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Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı

GAM

Göçe Küresel Yaklaşım (Avrupa Birliği)
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Uluslararası Göç Örgütü
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
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Sosyal Güvenlik Kurumu

STK

Sivil Toplum Kuruluşu

SUY

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı

TESEV

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı

TİSK

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
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Türkiye İstatistik Kurumu
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

UNHCR
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WB

Dünya Bankası

WFP

Dünya Gıda Programı

WHO

Dünya Sağlık Örgütü

YUKK

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

IV. Tanımlar
Bu Raporda;
Beyaz Yaka: Beden gücüne dayalı olmayıp
daha çok zihinsel gücüyle, masabaşında
çalışanlar; memurdan yönetici pozisyonuna
kadar geniş bir grubun bu kapsam içinde
yer aldığı, el emeğine dayanmayan işlerde
çalışan daha çok idari ve araştırma geliştirme işlerinde faaliyet gösteren çalışanları,
Çalışma İzni: Bakanlıkça resmî bir belge
şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet
hakkı veren izini,
Çalışma İzni Alma Yükümlülüğü: Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı
sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız
çalışmaya başlamadan önce izin almaları
gereksinimini,
Düzensiz Göç: Yabancıların yasa dışı yollarla bir ülkeye girişi, ülkede kalışı, ülkeden
çıkışı veya yasal yollarla girip yasal süresi
içerisinde çıkmaması durumunu,
Düzensiz İstihdam: Kayıt dışı istihdam; sosyal güvenlik açısından niteliği itibarıyla yasal
işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin,
çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi durumunu,
Geçici Barınma Merkezi: Geçici koruma
kapsamındaki yabancıların toplu olarak barınma ve iaşelerinin sağlanması amacıyla
kurulan merkezleri,
Geçici Koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil
ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel
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olarak sınırlarımıza gelen veya bu kitlesel
akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza
gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası
koruma talebi bireysel olarak değerlendirilmeye alınamayan yabancılara sağlanan
korumayı,
Göç: Yabancıların, yasal yollarla Türkiye’ye
girişini, Türkiye’de kalışını ve Türkiye’den
çıkışını ifade eden düzenli göç ile yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini,
Türkiye’de kalışını ve Türkiye’den çıkışını
ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade eden
düzensiz göçü içeren durumu,
Göçmen: Kendilerinin ve/veya ailelerinin
maddi durumlarını ve/veya daha iyi eğitim,
çalışma ve yaşam koşulları beklentilerini
karşılamak adına başka bir ülkeye göç eden
kişileri,
İkamet İzni: Yabancılara Türkiye’de kalma
hakkı veren izini,
İstihdam: Çalışma çağında olan ve istihdam
edilen tüm nüfusu,
İşsiz: İstihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak
hiçbir işte çalışmayan ve böyle bir işle bağlantısı olmayan) ancak bunun arayışında
olan kişiyi,
İşsizlik Oranı: İşsiz nüfusun iş gücü içindeki
oranını,
İş Gücü: İstihdam edilenler ile işsizlerin oluşturduğu tüm nüfusu,
Kayıt Dışı Çalışma/İstihdam: Sosyal gü-
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venlik açısından niteliği itibarıyla yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin,
çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesini,
Kabul ve Barınma Merkezi: Başvuru sahibi
veya uluslararası koruma statü sahiplerinin temel insani ihtiyaçlarının karşılandığı
merkezi,
Mavi Yaka: Mal veya hizmet üretimi yapan
bir işletmede, arazide, sahada veya üretim
tezgâhı başında birebir emek sarf eden ve
zihin gücüne oranla daha fazla beden gücüne dayalı işlerde çalışanları,

Mülteci: Vatandaşı olduğu ülke dışında
olan ve ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal
gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncesi nedeniyle zulme uğrayacağından haklı
sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu
ülkeye dönemeyen veya dönmek istemeyen
kişilere (i); ülkenin dışında bulunan ve bu
ülkenin korumasından yararlanamayan ya
da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak
istemeyen yabancıya (ii) veya bu tür olaylar
sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin
dışında bulunan, oraya dönemeyen veya
söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye (iii) statü belirleme
işlemleri sonrasında verilen statüyü, özellikle
uluslararası literatüre atıfta bulunulan veya
ülkeler arası karşılaştırmalara yer verilen ya
da direkt “mülteci” kelimesinin geçtiği kurum
isimlerine veya makale/ rapor başlıklarına
atıf yapılan kısımlarda, “mülteci” kavramı,
uluslararası literatüre benzer şekilde Türki-

ye’de geçici koruma kapsamındaki kişileri,
Niteliksiz (Vasıfsız) İş Gücü: Özel bir öğrenim, beceri ve tecrübe gerektirmeyen,
daha çok bedensel ve fiziksel emeğe dayalı
işlerde istihdam edilen iş gücünü,
Nitelikli İş Gücü: Herhangi bir konuda ya
da herhangi bir sektörde eğitim almış ve o
işte uzmanlaşmış iş gücünü,
Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile
vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,

Sığınmacı: Mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak mülteci statüsü başvurularının başvurdukları devlet veya BM
Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından
karara bağlanmasını bekleyen ve bu süreçte statüleri resmi olarak tanınmamış da
olsa menşei ülkelerine geri gönderilemeyen
kişileri,

Süreli Çalışma İzni: Çalışma izni başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde
yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin
süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya
tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir iş yerinde veya bunların
aynı iş kolundaki iş yerlerinde belirli bir işte
çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir
yıl geçerli süreli çalışma iznini,

Süresiz Çalışma İzni: Türkiye’de uzun
dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni
çalışma izni olan yabancıların başvurusuna
istinaden verilen çalışma iznini,
ifade eder.
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V. Verbatim: Kelimesi
Kelimesine Alıntılar Hakkında Not
Rapor içinde, özellikle kalitatif bulguları içeren 3. Niteliksel Araştırma Bulguları isimli
bölümde, tırnak işaretleri içinde farklı renkte
yazılan ifadeler (“xyz xyz xyz”) görüşülen
kişilerin kişisel perspektiflerini ve deneyimlerini içermektedir. Bu ifadeler, kişilerin doğrudan kendi cümlelerinden yapılan alıntılardan
oluşmaktadır. Çalışma amacının işverenler

nezdindeki algıları ortaya çıkarmak olması
sebebiyle, bu bölümde iletilecek bulguların, TİSK veya raporun yazarlarının görüşlerini temsil etmediği, derinlemesine
görüşmelerde karşılaşılan genel algı ve
görüşleri yansıtmakta olduğu unutulmamalıdır.

