya başvuru konusunda 

yardımcı olmaya çalışılmaktadır.  Ancak aşağıda açıklanacak işsizlik, gelirsizlik vb. 

nedenlerle acil yardım ihtiyacı hızla artmakta, mevcut yardımlara başvurabilmek bu 

nedenle de özel bir önem taşır hale gelmektedir.  

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) WhatsApp gibi mesajlaşma 

uygulamalarında doğru bilginin yayılmasını sağlamak için mülteci-göçmenlerden 

bağlantı kişileri belirlediğini ve bu kişiler üzerinden içerik paylaşımında bulunduğunu 

bildirmiştir. UNHCR ayrıca mülteci ve göçmenlere yönelik hizmetlerin lokasyon bazlı 

http://www.bizizmir.com/
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bilgisini veren Services Advisor ( 2 ) envanterinin pandemi sürecinde sağlanan 

hizmetleri de kapsayacak şekilde güncellenmesinin önemli olduğunu kaydetmiştir.  

Özetle, doğru bilginin yaygınlaştırılması ve iletişim kanallarının düzenlenmesi, 

yardımların yanı sıra salgın koşullarında hayati olan örneğin sağlık gibi birtakım 

hizmetlere erişim için de mutlak öneme sahiptir.  

 (3) Eğitime ve sağlığa erişim sorunu:  

Salgınla birlikte okullar kapanmış, öğrenciler EBA üzerinden ve online canlı derslerle 

evden eğitime geçmişlerdir. Ebeveynlerin dil bilmemesi, sistem hakkında bilgi ve fikir 

sahibi olmaması, evde EBA’ya ulaşabilir özellikte televizyon cihazı ve internet 

bağlantısının bulunmaması, ailenin bu hizmetleri satın alabilecek gelirden ve konuttan 

yoksun olması gibi sorunlar öğrencilerin uzaktan eğitimden yoksun kalmasına yol 

açmıştır.  

Kamu kurumları ile yapılan toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilimizde 20 binden 

fazla Suriyeli öğrenci olduğunu, öğrencilerin % 90’dan fazlasının EBA’ya ve canlı 

derslere erişim sorununun bulunmadığını, eksikleri olanlara da İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri aracılığıyla eksikleri tamamlama desteği verildiğini bildirmiştir.  

Mülteci ve göçmenlerle büyük özveri ve emekle çalışan STK’ların eğitim, sosyal uyum, 

psikososyal destek, toplumsal cinsiyeti ana-akımlaştırma, işgücü piyasalarına erişim 

vb. alanlarda yüz yüze ve gruplarla gerçekleştirdikleri çalışmalar pandemi nedeniyle 

ciddi şekilde kesintiye uğramıştır. Bu rapora katkıda bulunan STK temsilcilerinden bir 

kısmı önceliğin başta gıda ve hijyen olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanması haline 

geldiğini, diğer çalışmalarının geriye gittiğini ve pandemi sonrasında da kalabalık 

gruplarla çalışmanın zorlaşacağını düşündüklerini belirtmişlerdir. Bazı STK temsilcileri 

ise eğitim ve etkinliklerini online olarak sürdürmeye çalıştıklarını, ancak bu eğitim ve 

etkinliklerin yararlanıcısı olan mülteci ve göçmenlerin internete erişimlerinin, aynen 

öğrenciler için olduğu gibi, ciddi bir sorun olduğunu dile getirmişlerdir.  

Bilgiye ve hizmete erişim, özellikle de bilgi ve hizmette dil sorunu başlıklı (2)’nci 

maddenin 2’nci paragrafında belirtildiği üzere, yanlış bilgi yayılması sonucu 

hastanelerin ve sağlık merkezlerinin kapalı olduğunun zannedilmesi sağlığa erişimi 

önemli ölçüde engellemiştir. Ayrıca, mülteci ve göçmenler Covid-19’un acil sağlık 

kapsamında olduğunu yani devlet tarafından karşılandığını da genellikle bilmemekte, 

sağlık merkezlerine ve hastanelere başvurdukları takdirde sağlık hizmetini ve ilaçlarını 

bedel ödeyerek alabileceklerini sanmaktadırlar. Şubat 2020’den başlayarak 

Uluslararası Koruma altındaki kişilerin Genel Sağlık Sigortası iptallerinin başlamış 

                                                 
2 https://turkey.servicesadvisor.org/tr 

https://turkey.servicesadvisor.org/tr
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olması da bu kanaati edinmeyi kolaylaştırmıştır.(3) Kayıtsız göçmenler açısından sınır 

dışı edilme korkusu sağlığa erişimi ayrıca engellemektedir.  

