ESSN TASK FORCE
SUY Görev Gücü Mardin Toplantı
Notları

Toplantı Tarihi ve Saati:

Katılımcılar:

Gündem

27 Kasım 2019

Yer

10:30 - 12:00

Toplantı Eş Başkanları

Mardin Hilton Otel
WFP: Faruk Acar
TK: Hanifi Kınacı

WFP, TK, AAR Japan, WHH, Sukraan Derneği, Lider Kadın Derneği, STL

1.
2.
3.
4.
5.

Karşılama ve Tanışma
SUY Hakkında Güncel Bilgiler
ŞEY Hakkında Güncel Bilgiler
Geçim Kaynakları Hizmet Haritası ve Anket Sonuçları
Diğer Konular

1. SUY Hakkında Güncellemeler:
 Katılımcılar ile 18 Kasım 2019 itibari ile Türkiye geneli ve Mardin özeli SUY başvuru verileri paylaşılmıştır.
 Temmuz – Kasım 2019 döneminde Güneydoğu Bölgesini kapsayan 11 ildeki toplam başvuru rakamları
hane bazlı olarak yansıtılmış ve küçük de olsa; normalin üzerinde bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca
detaylı olarak tüm yıl Güneydoğu il bazlı başvuru artış verisi de paylaşılmıştır. Sebep olarak ise yoğunluğu
azaltılan ve kapanan kamplar ile İstanbul’daki sığınmacıların kayıtlı oldukları illere gönderilmesi
uygulamasının olabileceği ifade edilmiştir.
 Toplantı tarihinde Kasım ödemesi henüz gerçekleşmediğinden Ekim 2019 ödeme bilgisi paylaşılmıştır. Bu
kapsamda;
o 1.713.393 Kişi (295.391 Hane) Ekim ödemesinden faydalanmıştır.
o Yararlanıcılar “Hanede En Az 4 Çocuk” kriterinden %57,5 oranıyla en çok uygun bulunmuştur.
o Uyruk dağılımında %89,2 ile Geçici Koruma altındaki Suriyeliler ilk sıradadır.
o En çok yararlanıcının bulunduğu ilk 3 il; Gaziantep, İstanbul ve Şanlıurfa şeklindedir.
o Göç İdaresini Eylül 2019 tarihli Mardin özeli sığınmacı nüfusu verisine göre SUY Programına
başvuru oranı %45 ile 41.032 kişidir.
o Yararlanıcı sayısı ise 27.778‘dir.
o Vakıf takdir hakkı kapsamında %2,7 lik oranla, 745 kişi vakıfların takdiri ile programdan
faydalanmaktadır.






Engellilik ile İlgili Veriler
SUY Yararlanıcılarının arasında 29.967 Engelli birey bulunmaktadır. Bunların 15.585’i ise Güneydoğu
bölgesinde ikamet etmektedir.
7.584 kişi ise Ağır Engellidir ve program kapsamında aylık 600TRY ek yardımdan faydalanmaktadır.
Bunların 4.262’i ise Güneydoğu bölgesinde ikamet etmektedir.
SUY kapsamında iletişim kanallarından bahsedilmiş ve detaylı çağrı merkezi istatistikleri paylaşılmıştır.
Daha detaylı ve kapsamlı veriler, toplantı notuyla beraber paylaşılan sunumlarda mevcuttur.

Katılımcılar tarafından öne çıkarılan konular;
 Mardin özelinde siyasi suçlu bulunan hanelerin SUY başvurularının vakıflarca alınmadığı / devam eden
yardımlarının kesildiği ifade edilmiştir. Hane reisi suçundan dolayı cezaevindeyken, aile bireylerinin zor
koşullarda yaşadığı ve kesinlikle SUY yardımına ihtiyaç duydukları belirtilmiştir. Konuyla ilgili vakaların
süreci devam etmektedir. Kızılaykart Dış Erişim ekiplerince vakalar birkaç ay önce ilgili birimlere
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iletilmiştir. Ankara seviyesinde konu, Bakanlığa taşınmıştır. Bakanlık vakıflarca da vakanın kendilerine
iletildiğini ve konuyu değerlendiklerini belirtmişlerdir.
Ayrıca SUY’a başvuru noktasında bazı vakıflarca yanlış uygulamaların söz konusu olduğu ifade edilmiştir.
Konu saha ekiplerine iletilmiştir. Vakıf izlemesi ve ziyareti sonrası gerekli savunuculuk yapılacak ve
gelişmeler katılımcılara iletilecektir.