VI. Yönetici Özeti
Danimarka Uluslararası Kalkınma Ajansı
(DANIDA) tarafından fonlanan ve Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
ile Danimarka Endüstri Konfederasyonu iş
birliğinde yürütülen ‘Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İş Gücü Piyasasına
Uyumu’ projesi kapsamında İNGEV tarafından TİSK’in talebi doğrultusunda gerçekleştirilen araştırma çalışmasının bulguları bu
raporda sunulmaktadır. Araştırma bulguları,
geçici koruma kapsamındaki Suriyeli nüfusunun yüksek olduğu illerde 10’dan fazla
çalışanı bulunan yerel işverenlerin temsilcileri ve ticaret odası yetkilileriyle yapılan
derinlemesine görüşmeler ve İNGEV’in bu
alanda yürüttüğü araştırma ve uygulama
programları ile literatür taramasına dayanmaktadır. Çalışmanın ana bulguları aşağıda
özetlenmiştir:
Suriye’den Göçün Farklılaşan Temel
Özellikleri
Türkiye’ye gerçekleşen göçün kendine özgü
karakterini anlamak konuyla ilgili yürütülecek çalışmaları doğru şekillendirebilmek
için önem taşımaktadır. Bu düzensiz göç
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hareketinin en belirleyici özelliği, büyük bir
nüfusun görece kısa bir sürede, kabul için
ön hazırlıklara imkân vermeyecek şekilde
göç etmesidir. Bu durum Türkiye’yi, özellikle
batı ülkelerinin mülteci kabulündeki görece
daha kontrollü yürüyen aşamalarından farklı
bir süreçle karşı karşıya bırakmıştır. Buna
rağmen, büyük bir insani duruş sergileyen
ülkemiz, halen dünyanın günümüzdeki en
büyük sığınmacı kitlesi olan Suriyeli kitleyi
misafir etmektedir. Bu zorunlu yer değiştirmenin bir diğer özelliği, ev sahibi toplulukla
iç içe bir yerleşimin göç hareketinin hemen
başlarından itibaren gerçekleşmesidir. Sınır
bölgesindeki kamplarda küçük bir Suriyeli
nüfus barındırılırken, nüfusun çok büyük bir
bölümü çeşitli kentlere dağılmıştır. Gelenlerin
önemli kısmının küçük ve orta boy işletmelerin ve tarımsal küçük üretimin hâkim olduğu
Kuzey Suriye’den olması da dikkat edilmesi
gereken başka bir noktadır. Düzensiz göç
ile Türkiye’ye ulaşan kitle, günlük yaşam
alışkanlıklarının yanı sıra çalışma hayatı,
mali işleyişler ve ticaret yaşamı konusunda
Türkiye’deki genel yapıdan farklı, geleneksel
bir kültüre sahiptir. Ayrıca göç eden nüfus-
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la ev sahibi ülke arasında hem dil hem de
alfabe farkının olması da iletişim engellerini
artırmaktadır.
Geri Dönüş İhtimalinin Düşüklüğü
Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki
Suriyelilerin kitlesel olarak gönüllü bir geri
dönüş gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği
öngörülebilir değildir. Suriye krizinin yarattığı ekonomik zarar, Suriye’de barış ve istikrar
ortamı sağlandığında bile kısa vadede telafi
edilemeyecek boyuttadır. Dünya Bankası ve
Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar, bu zararın
ulaştığı miktarı, Suriye ekonomisinin 2010’da
iç savaştan önceki toplam boyutunun 4 ila
6 katı arasında seviyelere ulaştığını tahmin
etmektedir. Bu doğrultuda kısa vadede Suriye’de barış ve politik istikrar ortamı sağlansa
dahi, ülke ekonomisinin yaratacağı iş hacmi
ve istihdam fırsatlarının 2010’daki seviyesine
ulaşamayacağı beklenmektedir. Dolayısıyla
Suriye ekonomisinin, iç kriz bittiğinde gönüllü geri dönüşe teşvik eden görünümde
olmayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle,
Suriye’deki kriz sona erdiğinde kitlesel olarak gönüllü geri dönüş gerçekleşmeyeceği
ihtimaline karşı planlama yapılması gerekmektedir. Ayrıca, bu tahminlerin dayandığı
ekonomik toparlanma süreci, ülkede barışın
sağlanması sonrasında başlayacağı düşünülen bir süreçtir. Bu barış ve istikrar ortamının ise kısa dönemde hayata geçmeyeceği
öngörülmektedir.
Öte yandan dünya göç pratiğine göre,
gönüllü geri dönüş, göç üzerinden geçen
süre ve yerleşim sistemine de bağlıdır. Göç
eden nüfusun sınıra yakın özel bölgelerde
(kamplarda) kalması ve kalış süresinin de
kısa olması durumunda geri dönüş eğilimi
yüksektir. Buna karşılık ev sahibi toplulukla iç içe yaşama ve sürenin yıllarla ifade
edilir olması durumunda geri dönüş eğilimi