Mevsimlik tarım işçisi olan mülteci ve göçmenlerin koruyucu sağlık malzemeleri ile 

sağlık hizmetlerine erişimi ayrıca ele alınması gereken bir sorundur.  

 (4) Mevsimlik tarım işçisi mülteci ve göçmenlerin sağlığı sorunu:  

İzmir’de ağırlıklı olarak Torbalı ve Menemen ilçelerinde mevsimlik tarım işçisi olarak 

hayatlarını sürdüren mülteci ve göçmenler pandemi sürecinin en kırılgan gruplarından 

birini oluşturmaktadırlar. Ağır çalışma, kötü barınma koşulları ve gezici olma hali 

mevsimlik tarım işçilerini Covid-19 riskine fazlasıyla açık hale getirmektedir. 

Torbalı’da, mülteci ve göçmen tarım işçisi gruplarla çalışan STK’lar gezici araçlarını 

salgın nedeniyle alana çıkartamamıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin mevsimlik 

tarım işçilerine yönelik koruyucu önlemleri ve özel hijyen destekleri mülteci ve 

göçmen işçiler tarafından bilinmemekte, onlarla çalışan STK’lar tarafından da az 

bilinmektedir.  

 (5) Gelirsizleşme ve hızla artan işsizlik sorunu:  

İzmir’deki mülteci ve göçmenler, ağırlıklı olarak mobilyacılık, ayakkabıcılık ve tekstil 

gibi imalat işlerinde, inşaat ve gıda sektöründe, atık toplamada, tarım ve hayvancılıkta, 

genellikle de kayıtsız çalışmaktadırlar. (4) (5) Pandemi sürecinde işten çıkarılanların 

veya ücretsiz izne çıkarılanların sayısı çok yüksektir; çünkü, çalışılan sektörler, iş 

alanları Covid-19’dan en çok etkilenenlerdir ve mülteciler ve göçmenlerin en kolay 

vazgeçilen emek olma özelliği taşımaktadırlar. Yasal düzenlemeler çerçevesinde 

devletin sağladığı ücretsiz izne çıkarılmak ve işsizlik sigortası fonundan sınırlı da olsa 

bir ödeme almak şeklindeki destekler ile hiç geliri olmayan veya günlük işlerde 

yevmiyeli çalışanlara verilen hane destekleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 

verildiğinden, bu desteklerden mülteci ve göçmenler yararlanamamaktadır.  

Mülteci ve göçmenlere sağlanan en kapsamlı mali yardım, AB destekli Yabancılara 

Yönelik Sosyal Uyum Programı’nda öngörülen ihtiyaç sahibi olma kriterlerini 

karşılayan ailelere kişi başı aylık 120 liralık destektir. İhtiyaç durumu tespit edilmek 

şartıyla çğrenciler için sosyal ekonomik destek (SED) ve engelli bakım desteği de 

verilebilmektedir. SED, Haziran 2020 itibariyle okul öncesi için aylık 693, ilk ve 

ortaokul öğrencileri için aylık 1.040 ve lise öğrencileri için aylık 1.110 liradır. Engelliler 

için bakım desteği de ayda 600 liradır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 

                                                 
3 https://www.goc.gov.tr/yabancilarin-genel-saglik-sigortalari  
4 İrfan Kaygısız, Suriyeli Mültecilerin İşgücü Piyasalarına Etkileri, Friedrich Ebert Stiftung, 2017.  
5 https://igamder.org/TR/igam/prof-dr-seyhan-erdogdu-ile-soylesi-4194 

https://www.goc.gov.tr/yabancilarin-genel-saglik-sigortalari
https://igamder.org/TR/igam/prof-dr-seyhan-erdogdu-ile-soylesi-4194