2. ŞEY Hakkında Güncellemeler
TANDANS Veri Bilim Danışmanlığı tarafından Üçüncü Taraf İzlemesi - Nitel Uzun Vadeli Araştırma Ekim-Kasım
2018 aralığında İstanbul, İzmir, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep’te 30 odak grup görüşmesi (OGG) ve kilit
görüşmecilerle (TK Toplum Merkezi çalışanları, Çocuk koruma ziyaretleri gerçekleştiren TK dış erişim çalışanları,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları, TK dış erişim ekipleri tarafından Ş.E.Y Nakit Bileşeni/Çocuk
Koruma Ş.E.Y. Yararlanıcılarının yönlendirildiği Hizmet Sağlayıcılar ve diğer paydaşlar) mülakat yapılarak
gerçekleştirilmiştir. Toplamda 206 katılımcının yer aldığı odak grup görüşmelerinin 6 tanesi Şanlıurfa’da
yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları sunumda detaylı olarak paylaşılmıştır.
Nakit Bileşeni:






Daha büyük yaştaki çocukların okullaşma ve okula düzenli devam oranlarının nispeten daha küçük olması
neticesinde, Eylül 2019 itibariyle Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardım Programı yararlanıcısı orta okul,
lise ve Hızlandırılmış Eğitim Programı (HEP) öğrencilerinin ailelerine okul dönem başında devam bilgisine
bakılmaksızın yapılan 100 TL’lik ek ödemeler haricinde teşvik ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. 100 TL’lik
ek ödemelerle birlikte okul dönemi başında yapılan teşvik ödemeleri, ortaokul öğrencileri (5-6-7-8. sınıf)
için 100 TL, lise (9-10-11-12. sınıf) ve Hızlandırılmış Eğitim Programı (HEP) öğrencileri için 150 TL’dir.
Sonuç olarak Eylül 2019’da, devam bilgisine bakılmaksızın ödenen 100 TL ek ödeme de dikkate alınarak,
ortaokul öğrencileri için devamsızlığa bağlı ödemeye ilave olarak toplam 200 TL, lise ve HEP öğrencileri
için ise toplam 250 TL ödeme yapılmıştır.
Eylül 2019’da 445.757 yararlanıcı Ş.E.Y. ödemesi almış ve bu ödeme kapsamında toplam 214.383
Kızılaykarta yükleme yapılmıştır. Yine Eylül 2019’da Ulusal Şartlı Eğitim Yardımı alan Türk yararlanıcı sayısı
ise 1.638.951 olmuştur.
Toplam yararlanıcı sayısının %1’ini barındıran Mardin’de 7.840 çocuğa Eylül 2019 ödemesiyle ulaşılmıştır.
Bu çocukların %65’i ilkokul, %24’ü ortaokul, %4‘ü lise öğrencisidir. Yararlanıcıların %89’u aynı zamanda
SUY ödemelerinden faydalanmaktadır. Yararlanıcı sayısının ilçelere göre dağılımı sırasıyla: Kızıltepe,
Artuklu, Mardin, Nusaybin, Derik, Mazıdağı, Dargeçit, Ömerli, Yeşilli ve Savur.

Çocuk Koruma Bileşeni:
 Çocuk Koruma Bileşeninin ulusal programda olmadığı, programın yabancı çocuklara yaygınlaştırılması
projesi ile birlikte ortaya çıktığı ve 2017 yılından bu yana devam ettiği belirtilmiştir.
 Şartlı Eğitim Yardımı Çocuk Koruma Bileşeni kapsamında Türkiye genelinde 16 farklı ilde çalışan Çocuk
Koruma Ekiplerinin tespit, tarama ve müdahale sürecini nasıl yürüttüğü konusunda bilgi verilmiştir. Okula
kaydı yapılmış, sisteme dahil olmuş her çocuk için bir ay içerisinde 4 gün ve daha fazla devamsızlık
yapması durumunda ret listelerine düştüğü, bu listelerin Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları
Koordinatörlüğü Merkez Ofis Koruma Ekibi tarafından düzenli olarak çocuk koruma ekiplerine iletildiği ve
hane ziyaretlerinin bu ret listeleri üzerinden yapıldığı anlatılmıştır.
 Hane ziyaretleri yapılırken bazı önceliklendirmeler yapılmakta ve sahaya bu doğrultuda çıkılmaktadır.
Örneğin Kasım 2019 itibariyle 2. ve 6. sınıflar önceliklendirilmiştir.
 Sahaya kırmızı listesine düşen çocuk üzerinden çıkılmaktadır ancak yapılan hane ziyaretinde hanede
yaşayan tüm bireyler değerlendirilmekte, tüm aile bireyleri kayıt altına alınmakta ve koruma riski tespit
edilen bireyleri için müdahale planı oluşturulmaktadır. Bu kapsamda Toplum Merkezinin diğer
programlarına iç yönlendirmeler (Psikososyal destek gibi) veya kamu kurumları, yerelde faaliyet gösteren
diğer sivil toplum kuruluşlarına dış yönlendirmeler yapılmaktadır.