düşmektedir. Halen Türkiye okullarında 18
yaş altı 650 bin öğrencinin eğitim gördüğü
ve Suriyelilerin sahibi ya da ortağı olduğu
yaklaşık 16 bin şirketin kurulmuş olduğu gelişmeler de dikkate alınırsa, sürecin Suriyelilerin büyük bölümünün Türkiye’de kalacağı
varsayımı ile ele alınması yerinde olacaktır.
İş Gücüne Uyumun Önemi ve Ülke
Ekonomisine Genel Etkisi
Küresel literatürde göç ve mültecilik konusu detaylı olarak irdelenmiş bir konudur.
Alandaki en önemli bulgulardan biri, yerinden edilme zamanı üzerinden geçen sürenin artmasıyla yerinden edilen insanların
ihtiyaçlarının değişeceğidir. Zorunlu göçten
sonraki ilk aylarda güvenli yolculuk ve barınak ile tıbbi hizmetlere ve gıdaya erişim
en öncelikli unsurlar olmaktadır. Zamanla
bu acil ihtiyaçlar yerlerini kendi kendine
yetebilir hale gelmek gibi daha uzun vadeli
önceliklere bırakmaktadır.
Suriye’de 2011’den bu yana barış ve politik istikrar ortamının kaybolmasıyla ortaya
çıkan düzensiz göç, günümüzde küresel literatürde uzun süreli—hatta kalıcı—şekilde
ülke değiştirmeye neden olacağı öngörülen aşamaya geçmiştir. Bu aşamaya geçen
göç hareketlerinde, zorunlu olarak farklı bir
ülkeye geçmiş kişilerin gelir kazanmak ve
yeni ülkedeki finansal sistemin içine daha
fazla uyumlu olmak gibi ihtiyaçları öncelikli
hale gelmektedir. Bu durum iş gücüne uyum
konusunu ön plana çıkarmaktadır. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin istihdamına
yönelik çalışmaların, Türkiye’de yerel halkın
az rağbet ettiği ve işverenlerin doldurulmasında zorluk yaşadığı meslek gruplarına
odaklanılarak gerçekleştirilmesi halinde iş
gücüne uyum süreci ülke ekonomisini güçlendirecek şekilde yürütülebilir. Ayrıca bu
şekilde, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerine
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ihracatın güçlenmesi, bu ülkelerden gelen iş
insanları veya turistlere yönelik hizmetlerin
iyileştirilmesi ve yerel iş gücünün az rağbet
etmesi nedeniyle düşüşe geçen iş kollarının
canlandırılması açılarından da ülke ekonomisine katkı sağlama imkanı bulunmaktadır.
Suriyelilerin İş Gücü Piyasasındaki
Durumu
İlk aşamadaki göçün ardından gelen yerleşimlerle birlikte Suriyeli nüfusun geçim kaynaklarına erişimi önem kazanmıştır. Böylece
Türkiye iş gücü piyasasında yeni bir manzara
ortaya çıkmıştır. Suriyeli iş gücünün yapısını
tanımlayan resmi istatistikler bulunmamaktadır. İNGEV’in çeşitli araştırmalara bağlı
yaptığı tahminlere göre 15-64 yaş arasındaki 950 bin Suriyeli iş gücü piyasasında
bulunmaktadır. Bu kitlenin yaklaşık 600 bini
düzenli ve düzensiz çalışırken, 350 bini de
işsizlerden oluşmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 16 bin tane en az bir ortağı Suriyeli olan
şirket kurulmuştur. Kayıt içi ve dışı şahıs
işletmeleri bu rakama dahil değildir; bunların
dahil edilmesi halinde bu rakamın yaklaşık 100 bine ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler,
çalıştıkları şirket tarafından alınan çalışma
iznine bağlı olarak çalışmaktadırlar. Çalışma
izni istatistikleri üzerinde çeşitli tartışmalar olsa da en son açıklanan rakamlar 35
bin düzeyindedir. Çalışan nüfus sayısıyla
çalışma izni sayısı arasındaki büyük fark
çok yönlü çalışmaların yapılması gerektiğini
göstermektedir. Öte yandan Suriyeli işçi
ve/veya işveren örgütlerinin oluşması, bu
örgütlerin Suriye işveren diasporası ile ağ
oluşturmaları ve kurumsal istihdamı destekleyen çalışmalar yapmaları hem yeni fırsat
potansiyelleri yaratacaktır hem de kayıt dışı
istihdamı azaltacaktır. Yine özellikle tekstil,
mobilya gibi alanlarda gelişen Suriyeli girişimciliği, yukarıda bahsedilen Orta Doğu ve
Kuzey Afrika bölgeleriyle bağlantılı ihracat
fırsatları yaratmaktadır.
Suriyeli İş Gücünün Genel Yapısı
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin
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oluşturduğu iş gücü, eğitimi ve mesleki uzmanlığı düşük seviyedeki kişiler ve genelde
gençlerden oluşan bir kitledir. Çeşitli araştırmalara ve açıklanan resmi verilere göre;
geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin
oluşturduğu kitle, yaş ortalaması açısından
Türkiye ortalamasının altındadır. Kitlenin
ortalama yaşı 22’dir ve yüzde 70’i 30 yaşın
altında olan bireylerden oluşmaktadır.  Üniversitelerde okuyan veya yükseköğretimini
tamamlayan küçük bir nüfus dışında kalan
çoğunluğun meslek uzmanlığı sınırlıdır. Genel
olarak düşük vasıflı sayılan beden gücüne
dayalı işlere yönelik tecrübe yaygındır. Kadınların ancak yüzde 7 gibi bir oranı iş gücü
piyasasındadır. Bu oran, göçün yarattığı
anlaşılabilir nedenlerle Suriye’de iç savaş
öncesinde rastlanan kadın istihdamının da
altındadır. Buna karşılık özellikle bazı geleneksel sektörlerde yüksek bir iş deneyimi
ve ayrıca girişimcilik potansiyeli olduğu da
dikkate alınmalıdır.
Geçici Koruma Statüsünün İş Gücü
Piyasasında Yansımaları
Suriyeliler 99 rakamı ile başlayan bir kimlik
numarası alarak geçici koruma statüsü kapsamında çalışma hayatına katılabilmektedir.
Geçici koruma kapsamındaki bireyler, işveren
tarafından yapılan çalışma izni başvurusunun
onaylanması ile yasal çalışan statüsüne sahip
olmaktadır. Suriyeliler, geçici koruma statüsüne bağlı olarak—farklı uygulamalar olsa
da—iş yeri açabilmekte, şirket kurabilmekte
ve şirket adına olmak şartı ile bankalarda
hesap açabilmektedirler. Kişisel hesap açmak
ise problemli bir konudur.
İNGEV’in daha önceki araştırmalarına göre
Türkiye’deki 300 bin dolayında Suriyeli, yine
Suriyeli bir işveren yanında çalışmaktadır.
Bu işverenler, başta dil uyumu olmak üzere
çeşitli etkenlerden dolayı genellikle Suriyeli
çalışan istihdam etmektedirler.
Suriyeliler için ayrıca kayıt dışı çalışmaya yol
açan unsurlar arasında, çalışma izni alma ve
her yıl yenileme zorunluluğunun doğurduğu
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maliyet ve çalışma izni hakkındaki bilgi eksiklikleri sayılabilir. Bunlara ek olarak, yasal
çalışmanın gerektirdiği kesintilerle ortaya
çıkan ücret kaybının, Türkiye’de geçici olarak bulunduklarını düşünen bazı Suriyeli
çalışanlar açısından bir fayda vaat etmemesi
de göz ardı edilmemelidir.
Sosyal Uyumsuzluk ve İş Gücü Piyasası
İlişkisi
Sosyal ve ekonomik koşulların da etkisi ile
Türkiye’deki ev sahibi vatandaşların Suriyelere yönelik genel tutumları gittikçe olumsuz
bir eğilim izlemeye başlamıştır. İNGEV’in
sosyal uyum ve mülteci algısı konulu çeşitli
kamuoyu araştırmaları Türk – Suriyeli gerginliğinin ülkedeki başlıca toplumsal gerginlik alanı haline geldiğini göstermektedir.
Türkiye’de halkın yüzde 48’i Türklerle Suriyeliler arasındaki ilişkiyi çok gergin bir ilişki
olarak tanımlarken yüzde 55’i ise çocuğunun
mülteci bir arkadaşı olmasını istememektedir. Gerginliğin ekonomik nedenleri içinde
Suriyelilere aktarılan kaynaklar konusunda
doğru sanılan yanlışlarla birlikte, iş gücü
piyasasında oluşan bu yeni rekabet de rol
oynamaktadır. Ülkemizde yüzde 13,4 dolayında olan işsizlik (özellikle de genç işsizliği)
Suriyeli nüfusun yoğun olduğu iller dahil
olmak üzere yerel halkın önemli sorunlarından birisidir. Suriyelilerin sürdürülebilir
geçim kaynaklarına ve iş gücü piyasasına
erişimleriyle istihdamları üzerinde çalışırken
bunun ev sahibi ülke istihdamına rekabet
teşkil eden bir durum ortaya çıkarmaması
çok özen gösterilmesi gereken bir dengedir.
Geçim Kaynaklarına Erişim Projeleri
için Fonlamalar
Göç hareketlerindeki ilk müdahaleler genellikle koruma amaçlı insani yardım aktiviteleridir. Ancak süre ilerledikçe ve göçmen
toplulukları ev sahibi ülke içinde yaşamlarını
inşa etmeye başladıkça öncelik sürdürülebilir
geçim kaynaklarına ulaşmaları hususuna
dönmektedir. Bu aşamada ülkemizde de çok
sayıda geçim kaynakları programları yürütülmektedir. Program fonlamaları genellikle