8 

Müdürlüğünün bildirdiğine göre, Mayıs 2020 itibariyle geçici koruma statüsünde olup 

SED’den yararlanan çocuk sayısı sadece 344’tür. Bu uygulamalar pandemi şartlarında 

da devam etmiş, İl Müdürlüğü SED başvurusu almayı sürdürmüştür. Ayrıca, pandemi 

dönemiyle beraber nicelik olarak hızlı artış gösteren nitelik olarak da çeşitlenen 

ihtiyaçlar nedeniyle, Sosyal Uyum Yardımlarından yararlanamayan 20 bin ihtiyaç 

sahibi aileye 1.000’er liralık tek seferlik ödeme yapılmaya başlanmıştır. Sosyal Uyum 

Yardımlarından yararlananlar için ek bir ödeme sağlamak amacıyla görüşmeler 

yapıldığı ancak henüz sonuca bağlanamadığı bilinmektedir.  

İzmir’de çeşitli kurumların küçük ölçekli nakit destekleri ve sınırlı miktarda gıda ve 

hijyen malzemesi destekleri mevcuttur. İzmir Büyükşehir Belediyesine başvuran ya da 

dernekler üzerinden bildirilen, hatta Büyükşehir Kriz Üst Yönetimi toplantılarına 

katılan temsilciler aracılığıyla iletilen ihtiyaçlı mülteci-göçmen listelerine Sosyal 

Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından raporun hazırlanmasına esas toplantıların 

yapıldığı tarihe kadar 800 koli gıda ve 2.183’ü UNHCR, 500’ü IOM tarafından sağlanmış 

hijyen kiti olmak üzere diğer yardım paketleri ulaştırılmıştır. Kurum temsilcileri, 

belediyeler ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile dağıtımı yapılan yardım paketlerinin 

teminine sınırlı da olsa devam edileceğini belirtmişlerdir. İlçe Belediyeleri, 

Kaymakamlıklar, İl ve İlçe Müftülükleri gibi kurum ve kuruluşların ve İzmir Dayanışma 

Gönüllüleri gibi ağların da hijyen kiti dağıtmaktadır..  

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SVDV) İzmir’de Sosyal Uyum Yardımları 

kapsamında Nisan 2020 itibariyle yaklaşık 60 bin kişiye (yaklaşık 10 bin aile) destek 

vermektedir. Vakıfların Uyum Yardımlarından yararlanmak için öngörülen demografik 

kriterleri karşılayamamış fakat muhtaç olan mülteci ve göçmen ailelere yönelik ‘’takdir 

hakkı’’ yetkisini kullanarak yardım verdiği 799 kişi (yararlanıcıların % 1,3’ü) bu sayıya 

dahildir.  

Kurum ve kuruluşlar, pandemi sürecinde artan ihtiyaçlar için uluslararası fonlara ve 

kamuoyuna ek finansman çağrıları yapmışlardır. (6)  

(6) Barınma (kira) sorunu:  

Pandemi sürecinde gelir kaynaklarını yitiren veya ekonomik zorluk yaşayan mülteci ve 

göçmenlerin karşılaştıkları önemli bir sorun barınma sorunudur. Kiralarını 

ödeyemeyen mülteci ve göçmenler evden çıkarılma, sokakta kalma veya zaten sağlıksız 

koşullarda olan evleri paylaşma gibi sorunlarla karşılaşmaya başlamışlardır.  

                                                 
6 Pandemi sürecinde Bölgesel Mülteci Dayanıklılık Planı (3RP) çerçevesinde daha geniş bilgi için; (i) 
COVID Kilit Mesajlar https://data2.unhcr.org/en/documents/details/76016 (ii) COVID Türkiye 
Müdahalesi http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2020/05/turkey.pdf ve (iii) Bölgesel 
COVID Başvuru Belgesi https://data2.unhcr.org/en/documents/download/76015’e bakılabilir.  

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/76016
http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2020/05/turkey.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/76015'


9 

Alandan gelen bilgiye göre barınma sorunu yaşayan gruplar arasında Mart 2020 

tarihinde Yunanistan ve Türkiye arasındaki sınır kapılarının açılmasıyla evlerini 

kapatıp eşyalarını da dağıtarak İzmir’den ayrılan, daha sonra kayıtlı oldukları illere 

geri dönmek zorunda kalan mülteci ve göçmenler de bulunmaktadır.  

