#Geleceğinİşaretleri / DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
Doğru bilinen yanlışlara aldanmayın. #Geleceğinİşaretleri’ni iyi okuyun.
Barış içinde ve adil bir gelecek için bagis.hayatadestek.org adresinden hayata destek olun.
Çünkü #BeraberBirGelecek #HepimizeİyiGelecek.

“SURİYELİLER DEVLETTEN MAAŞ ALIYOR”
Yabancılara yönelik Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı, Avrupa Birliği
tarafından finanse ediliyor. Kasım 2018 itibariyle yarısından fazlası 18
yaşının altında olan yaklaşık 1,5 milyon kişi bu programdan yararlanıyor.

“BU ÇEŞMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?”
Türkiye, uluslararası fonlarla besleniyor. Suriye krizinden doğan insani
yardım ihtiyaçları, hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve insani yardım
ajansları aracılığıyla finanse ediliyor.

“TELEFON FATURALARINI DEVLET ÖDÜYOR”
Yanlış. Sadece, Geri Gönderme Merkezleri’nde sınır dışı edilmek üzere
bekleyenler, tüm yabancılara dair işlemleri hızlandırmak üzere, ankesörlü
telefonlarda kullanılabilen telefon kartlarını kullanma hakkına sahip.

“SURİYELİLERE VATANDAŞLIK VERİLİYOR”
Sosyal uyuma dair en büyük bariyerlerden biri, gizli ajandalarla vatandaşlık
verildiği iddiası… Oysa Ocak 2019 resmî verilerine göre 9 senede sadece 80
bin Suriyeli mülteciye Türkiye vatandaşlığı verildi. Bunun içinde aile bağıyla
Türkiye vatandaşlığı hakkı bulunanlar da var.

“SURİYELİLER ÜNİVERSİTELERE SINAVSIZ GİRİYOR”
Düzeltelim. Suriyeli mülteciler, Türkiye’de bir üniversiteye girerken, bir
Avrupa ya da ABD vatandaşı ile aynı hakları paylaşıyor. Yabancı Uyruklu
Öğrenci Sınavı’nda Suriyelilere imtiyaz tanınmıyor.

“ARABALARI İÇİN VERGİ ÖDEMİYORLAR”
Böyle bir ayrıcalıkları hiç olmadı. Kayıtlı her motorlu kara taşıtı, sahibi
hangi ülke vatandaşı olursa olsun, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne tabi tutuluyor.

“TOPLU TAŞIMADAN BEDAVA FAYDALANIYORLAR”
Bilemediniz. Toplu taşıma hizmetinin karşılıksız olması Ulaştırma
Bakanlığı’nın yönetmelikleri doğrultusunda belediyeler tarafından
belirleniyor. Belirleme kriterlerinde Suriyelilere dair bir ayrıcalık yok.

“SURİYELİLERE TOKİ EVLERİ VERİLİYOR!”
Doğru değil. TOKİ yabancılara ev satışı yapmıyor. TC vatandaşı olmayan biri,
hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun, parasını ödese dahi TOKİ’den ev satın
alamıyor. Ayrıca Suriye vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul edinme hakları
bulunmuyor.

“SURİYELİLER DEVLET MEMURU OLACAK”
Devlet memuru olabilmek için TC vatandaşı olmak gerekiyor. Bu, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi’nde açıkça belirtiliyor.

“SURİYELİLERE HASTANELERDE ÖNCELİK VERİLİYOR”
Verilmiyor. Geçici koruma altındaki Suriyeliler de herkes gibi, tedavi olmak
için önce randevu alıp, hastaneye gittiklerinde sıraya giriyorlar.

“İLAÇLARINI ECZANEDEN BEDAVA ALIYORLAR”
Hayır, Suriyeliler belli ilaçları sadece belli eczanelerden alabiliyor. Ayrıca
Suriyelilere ilaç temin etmek, eczanelerin gönüllülük esasına dayalı olarak yaptığı
bir tercih. Tam da bu yüzden eczanelerin çoğunluğu bu hizmeti sunmuyor.

“SURİYELİLER SUÇ İŞLİYOR”
İstatistikler böyle demiyor. Suriyelilerin karıştıkları olayların Türkiye'deki
toplam asayiş olaylarına oranı 1,46 ve giderek düşme eğilimi gösteriyor.

Hayata Destek kimdir? Afetlerden etkilenen toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlayan bir insani yardım
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