AB, çeşitli ülkelerin kalkınma ajansları, dışişleri bakanlıkları ve bazı büyük STK’lar kaynaklıdır. Fonların Türkiye’ye akışında fonun
geldiği ülkede bulunan kuruluşlar çoğunlukla
birincil rol oynamaktadır. Bunlar, Türkiye’deki
değişik kuruluşlarla ve alt yüklenicilerle iş
birliği yaparak seçilen projelerin uygulamaya
geçmesini sağlamaktadırlar. Fon kaynaklarının verimli kullanımı, ilgili ülkelerdeki fon
yönetim maliyetleri ve sahaya kalan payın
oranı gibi unsurlar zaman zaman tartışma
konusu olmaktadır. Fon uygulamalarında
BM kuruluşları ve uluslararası vakıflar için
iş dünyası örgütleri önemli bir potansiyel iş
ortağıdır.
Geçim Kaynakları Projelerinin Genel
Özellikleri
Avrupa ülkelerinde uygulanan geçim kaynakları projeleri esas olarak iş gücü piyasası için
meslek edindirme ve uyuma yöneliktir. Tabii
ki bu ülkelerde göçün kontrollü bir şekilde
gerçekleştiği ve göç eden nüfusun düşüklüğü
gibi kritik farklılıklar unutulmamalıdır. Türkiye’ye gelmiş olan göçün düzensiz yapısı göz
önüne alındığında halen dünyadaki en büyük
mülteci nüfusunu barındıran Türkiye’nin artık
düzensiz göç tecrübesi anlamında dünyanın
en deneyimli ülkesi haline geldiğini söylemek
mümkündür.
Dil eğitimini dışarıda bırakırsak, Türkiye’deki
geçim kaynakları projeleri öncelikle büyük
ölçüde mesleki eğitime yönelmiştir. Ayrıca
geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin
kurduğu KOBİ’lere yönelik hukuk, iş geliştirme, finans yönetimi, pazarlama ve mentorlük gibi uygulamalar yürütülmektedir. Son
birkaç yılda işyerlerinin çalışma izni alımını
destekleyen ve iş hayatı oryantasyonu içeren programlar da artmaktadır.
Mesleki eğitimlerle ilgili en temel konulardan birisi bu eğitimlerin iş gücü piyasasının
ihtiyaçları ile ilişkilendirilmede eksik kalmalarıdır. Bir başka konu Türkiye iş gücü ile
rekabet yaratmayacak mesleki alanların
belirlenmesi hususudur. Alandaki birçok
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kuruluşun yaptığı iş gücü pazar analizleri
aslında sektör ve meslek kodları bazında
hangi alanda Suriyeli istihdamının geliştirilebileceğine ışık tutmaktadır. Ancak, bu
tür analizlerin uygulanacak programlar ve
seçilen bölgeler bazında daha detaya indirilmesi gerekmektedir.
Son 2 yılda istihdamı destekleyebilecek unsurlardan birisi olarak Suriyeli girişimciliğinin
desteklenmesi ve Suriye sermayesinin Türkiye’ye daha çok çekilebilmesi konuları ön
plana çıkmıştır. Bu alanda kapsamlı projeler
yürütülmüş ve bu projeler sayesinde Suriyeli
girişimcilere ait şirketlerin resmi olarak kuruluşları gerçekleştirilmiş, kayıtlı istihdama
katkıları sağlanmaya başlanmıştır. Ayrıca bu
girişimcilere eğitimler ve hibe destekleri gibi
farklı uygulamalar da sağlanmıştır. Girişimci
destekleri, çarpan etkisi ile hem Suriyeli hem
de ev sahibi topluluğun istihdamını artırabileceği için iş gücüne uyum açısından önemli
bir gelişme alanı teşkil etmektedir.

ve işveren kuruluşlarla iş birliği içinde
verilmesi; istihdam ve eğitim bağlantısının sağlanması.
•

Çalışma izni alınması gibi konularda destek sağlanabilmesi.

•

İşte oryantasyon süreci, çalışma hayatının özellikleri, hak ve yükümlülükler
gibi alanlarda etkin eğitim destekleri
verilmesi.

•

Çalışma izni alınması ve yenilenmesi
dahil olmak üzere Suriyeli istihdamında
yapılabilecek regülasyonlar konusunda
ilgili kamu kuruluşlarını da dahil eden
çalışmalarla sürecin daha iyi işlemesinin
sağlanması.

Öte yandan geçim kaynakları projelerinin bir
bölümü Suriyeli girişimciliğinin ve Suriyelilerce
kurulmuş şirketlerin ekonomiye ve istihdama
katkısının artırılması ile ilgilidir. Bu konuda
özellikle öne çıkan konular şunlardır;
•

Suriyeli girişimcilerin Türkiye’deki iş
kültürüne alışmasını ve regülasyonları
anlamasını sağlayacak iş birlikleri, ağ
geliştirme faaliyetleri gibi çeşitli çalışmalar.

•

Giderek gelişmekte olan Suriyeli iş örgütleri ile (SIBA-SIAD gibi) ortak programlar, Türkiye’ye sermaye girişini teşvik
edecek çalışmalar.

•

KOBİ niteliğindeki girişimcilerin kapasite geliştirmelerini destekleyen, finansal
kaynaklara erişimi ve finansal kapsanmalarını geliştiren ve pazarlama, hukuk
gibi alanları anlamalarını sağlayacak
programlar.

•

Suriyeli girişimcilerin faaliyetlerini kolaylaştıracak regülasyonlar üzerinde
ilgili kamu kuruluşları ile birlikte çalışmak
(seyahat, çalışma izni, bankalarda kişisel
hesap açabilme gibi çeşitli alanlar).

Geçim Kaynakları Projelerinde Dikkat
Edilecek Faktörler
Geçim kaynakları projelerinde öncelikle
dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda
özetlenmiştir;
•

•

İşveren ihtiyaçlarının yerel düzeyde
bölgesel veya şehir detayında daha iyi
anlaşılması.

•

İşverenlerin istihdam talebini artıracak
büyüme teşvikleriyle hibelerinin Suriyeli
istihdamını artırmayı hedefleyen projeler
kapsamında geliştirilmesi.

•
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İş gücü ihtiyaç analizlerinin bölgesel olarak detaylı yapılması, Türkiye iş gücünün
özellikle yetersiz kaldığı ve Suriyeli iş
gücünün daha yatkın olduğu alanların
yerel bazda tespit edilebilmesi.

Mesleki eğitimlerin tamamen somut düzeyde iş ihtiyacını karşılayacak şekilde
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İşverenlerin Suriyelilere Genel Bakışı

Çalışma Kültürü Uyumsuzluğu

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler kadar, özellikle yerel düzeyde ev sahibi ülke
işverenlerinin tutum ve davranışlarını anlamak da belirleyicidir. İşverenlerin Suriyeliler
konusundaki tutumu aslında nüfusun geneli
ile benzerlik göstermektedir; geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye’deki
konumu ve geleceği ile ilgili endişeleri ve
tepkileri bulunmaktadır. Suriyelilere yönelik
bu duygusal tepki dikkate alınması gereken
bir unsurdur. Bunda var olan bilgi eksikliğinin
de rolü vardır. Kamu kaynaklarının Suriyelilere aktarıldığı, Türklerin ihmal edildiği gibi
algıların gerçeklerle örtüşmediğinin gösterilmesi önemlidir.

Çalışma kültürü farkı da Suriyeli istihdamına
ihtiyatlı yaklaşımı etkilemektedir. Suriyelilerin kurumsal çalışma kültürüne sahip olmadıkları; çalışma saatlerine uyum, hedefli
çalışma, hedefleri izleme gibi konulara yatkın
olmadıkları şeklinde bir algı bulunmaktadır.
İş kültürü oryantasyonu Suriyeli istihdamında önemli bir destekleyici olabilecektir.