IOM, ASAM, Kızılay, Pozitif Yaşam Derneği gibi kurum ve kuruluşların bir veya iki 

kerelik kira yardımı uygulamaları pandemi sürecinde de sürdürülmüştür. Ancak bu 

destekler ihtiyaçla kıyaslandığında çok sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle mülteci ve 

göçmenlerle çalışan STK’ların ve uluslararası kuruluşların fon sağlayıcılarla kısa 

dönemli kira desteği sağlanmasına ilişkin görüşmeleri sürmektedir.  

Belediyelerin kira yardımı uygulaması mevzuat gereği yoktur. Sosyal Yardımlaşma 

Dayanışma Vakıfları eliyle yapılan yardımlar kapsamındaki kira yardımlarından 

mülteci ve göçmenlerin ne kadar yararlanabildikleri ve kira yardımlarında takdir 

yetkisinin kullanılıp kullanılmadığı bilinmemektedir.  

 (7) Harmandalı gibi özel bölgelerin sorunları: 

Harmandalı’da bulunan Geri Gönderme Merkezi (GGM), İzmir’de yaşayan mülteciler ve 

göçmenler için özel bir önem taşımaktadır. STK’lar bu Merkez’deki koşulların pandemi 

sürecinde artan hak ihlalleri ve gerekli sağlık koşullarının sağlanmaması ile vahim bir 

hal aldığını ileri sürmektedir. İzmir Barosunun 18 Nisan 2020’de yayınlanan İzmir 

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi Korona Pandemisi Raporu(7)’na atıf yapan STK’lar 

Harmandalı’da Covid-19 vakalarının bulunduğunu, alınan bilgilere göre 31 pozitif vaka 

tespit edildiğini ve hastaların 20 Şubat’tan sonra yakınlarıyla telefonla görüşme 

imkanının bile bulunmadığını kaydetmektedirler. Baro Raporu yayınlandıktan sonra 

İzmir Valiliği tarafından yapılan bir basın açıklamasıyla Harmandalı GGM içinde alınan 

Covid-19 önlemleri hakkında kamuoyuna bilgi verilmiştir.(8) İl Göç İdaresi, Konsey 

olarak gerçekleştirdiğimiz kamu toplantısında, 6 Mayıs itibariyle Merkez’de vaka 

kalmadığını bildirmiştir. Rapor ve açıklamaların tarihleri ne bakıldığında yeni bir 

Harmandalı GGM raporunun hazırlanmasına ihtiyaç bulunduğu açıktır.  

Harmandalı GGM’ne ilaveten Edirne’den dönen evsizleşmiş mülteci ve göçmenlerin 

durumları da özel bölgelerin sorunları olarak ele alınabilecek özellikler taşımaktadır. 

Özellikle il ve ilçe semt garajları çevresinde birikerek yaşamakta olan bu grupların 

salgına karşı hiçbir şekilde korunmadıkları STK’lar tarafından vurgulanmaktadır.  

 (8) Ayrımcılık, nefret söylemi ve cinsiyete dayalı şiddet sorunu:  

                                                 
7 https://www.izmirbarosu.org.tr/Upload/files/ggm-rapor.pdf  
8 http://www.izmir.gov.tr/duzensiz-gocmenlerin-saglik-taramasi-basin-aciklamasi 

https://www.izmirbarosu.org.tr/Upload/files/ggm-rapor.pdf
http://www.izmir.gov.tr/duzensiz-gocmenlerin-saglik-taramasi-basin-aciklamasi
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Mülteci ve göçmenler toplumdaki çeşitli olumsuzluklardan sorumlu tutulmaktadırlar. 

Ciddi oranda kalabalık hanelerde ve temel hijyen olanaklarına gereken her zaman 

erişemeden yaşamakta olan mülteci ve göçmenleri salgının yayılmasından sorumlu 

tutan söylemler de yayılmaktadır.  