27 Kasım 2019, 10:30-12:00, WFP/TK Mardin

ESSN TASK FORCE







Tespiti yapılan çocuk işçi, çocuk yaşta evlilikler ve ekonomik riskler taşıyan aileler düzenli olarak üst yazılar
ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerine bildirilmektedir.
Özellikle yoğun çalışılan Kızıltepe, Artuklu ve Midyat ilçelerinde bulunan Sosyal Hizmet Merkezlerinde
önceden belirlenen odak kişiler üzerinden bildirim ve takipler hızlandırılmaya çalışılmaktadır.
Çocuk Koruma Ekiplerinin Mart 2017- Ekim 2019 tarihlerinde ulaştığı çocuk sayısı 71.141’dir. Bu
çocukların 13.273’i için koruma ihtiyacı tespiti yapılmış ve 6.441 çocuk özel servislere yönlendirilmiştir.
Mardin Çocuk Koruma Ekibinin Eylül ve Ekim 2019’da ulaştığı toplam çocuk sayısı 209’dur. Yaş temelli
ayrıma bakıldığında özellikle 10-13 yaş aralığındaki çocuk sayısının diğer gruplardan fazla olduğunun göze
çarptığı, bunun sebebinin bu aylarda yapılan sınıf önceliklendirmesi ile ilişkili olduğu bilgisi verilmiştir.
Bir önceki Mardin SUY Görev Gücü Toplantısında gelen talep üzerine ŞEY Çocuk Koruma çalışmalarında
tespit edilmiş ve vaka müdahale süreci yürütülmüş örnek bir vaka paylaşımı yapılmıştır. “Sahaya red
listesine düşen çocuk üzerinden çıkılmaktadır ancak yapılan hane ziyaretinde hanede yaşayan tüm
bireyler değerlendirilmekte, tüm aile bireyleri kayıt altına alınmakta ve koruma riski tespit edilen bireyleri
için müdahale planı oluşturulmaktadır.” Durumuna örnek bir vaka seçilmiştir. Seçilen vakanın çoklu
koruma riski barındırdığı, vaka yönetim sürecinde birden fazla müdahale yönteminin kullanıldığı ve aynı
zamanda müdahale sürecinde STK işbirliğinin yapıldığı (Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi- Hayata
Destek Kızıltepe Ofisi) belirtilmiştir. Vakanın öyküsü ve müdahale süreci detaylı olarak anlatılmıştır.

3. Geçim Kaynakları Hizmet Haritası ve Anket Sonuçları
 Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ve Uluslararası Koruma Altındaki Yabancıların temel
ihtiyaçlarının kamu kuruluşları, yerel kuruluşlar, BM Kuruluşları ve STK tarafından karşılanmasından
ziyade, hedef kitlenin sürdürülebilir gelir elde etmesi ve ihtiyaçlarını harici yardımlara ihtiyaç
duymaksızın karşılaması amacıyla istihdam olanaklarına yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.
o Bu noktadan hareketle, WFP ve TK hali hazırdaki talep ve arzı incelemek üzere geçim
kaynakları anketi ve hizmet haritalandırma çalışmaları yürütmüştür. Çalışmaların ilki olan
geçim kaynakları anketi kapsamında Haziran-Kasım 2018 tarihleri arasında, Gaziantep TK
çağrı merkezi üzerinden yapılan aramalarla SUY’a başvurup kriterlere uyan ve uymayan
başvurucularla yukarıda belirtilen amaç kapsamında ihtiyaç ve talep analiz yapıldı.
o Geçim Kaynakları Hizmet Haritalandırması WFP saha ekipleri tarafından yüz yüze ülke
çapında kamu kurumları, yerel kuruluşlar ve STK’lar tarafından sağlanan mesleki eğitimler,
Türkçe dil kursları ve diğer yetenek geliştirici eğitimlerin nerede ve nasıl verildiğine ilişkin
haritalandırma çalışması yapıldı. Çalışma sonunda rıza gösteren kurumların sağladıkları
hizmetlere ilişkin harita “Services Advisor” platformuna entegre edilmiştir.

4. Diğer Konular
 2019 yılı SUY Görev Gücü toplantılarına istinaden, katılımcılara önümüzdeki ay iletilecek olan SUY
Görev Gücü Performans Anketi hakkında kısa bilgi verilmiştir.
 SUY Programı kapsamında yapılan çeyreklik ek ödemeler aşağıdaki gibi Ağustos 2019 itibari ile
güncellenmiştir.
Hane Halkı Sayısı

Ek Ödeme Tutarı

Ağustos 2019 İtibari ile
Yeni Miktarlar

1-4 Kişi

₺

250,00

₺

600,00

5-8 Kişi

₺

150,00

₺

300,00

9+ Kişi

₺

50,00

₺

100,00
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