Dil Konusundaki Engeller
İşverenlerin Suriyeli istihdamına ihtiyatla
yaklaşımında etkili olan unsurlar arasında dil
bariyeri ilk sırada gelmektedir. İşverenler,
en azından işlerin gerektirdiği ölçüde dil bilen Suriyeli çalışan bulmakta zorluk çektiklerini belirtmektedir. Göçün ilk yıllarına oranla,
daha yüksek sayıda genç Suriyeli Türkiye’de
eğitim sisteminin içine girmiş olduğu için geçici koruma kapsamındaki kitle genelindeki
Türkçe anlama ve konuşma yetkinlikleri de
artmaktadır. Dil eğitimlerinin önemi kadar
bu değişimin bilinirliğinin artırılmasına da
ihtiyaç vardır.
Çalışma İzni Süreci
İşverenlerin çalışma izni almakla ilgili bilgi
seviyesi de Suriyeli istihdamı için gösterilen engellerden birisidir. Genelde işverenler
çalışma izni alınması ve yenilenmesinin çok
uzun sürdüğünü ayrıca sürecin maliyetli olduğunu düşünmektedir. Aslında günümüzde
çalışma izni süreçleri eskiye oranla çok daha
hızlandırılmış durumdadır. Ancak, işverenler
istihdam ihtiyacı doğduğunda istihdamı süratle gerçekleştirmek istemektedir. İstihdama karar vermekle çalışma izninin alınarak
istihdamın yasallaşması arasındaki sürenin
çok kısa hale gelmesi işverenler tarafından
bir gelişme alanı olarak görülmektedir.

Fon Bilgisi Eksiklikleri
Halen Türkiye’de Suriyeli ve Türk istihdamını
birlikte teşvik eden, istihdam sürecini çeşitli
açılardan destekleyen birçok fon kaynaklı
program yürümektedir. Bu programların
destekleri arasında süreli ücret katkısı,
çalışma izin hibesi, iş kültürü ve kısa süreli
mesleki eğitim desteği gibi pratik destekler
bulunmaktadır. Burada sorun teşkil eden
durum, işverenlerin yürüyen programlar
hakkında çok düşük düzeyde bilgi sahibi
olmasıdır.
İstihdam Süreci İletişim Eksiklikleri
Suriyeliler genelde Türkiye’de nasıl iş arayacaklarını, iş fırsatlarından nasıl haberdar
olacaklarını, nasıl iş başvurusu yapacaklarını ve iş görüşmelerini nasıl idare edebileceklerini bilmemektedirler. Benzer şekilde
işverenler de taleplerine uygun Suriyeli iş
gücünü nasıl bulacakları, adaylarla nasıl
görüşecekleri gibi alanlarda bilgi sahibi değillerdir. İŞKUR kaynaklarına da çok az başvurulmaktadır. Dil burada bir engel olmakla
birlikte, istihdam için başvuru kaynaklarının
gelişmesi ve erişim sağlanması da birlikte
düşünülmesi gereken alanlardır.
Ağ-Temas Eksiklikleri
İşveren görüşmelerinin ortaya çıkardığı
bir başka bulgu, işverenlerin büyük ölçüde genel medya iletişimi ve kulaktan kulağa
bilgilerle Suriyeli algısı oluşturdukları şeklindedir. Olumsuz algı sahibi çeşitli işverenlerin
Suriyeli girişimcilerle veya iş arayanlarla
yüz yüze temasları olmadığı görülmektedir.
Bunun tersi de doğrudur. Yüz yüze temasları
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artıracak ortamların sağlanması ile oluşacak
karşılıklı anlayış özellikle imajla ilgili farklı görüşlerin de değişmesine olanak sağlayabilir.

•

İşverenlerin personel arayışı sistemleriyle ve Suriyelilerin iş arama kaynaklarının
güçlendirilmesi

İş Dünyası için Genel Çerçeve

•

İstihdamla ilgili süreçleri kolaylaştırabilecek regülasyonlar üzerinde çalışılması
ve kamuya önerilmesi

Özellikle geçim kaynaklarına yönelik çalışmaların yoğunlaşması, çeşitli uluslararası
fonların da bu alandaki programlara yönelmesi iş dünyasındaki örgütlerin rolünü
de kritik hale getirmektedir. Geçim kaynaklarına yönelik çalışmaların başarısı ancak
saygın iş örgütlerinin iş birliği ile mümkün
olacaktır. Bu nedenle iş dünyasının alabileceği inisiyatiflere özellikle ihtiyaç vardır.
Genel çerçevesi ile iş dünyasının alabileceği
inisiyatifleri şöyle özetleyebiliriz:
•

Başta BM örgütleri olmak üzere çeşitli
kuruluşlarla iletişimin güçlendirilmesi,
program geliştirme konusunda iş birlikleri,

•

Öncelikli programların (projelerin) belirlenmesi ve bu programlara uygun iş
birlikleri (program ortaklıkları) oluşturulması.

Bu programların neler olabileceği konusunda aktarılan veriler üzerinde daha detaylı
çalışmalar gerekecektir. Bu çalışmalar ana
başlıklarıyla şöyle özetlenebilir:
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•

İşveren kuruluşlarına yönelik bilgilendirme aktiviteleri düzenlenmesi

•

Seçilmiş bölgelerde istihdamında zorluk
olan iş kollarının belirlenmesi, bunların
Suriyeli iş gücü ile karşılanabilir olanların
belirlenmesi, yerel ihtiyaç analizleri

•

İhtiyaç analizlerine bağlı yerel düzeyde
pilot eğitimler, mali destekler ve mentörlük gibi faaliyetlerin düzenlenmesi

•

İşverenlerle Suriyeli girişimciler arasında
ağ geliştirme toplantıları düzenlenmesi

Sosyal Uyumun Türkiye’nin Bugününde
ve Yarınındaki Hayati Önemi
Ülkemizdeki mevcut genel pozisyon, Suriye’de barışın tesisi ve ülkemizdeki Suriyelilerin çoğunun gönüllü olarak anavatanlarına
dönmesi şeklinde olsa bile pratikte bunun
aksinin gerçekleşmesi de çok kuvvetli bir
ihtimaldir.
MEB verilerine göre Türkiye büyük bir özveriyle okul çağındaki 1 milyonu aşan geçici
koruma kapsamındaki Suriyeli öğrencinin
yüzde 62,5’ini eğitim ve öğretime dahil etmeyi başarmıştır. Ancak, yine de dahil olmayan
önemli bir genç grubu bulunmaktadır. İş
gücü konusundaki veriler; yüksek seviyede
kayıt dışı düzensiz çalışmanın yanı sıra, işsizlik seviyesinin ciddiyetini de göstermektedir.
Zorunlu göçün yarattığı kültürel şoklar ve
yeni bir ülkede hayata tutunma çabasından kaynaklanan çok yönlü başka riskler
de oluşmaktadır.
Bütün bunlar bir arada düşünüldüğünde
Türkiye’nin bugünü ve özellikle de yakın
geleceği için sosyal uyumun ne kadar önemli
olacağı öngörülmektedir. Sosyal uyum bugün ülkemizin toplumsal hayatındaki en
önemli konuları arasında yer almaktadır.
Uyum birçok unsuru barındırmakla birlikte,
ana konu Suriyelilerin sürdürülebilir geçim
kaynaklarına kavuşmasıdır ve bunun başarılı
olabilmesi ancak iş dünyasındaki örgütlerin bu alanda aktif rol alması ile mümkün
kılınabilir.
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Arka Plan
& Araştırma
Amacı