Pandemi ile birlikte herkesin evde kalması dünyanın her yerinde ev içi şiddeti artıran 

bir etki yaratmıştır. Türkiye’de ilaveten İnfaz Yasası’ndaki değişiklikle birlikte birçok 

şiddet hükümlüsünün eve dönmesinin de ev içi şiddetle ilgili olumsuz etkiler yaptığı 

düşünülmekte, basına yansıyan vakalar üzerinden de kısmen izlenebilmektedir. 

Mülteciler ve göçmenler açısından durumun farklılık gösterip göstermediği 

bilinmemekle birlikte, başvuruların zaten çok sınırlı olması, hizmet sunan telefon 

hatları ve merkezlerin açık olduğuna ilişkin bilginin mülteci ve göçmen kadınlara 

erişmemesi, Türkçe dışındaki dillerde hizmetin olmaması gibi nedenlerle çare aramak, 

başvurmak isteyenlerin girişimde bulunma imkanı çok kısıtlanmış durumdadır.  

 (9) Hizmetlerin düzenlenmesinde koordinasyon yetersizliği: 

STK’lar ve uluslararası kuruluşlar bir yandan İzmir’deki hizmet birimlerince sağlanan 

hizmetlerin Covid-19 sürecine uyumlulaştırılması için hızla çözüm geliştirmeye 

çalışmakta, diğer yandan da acil durum haline geri dönüş yaşayan mültecilerin 

yardımlara erişimi için kaynak aktarımında bulunmakta ve kaynakları artırmak için 

çaba harcamaktadırlar. Kırılganlığın artmasıyla veya görünür hale gelmesiyle beraber 

yaşanan durum, aslında, hak temelli olarak sürdürülen dayanıklılığı arttırma, sosyal 

uyum ve işgücü piyasalarına erişim çalışmalarının önemini göstermektedir. Özellikle 

koruma mekanizmalarına erişim ve çalışma hayatındaki hak kayıplarının yıkıcı 

sonuçları pandemi ile beraber farklı bir boyut almıştır. 

Pandemi döneminde hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi, ortaya çıkan 

ihtiyaçlara cevap verebilir hale gelmesi, hizmetlerin ihtiyaç sahibi olan kişilere 

ulaştırılması için kurumlar arası koordinasyonun ve sahadan düzenli bilgi akışının 

sağlanması büyük önem taşımaktadır. Salgının başlangıcından bu yana İzmir’de hizmet 

veren kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması için birtakım çalışmalar 

yapılmıştır. Örneğin mülteci ve göçmenlerle çalışan STK’lar, kamu kuruluşları ve 

uluslararası kuruluşların Bölgesel Mülteci Dayanıklılık Planı (9) çerçevesinde sektörel 

müdahalelerde eşgüdüm amacıyla gerçekleştirdikleri haftalık düzenli toplantılar 

pandemi döneminde de devam etmiştir. UNHCR hangi kurumun hangi yardımı nerede 

yaptığına dair bir veri tabanı tutmayı sürdürmektedir. Suriyeli Mültecilerle Dayanışma 

Derneği temsilcisi, toplantılarımızda ilçeler ve mahalleler olarak farklı meslek grupları 

içinde örgütlenmiş 300 kişilik bir haberleşme grubu oluşturduklarını aktarmıştır. 

                                                 
9 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74180  

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74180
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UNHCR’ın da doğru bilginin yayılması için bağlantı kişiler üzerinden içerik 

paylaşımında bulunduğundan bahsedilmiştir. İl Göç İdaresi de pandemiye özel 

olmamakla birlikte, kamunun kendi arasındaki koordinasyonuna ilişkin İl ve 12 ilçede 

koordinasyon kurullarının varlığını sürdürdüğünü belirtmiştir.  

Katılımcılar, STK’lar ve uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalarda 

koordinasyonun genişletilmesi, kamu kurumlarının müdahale planlamasında dikkate 

alınan bir faktör haline getirilmesi ihtiyacını ortak görüş olarak vurgulamışlardır. 

Mevcut müdahaleler, kısmi ve başvuruyu veya ihbarı takiben yapıldığından, hem 

yaygınlaşamama hem de tekrara düşme riski taşımaktadır. Anılan kuruluşların 

yürüttükleri çalışmaların büyüklüklerine göre farklılık göstermekle birlikte, hepsinde 

çeşitli saha verileri mevcuttur, fakat ortak bir veri tabanı üzerinden çalışmak söz 

konusu değildir. Kuruluşlar ve gönüllü ağları, salgın sürecinde de İzmir Büyükşehir 

Belediyesine farklı kanallardan ihtiyaçlı kişilerin listelerini ulaştırarak hareket 

etmişlerdir. Bu raporun hazırlanmasına katkı veren kurum ve kuruluşlar dağınıklığın 

giderilmesinin öneminde ve koordinasyonun güçlendirilmesinde mutabıklardır.  

Mülteci ve göçmenlerle çalışan STK’ların İzmir Kent Konseyi bünyesinde süreklilik 

gösteren bir temsil organı yoktur. Yaşanmakta olan salgın, STK temsilcisi 

katılımcılardan oluşacak bir Çalışma Grubu veya Mülteci Meclisi kurulmasına yönelik 

ihtiyacı ve talebi de ortaya çıkarmıştır. 

 

ÖNERİLER  

Yukarıda açıklanan sorunlar ve ihtiyaçlar karşısında, STK’lar, uluslararası kuruluşlar, 

ilgili Bakanlıkların İl Müdürlükleri temsilcileri,  İzmir Büyükşehir Belediyesi nin ilgili 

birimlerinden temsilciler ile Buca Belediyesi ve Menemen SYDV gibi ilçe düzeyindeki 

bazı temsilcilerin katıldığı toplantılarda geliştirilen öneriler ve uygulama örnekleri 

şunlardır: 

1. Pandemi sürecinde oluşan genel ve acil ihtiyaçların saptanması, karar vericilere 

iletilmesi ve karşılanması için var olan kanalların çoğaltılması, 

koordinasyonunun sağlanması ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; 

a)  İzmir Büyükşehir Belediyesi kurumlarla iletişim halinde olmalı, kurumlardan 

gelen ihtiyaç sahibi mültecilere ilişkin bilgileri düzenleyen ve bu bilgileri 

yardımların dağıtımından sorumlu olan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına 

düzenli olarak aktaran bir koordinasyon noktası/birimi belirlenmelidir. İzmir 

Büyükşehir Belediyesi temsilcileri bu birimin Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü 

olabileceğini belirtmişlerdir. 
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b) İzmir’deki Suriyelilerle Dayanışma Derneği’nin oluşturduğu koordinasyon 

grubu adına Dernek Başkanı Mohammad Saleh Ali’nin İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Kriz Yönetim Üst Kurulu toplantılarına katılımının teklif edilmesi 

yararlı olacaktır. (Bu teklif, 11 Mayıs 2020 tarihindeki toplantıda İzmir Kent 

Konseyi Başkanı S. Nazik Işık tarafından iletilmiştir.) 

c) İl ve ilçelerdeki kamu koordinasyonunun Belediyeler ve STK’larla genişletilmesi 

için İl Göç İdaresi ile ayrıca çalışma yapılmalıdır.  

2. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne HİM ve #Bizİzmir üzerinden yapılan yardım ve 

destek başvurular için ilgili web sayfaları ve uygulamalara en azından Arapça 

ve Farsça formların eklenmeli, telefonla yapılan başvurular için de tercüman 

desteği sağlanmalıdır. (Mültecilerle Dayanışma Derneği başvuru sayfasının 

Arapça ve Farsçaya çevrilmesi için yardım sunmayı üstlenmektedir. Sığınmacı ve 

Göçmenlerle Dayanışma Derneği de 11 Mayıs itibariyle bir tercümanın gıda yardımı 

çalışmalarında destek vermek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 

görevlendirildiğini bildirmiştir.)  