1. Arka Plan & Araştırma Amacı
Suriye Krizi
2011 yılının 15 Mart günü Suriye’de başlayan rejim karşıtı gösterilerin çok kısa bir süre
içinde ciddi çatışmalara ve ardından da iç savaşa dönüşmesi ile birlikte Suriye’den komşu
ülkelere doğru çok ciddi ve trajik bir insan göçü yaşanmaya başlamıştır.
Dokuz yıla yakın süredir devam eden savaş ve kriz ortamı sebebiyle, Suriye halkları ve etnik azınlıklar, güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yakın tarihte görülen en büyük göç dalgası1
olarak tanımlanan bu göç, insanlık tarihinde nadir karşılaşılan büyüklükte bir insani dram
ve beraberinde çeşitli sorunlar ortaya çıkarmıştır.
Krizin Türkiye’deki Etkileri ve Gönüllü Geri Dönüş Hususu
Türkiye, uluslararası hukuk ve evrensel insan haklarına uygun bir biçimde, krizden etkilenerek ülkeye ulaşan Suriyelilere “geçici koruma” sağlamıştır. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada “2015 Mülteci Krizi”2 olarak tanımlanan kitlesel hareketin başlamasından
bugüne, ülkelerini terk etmek zorunda kalıp güvenli bölge arayışı içinde olan Suriyelilerin
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yaklaşık %65’i Türkiye’ye sığınmıştır3. Bu rakam Türkiye’yi
dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi konumuna getirmiştir4.
Geçici koruma kapsamında Türkiye’de bulunan Suriyeliler, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 sonu verilerine göre 3.576.3705 kişiye ulaşmıştır. Söz konusu
geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin nüfusu, 82.003.8826 kişi olan Türkiye nüfusunun
yaklaşık %4,5’ini oluşturmaktadır.
Suriye kriziyle ilgili gelişmeler, gönüllü geri dönüş hususu açısından incelendiğinde, yakın
gelecekte Suriye’nin genelinde toplumsal istikrarın sağlanacağı yönünde umut veren çok
sayıda gelişme olmadığı görülmektedir. Kaldı ki Suriye’de barış ve ekonomik istikrar sağlansa dahi, krizin üstünden geçen 9 yılda Türkiye’ye gittikçe daha fazla uyum sağlayan
Suriyelilerin dönüşe ne derece hazır oldukları kesinlikten uzak bir görüntü çizmektedir.
Bu nedenle, geçici koruma sağlanan Suriyelilerin Türkiye iş gücüne yasal yollardan dahil
olması, sosyal ve ekonomik açılardan üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmektedir.
Dünya Bankası tarafından 2017 yılında hazırlanan “Savaşın Maliyeti” raporunda7 2011’den
2016’ya Suriye’deki iç savaşın yarattığı ekonomik zararın 226 milyar dolara ulaştığı tahmin
edilmiştir. Bu rakam savaş öncesindeki Suriye gayri-safi milli hasılasının yaklaşık 4 katı
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1

UNHCR, Syria conflict at 5 years: the biggest refugee and displacement crisis of our time demands a huge surge in
solidarity (İngilizce), https://www.unhcr.org/news/press/2016/3/56e6e3249/syria-conflict-5-years-biggest-refugee-displacement-crisis-time-demands.html (Son Erişim Tarihi: 09.01.2020)

2

UNHCR; 2015: The Year of Europe’s Refugee Crisis (İngilizce); https://www.unhcr.org/news/stories/2015/12/56ec1ebde/2015-year-europes-refugee-crisis.html; (Son Erişim: 10.01.2020)

3

UNHCR, Sığınılan Ülkeye göre Toplam Kişi Sayıları, (İngilizce); https://data2.unhcr.org/en/situations/syria

4

Dünya Bankası (World Bank); “Sığınma Ülkesine göre Sığınmacı Sayısı Listesi”; https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.REFG (İngilizce) ; UNHCR; “21. Yüzyılda en çok sığınmacı kabul eden ülkeler”; https://www.unhcr.org/
56655f4e0.pdf; (İngilizce)

5

İçişleri Bakanlığı- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2019, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 (sayfa Göç
İdaresi tarafından güncel verilerle düzenli olarak yenilenmekte olup ilgili veriler 31 Aralık 2019 tarihine yöneliktir)

6

TUİK; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2018; http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30709 (Son
Erişim: 12.01.2020)

7

World Bank, “The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria” (İngilizce), https://www.
worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflictin-syria (Son Erişim: 20 Şubat 2020)
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kadardır. Birleşmiş Milletler ise Dünya Bankası'ndan yaklaşık bir yıl kadar sonra, Ağustos 2018’de gerçekleştirilen çalışmasında, bu kaybın 388 milyar dolara ulaştığını öngörmüştür8. Bu rakam Suriye ekonomisinin 2010’daki boyutunun yaklaşık 6,5 katı kadardır.
Yine Dünya Bankası'nın “Savaşın Maliyeti” raporundaki bulgulardan biri, iç çatışmaların
süresi uzadıkça, çatışmaların bitişinden sonra ekonominin eski yapısını kazanması için gerekecek sürenin gittikçe yükselen bir hızda artacağıdır. Örnek olarak, rapora göre, eğer
Suriye’de iç savaşın altıncı yılında barış ve politik istikrar ortamı sağlansaydı, Suriye ekonomisi ondan sonraki 4 sene içinde 2010’daki boyutuyla aradaki farkın %41’ini kapatabilirdi. Öte yandan iç savaş söz gelimi altıncı yılı yerine onuncu yılında sona ererse, rapora
göre Suriye ekonomisi sonraki 4 senede 2010’daki hacmiyle aradaki farkın sadece %28’ini
kapatabilecektir. Bu bulgular ışığında, Suriye’de bugün hemen iç barış ve huzur sağlansa
bile ortaya çıkacak ekonomik imkanların sınırlı olacağı öngörülmektedir. Bu açıdan, toplu
gönüllü geri dönüşün Suriye’de barış ortamının tahsisinden sonra bile hızlı şekilde gerçekleşeceği kesinlikten uzaktır. Global göç literatüründen9 çıkan bir başka husus ise, zorunlu
göç üzerinden geçen zaman arttıkça, göç etmiş kişilerin ihtiyaçlarının değişeceği ve daha
uzun vadeli hale geleceği şeklindedir; özellikle 3 yılı aşan sürelerle ülkesinden uzak kalan
insanların ihtiyaçlarının gittikçe o ülkedeki yerel insanlara benzeyeceği ve bu kişilere artık
uzun vadeli hatta kalıcı gözüyle bakılması gerektiği düşünülmektedir.
Bunlara ek olarak, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre10, Türkiye’deki
Suriyelilerin yaklaşık %70’i 30 yaşın altındadır. Ayrıca 2018 yılında Kamu Denetçiliği Kurumunun açıkladığı verilere göre 2011’den bu yana Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısı
276.158’dir11. Çocukluğunu veya gençliğini Türkiye’de geçirenlerin ya da Türkiye’de doğanların bu kitle içindeki ağırlığı her geçen yıl artma eğilimi göstermektedir. Ayrıca Millî Eğitim
Bakanlığı verilerinde, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler arasından okul çağındaki
655.075 çocuk ve gencin şu an Türkiye’de eğitim almakta olduğu belirtilmiştir12.
Bütün bu nedenler, Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin iş gücüne
uyumu konusunun önemine işaret etmektedir. Türkiye’den kısa vadede ayrılma ihtimalinin düşük olduğu anlaşılan bu kitle için hayatını kazanır hale gelme hususu öncelik haline
gelmektedir. Bu aynı zamanda sosyal uyum ve güvenlik açısından da önemli bir konudur.
Şayet bilimsel literatürde işsizlik ile suça karışma arasında kuvvetli bağ olduğunu gösteren
birçok çalışmaya rastlanmıştır13.