3. Başvuru temelli ihtiyaç değerlendirmesiyle dağıtılan yardımların kısmi kalma 

sorununu aşmak üzere, salgın öncesinde de erişilemeyen ihtiyaç sahiplerine ve 

salgınla birlikte yeni oluşan ihtiyaçlara yönelik sağlıklı bir tespit için kapsamlı 

bir çalışma yapılmalıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Süt Kuzusu 

uygulamasından yararlanmakta olan 11.500 dolayındaki Suriyeli çocuğun ailelerine 

ilişkin veriler, ihtiyaç tespitinin hızlıca gerçekleştirilmesinde ve alanda çalışan 

kurum ve kuruluşlardan gelen verileri doğrulama ve karşılaştırmada kullanılabilir 

niteliktedir. Ayrıca, bu rapora esas olan toplantılara katılan katılımcı kuruluşların 

yaptığı ihtiyaç tespitlerinin raporları da yararlanılabilir very kaynaklarıdır.  

4. İzmir’de yaşayan mülteciler ve göçmenlerin bilgiye erişimlerini artırmak için 

onlara ulaştırılan destek paketlerine Arapça, Farsça başta olmak üzere çeşitli 

dillerde bilgi broşürleri eklenmelidir. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi’ne 

yeterli sayıda broşür gönderilmesi önem taşımakta olup, broşürlerin temininde 

STK’ların, uluslararası kuruluşların, özellikle de İl Göç İdaresi’nin destekleri 

gerekmektedir. Mevcut broşürlere ilaveten, kadına ve çocuğa yönelik ev içi şiddet 

hallerinde başvuru yapılabilecek hatlar ve merkezlere ilişkin bilgileri içeren 

broşürler de mutlaka hazırlanmalı, dağıtıma sokulmalıdır.  

5. Yardımlardan yararlanma şartları mevcut yardımlar yararlananlar açısından 

esnekleştirilmekle kalmamalı, COVID-19’le beraber ekonomik ve sosyal yönden 

kırılganlaşan alt grupları da kapsayabilir hale getirilmek üzere 

genişletilmelidir. Örneğin, SYDV’ların ‘’takdir hakkı’’nı daha geniş ölçekte 

uygulamasına ve bu uygulamalar hakkında kamuoyuna bilgi vermesine ihtiyaç 
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bulunmaktadır. Yine SYDV’ler vatandaşlara sağlanan kira yardımını vatandaş 

olmayan özel durumlardakiler de yararlanabilecek şekilde esnekleştirmelidir.  

6. Özel ihtiyaçları bulunan ve müdahalesi uzmanlık gerektiren engelliler, mevsimlik 

tarım işçileri, eğitim çağındaki öğrenciler ve Harmandalı GGM’nde bulunan mülteci, 

sığınmacı ve göçmenler gibi topluluklar için özel çalışma grupları oluşturulmalıdır. 

Mülteciler, sığınmacılar ve göçmenler açısından özellikli mekanlar ve/veya 

gruplarla ilgili özel ve düzenli durum raporları ilgili tüm kuruluşların işbirliği 

ile hazırlanmalı, bu raporlar uluslararası kuruluşların desteklerini artırmak 

için mutlaka kullanılmalıdır.  

7. Uluslararası kuruluşların acil yardım desteklerini artırmaları şarttır. Bu 

amaçla başlatılan girişimler sürdürülmelidir.  

8. Hassas durumu bulunan ihtiyaç sahibi mülteci, sığınmacı ve göçmen gruplarının 

haritalandırılması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde acil eylem planı 

oluşturulması için çalışma başlatılmalıdır.  

9. Pandemi sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bir ortak bilgi ve iletişim 

ağı oluşturmak ve birbirlerinden öğrenme, birlikte çalışma fırsatlarını arttırmak 

üzere İzmir Kent Konseyi kendi bileşenleri olan STK’larla ilgili diğer kurum ve 

kuruluşları bir arada tutan bir e-posta grubu kurmalı, ayrıca düzenli 

toplantılar yapmalıdır. (Bu e-posta grubu Konsey tarafından oluşturulmuş ve işlev 

görmeye başlamıştır.) 

10. Pandemi sürecinde faaliyetlerini sürdürebilmek ve olağanüstü şartlara uyum 

sağlamak için çalışan STK’ların kapasite geliştirmelerine destekler 

sağlanmalıdır. Bu kapsamda kuruluşlara -talep etmeleri durumunda- İzmir Kent 

Konseyi tarafından Zoom online toplantı ve eğitim platformu hizmeti 

sağlanacaktır.  