8

United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (İngilizce) https://www.unescwa.org/news/syrianexperts-discuss-post-conflict-reconstruction-policies-after-political-agreement-syria (Son Erişim tarihi: 20 Şubat 2020)

9

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) of Germany, Financial Inclusion of Forcibly Displaced Persons (İngilizce), sayfa.33 Tablo:1, - 2018; https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/documents/gpfi_2017_policy_paper_inclusion_forcibly_displaced.pdf (Son erişim: 20.Ocak.2020)

10

İçişleri Bakanlığı- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2019, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 (sayfa Göç
İdaresi tarafından güncel verilerle düzenli olarak yenilenmekte olup ilgili veriler 31 Aralık 2019 tarihine yöneliktir)

11

Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’deki Suriyeliler Raporu, 2018, Sayfa 195-196, Madde 5; https://www.ombudsman.
gov.tr/suriyeliler/ozel_rapor.pdf; Bu raporun yayın tarihi olan 2018’den sonra

12

Milli Eğitim Bakanlığı, Internet Bülteni, Geçici Koruma Altindaki Öğrencilerin Eğitim Hizmetleri, http://hbogm.meb.gov.
tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/03175027_03-12-2018__Ynternet_BYlteni.pdf (Son Erişim: 29 Şubat 2020)

13

Örnek olarak bakınız: Ahmet Yılmaz ATA, Ücretler, İşsizlik Ve Suç Arasındaki İlişki: Yatay-Kesit Analizi, http://
calismatoplum.org/sayi31/ata.pdf (Son Erişim: 20 Şubat 2020); Yenal KESBİÇ, Özlem DÜNDAR, İşsizlik ve Suç Arasındaki İlişkiye Teorik Bir Bakış, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/336155 (Son Erişim: 20 Şubat 2020);
Caner Çakmak, Suçun Belirleyicileri Olarak Başlica Ekonomik Risk Faktörleri, https://dergipark.org.tr/en/download/
article-file/527599 (Son Erişim: 20 Şubat 2020)
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Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İş Gücündeki Durumu
Belirtildiği gibi, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan
2019 verilerine göre, Türkiye’de 3.576.370 geçici koruma kapsamında Suriyeli bulunmaktadır14. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre bu kişiler arasında
çalışma izni verilen sayısı 34.573’tür15. 2017’de İNGEV ve Ipsos iş birliğinde gerçekleştirilen
“Mülteci Hayatlar Monitörü” araştırması sonuçlarına göre16; Türkiye’de bulunan yaklaşık
650 bin Suriyelinin faal olarak çalışma hayatında yer aldığı öngörülmüştür. Faal olarak
çalışanların sayısı ile çalışma izni verilen kişilerin sayısı arasındaki büyük farka bakıldığında, iş gücünde yer alan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin büyük oranda kayıt dışı
işlerde çalıştığı düşünülmektedir.
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücünde yer almalarının önünde hem
somut hem de soyut engeller bulunmaktadır. Bu engellerin bazıları sadece algısal olup
gerçek karşılığı olmazken, bazı engeller ise gerçeklerle örtüşmektedir. Bu engellerin birçoğunun hem işverenlerin hem de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin bilgi eksikliğinin
tamamlanması ve yanlış olan algıların düzeltilmesi ile aşılması mümkündür. Bu şekilde uyum
sağlama yolunda ilerleme sağlanabileceği öngörülmektedir.
Bu engeller; işverenlerin Suriyeliler konusu ile ne kadar ilgili olduğuna, daha önce Suriyeli
iş gücü istihdam edip etmemesine, sektör ve bölgeye göre farklılıklar göstermektedir.
Daha önce Suriyeli istihdam etmeyi düşünmemiş ve bu konuda girişimi olmamış işverenler,
engellerle ilgili tahmin yürütüp genel algılarını paylaşmaktadırlar. Suriyeli istihdam etmeyi
değerlendirmiş, istihdam etmiş veya halihazırda istihdam eden işverenler ise deneyimlerinden yola çıkarak, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında
yer almasındaki yasal ve sosyal engellerden bahsetmektedirler.
Bu araştırma kapsamında görüşülen işverenlerin neredeyse tamamı en büyük engeller
olarak; Türkiye’deki işsizlik oranının yüksek olmasını (i), işe alım süreçlerinde yaşanan zorlukları (ii), eğitim ve mesleki bilgi seviyesinin düşüklüğünü/eksikliğini (iii), Türkçeye hâkimiyetin düşüklüğünü (iv) ve Suriye’nin Türk iş kültüründen uzak farklı bir kültür yapısına
sahip olmasını (v) göstermektedir.
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında yer almasında saptanan temel engellerin ana başlıkları aşağıda sıralanmıştır.
 Hukuki Engeller: Suriyeli Geçici Koruma Kimlik Belgesi’nin olmaması, T.C.’de kaydının olmaması, Suriyeli Geçici Koruma Kimlik Belgesi’nin alındığı il ile çalışmak istenilen ilin farklı olması,
 Çalışma İzni ile İlgili Engeller: Adayın çalışma izni alma süresinin uzunluğu, çalışma
iznini almanın şartları, çalışma izninin geçerlilik süresinin kısalığı, çalışma izninin
uzatılamaması, yanlış kayıt altına alınma ihtimali ve diploma denklik sorunları,
 Mesleki Bilgi ve Yeterlilik Eksikliği: Suriyelilerin düşük eğitim seviyesine ve zayıf
mesleki bilgiye sahip oldukları algısı,
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14

İçişleri Bakanlığı- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2019, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 (sayfa
Göç İdaresi tarafından güncel verilerle düzenli olarak yenilenmekte olup ilgili veriler belirtilen 31 Aralık 2019 tarihine
yöneliktir)

15

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/31746/yabanciizin2018.pdf
(sayfa 11)
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INGEV ve Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Mülteci Hayatlar Monitörü, 2017, http://ingev.org/wp-content/uploads/2017/07/Multeci-Hayatlar-Monitor%C3%BC.pdf, Not: Araştırma, Türkiye’deki mülteci nüfusunun %79’unu barındıran
10 ilde 1.282 yüz yüze görüşme ile gerçekleştirilmiştir. Bu örneklemden çıkan sonuçlara dayanılarak genel sığınmacı
nüfusu ile ilgili projeksiyonlar yapılmıştır.
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 Türkçe/Dil Eksikliği: Dil yetersizliğinin iş güvenliği ve iş sağlığına etkisi, çalışma
performansı ve verimliliğine etkisi, diğer çalışanlarla iletişim ve bir üst pozisyona
geçmek gibi süreçler de dahil olmak üzere çalışma ortamına etkisi,
 Kültürel ve Sosyal Etkenler: Türk iş kültürüne, çalışma saatlerine, aylık maaş düzenine, vardiyalı çalışma ve Türkiye’nin sosyokültürel yapısına uyumsuzluk,
 Toplum: Türk toplumunda Suriyelilere karşı fark edilir oranda tepki ve önyargı olması,
 Temin/İstihdama Ulaşılabilirlik: Hem işverenin hem de geçici koruma kapsamındaki
Suriyeli iş gücü adaylarının buluşabileceği ortak platformların genel olarak bilinmemesi,
 SGK: Çalışanların SGK kapsamında bulunmasının önemi, kayıtsız istihdam yaygınlığı,
 Maddi: Bazı yetkililerin Suriyelileri istihdam etmenin işverene vergi yükünün daha
fazla olduğunu düşünmesi, bunun da geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri istihdam etmede engel teşkil etmesi,
 Kayıt Dışı Çalışma: Özellikle doğu bölgelerinde geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler sağlanan yardım ve imkanları kaybetmemek için kendilerinin kayıt dışı çalışmayı tercih etmeleri; işverenlerin kurumlarında kayıt dışı çalışan bulundurmayı
kabul edemeyecekleri için istihdamlarının sağlanamaması ve Suriyelilere yapılan
yardımların ve desteklerin yüksek olmasının kayıtlı bir şekilde Türkiye iş gücü piyasasında yer almalarına engel oluşturması.
Araştırma Raporu Hedefleri ve İçeriği
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile Danimarka Endüstri Konfederasyonu (DI) iş birliğinde yürütülen ‘Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İş Gücü Piyasasına Uyumu’ projesi kapsamındaki ana hedefler aşağıdaki gibidir;
 Mevcut durumu ve Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin hukuki statüsüne ilişkin yasal
çerçeveyi ve iş gücü piyasasına erişimini analiz etmek;
 İş gücü piyasasına girerken yaşanan zorlukları/fırsatları belirlemek,
 Sosyal ortaklar arasındaki sektörel diyalog yoluyla bilgi alışverişini sağlamak.
Araştırmanın amacı, Türkiye’deki işverenler nezdinde geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere yönelik algı ve tutumların anlaşılmasıdır. Farklı yöntemlerle gerçekleştirilen bu çalışmayla, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücünde yer almasını olumlu ya
da olumsuz etkileyebilecek konuların, düşüncelerin ve sorunların çok yönlü ve detaylı bir
şekilde anlaşılması hedeflenmiştir.
Bu çalışma çerçevesinde; Suriye sınırındaki Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa; sınır bölgesi dışında İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin olmak üzere Türkiye’nin toplam
9 ilinde, 10 ve üzeri çalışana istihdam sağlayan kurumların işe alım süreçlerinde, işe alım
kararlarında etkisi olan ya da nihai kararı veren toplam 50 kişiyle yüz yüze ve/veya telefonda derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca teorik temellerin doğru olarak oluşturulması için, kamu erişimine açık içsel ve dışsal kaynaklardan semantik arama
yapılmıştır. Doğru seçilmiş tematik kaynak çeşitliliği sağlanarak, reel ve güncel durumu
yansıtan bir masabaşı araştırması gerçekleştirilerek, raporda her iki araştırma yönteminin
sonuçları bir arada değerlendirilmiştir.
Bu rapor dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırmanın konusu, kapsamı ve
yöntemi ele alınmıştır. Araştırmanın kapsamında da amacı, soruları ve önemi belirtilmiştir.
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Yöntem kısmında ise veri toplama ve analiz süreci ele alınmıştır. İkinci bölümde konuya ilişkin önceki çalışmalar, literatür ve ilgili istatistikler ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümü
ise kalitatif araştırma bulguları içerir. Bulgular; Türkiye’deki Suriyelilere genel yaklaşımlar
ve mevcut durumun değerlendirilmesi, Türkiye’deki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında güçlü olabileceği konular, sağlayacağı faydalar, fırsatlar ve Türkiye’deki Suriyelilerin
Türkiye iş gücü piyasasında daha fazla yer alması konusunda karşılaşılan engeller ele
alınmıştır. Sonuç ve öneriler kısmında ise elde edilen bulgular literatürlere atıflar yapılarak
değerlendirilmiş ve alana ilişkin yeni çalışmalara yön vermesi amaçlanmıştır.
1.1. Araştırma Yöntemi
"Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İş Gücü Piyasasına Uyumu" araştırmasında, masabaşı ve kalitatif araştırma olmak üzere 2 araştırma yaklaşımı birlikte kullanılmıştır. Masabaşı araştırma mevcut kaynaklardan elde edilen ikincil bilgilerin toplanması,
üzerinde çalışılması, sistemleştirilmesi ve analiz edilmesidir. Masabaşı araştırma (mevcut ikincil veriler derlenerek gerçekleştirilen araştırma) sırasında, kamunun erişimine
açık içsel ve dışsal kaynaklardan (çeşitli kurum ve kuruluşların süreli yayınları, ekonomik yayınları, istatistiksel referans kitapları, raporlar vs.) teorik temelleri oluşturması için işlenmiş ve objektif durumu yansıtan bir şekilde raporda bir araya getirilmiştir.
"Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye İş Gücü Piyasasına Uyumu" araştırma
raporunun, 3. bölümde yer alan bulguları içeren kısım ise niteliksel araştırma yöntemlerine
göre araştırmanın amacına ilişkin derinlemesine bilgi edinmek amacıyla kalitatif araştırma
yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir.
Kalitatif araştırma söz konusu olan konu hakkında, hedef kitlenin düşünce, tutum, eğilim,
duygu ve alışkanlıklarını küçük örneklemler kullanarak ve detaylı veri toplayarak derinlemesine anlamayı amaçlayan araştırma tekniğidir. Kalitatif araştırma, anlamlı bir şekilde
sayılarla ifade edilemeyen verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasını içerir.
Kalitatif araştırma bulgularının sonuçları yönlendirici olarak okunmalıdır.
"Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye İş Gücü Piyasasına Uyumu" araştırmasında, kalitatif araştırmaların yöntemlerinden biri olan derinlemesine görüşmeler/mülakatlar 22 Ekim – 2 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Derinlemesine görüşme (mülakat), belirli bir konuda bireylerle detaylı bir şekilde birebir
görüşmeler yapılmasıdır. Çoğu zaman yapısal olmayan, doğrudan ve yüz yüze ya da telefonla yapılan, genelde tek katılımcılı, bazen 2 ya da 3 kişi ile gerçekleştirilen bir araştırma tekniğidir. Amaç, katılımcı ile görüşmeler yapılırken belirli bir başlığa ait alışkanlıkları,
inançları, tutum ve duyguları açığa çıkarmak, konuyla ilgili uzman görüşüne yer vermek,
sektörü ve konuyu derinlemesine anlamaktır.
"Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye İş Gücü Piyasasına Uyumu" araştırmasında, derinlemesine görüşmelerin yeri ve zamanı, görüşmecinin kendini en rahat ve doğal
haliyle hissedebileceği yerlerde, esnek zamanda ve yerde gerçekleştirilmiştir.
Görüşmeyi yönlendirecek genel bir akış uygulanmış, bununla birlikte sohbetin akışı, konu
içinde kalmak şartı ile serbest bırakılmış, katılımcılar tarafından dile getirilen tüm konular
geniş kapsamlı olarak görüşülmüştür.
1.2. Örneklem Seçimi/Araştırmada Görüşme Yapılan Kurumların Özellikleri
"Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Türk İş Gücü Piyasasına Uyum" araştırmasında
22 Ekim – 2 Aralık 2019 tarihleri arasında, toplam 50 adet yüz yüze ve telefonda derinle-
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mesine görüşme gerçekleştirilmiştir.
Derinlemesine görüşmeler, Türkiye’de toplam 9 ilde gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin gerçekleştiği iller, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı geçici
koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin illere göre dağılım verilerinde yer alan, Suriyelilerin en çok yaşadığı iller arasından seçilmiştir.
Tablo 1 – Görüşme Yapılan İllerdeki Suriyeli Nüfusu17
#
1

479.420

2

454.361

3

427.696

4

243.413

5

207.834

6

176.773

7

147.627

8

116.252

9

96.011

Derinlemesine görüşmelerde, 10 ve üzeri çalışana istihdam sağlayan kurumların işe alım
süreçlerinde işe alım kararında etkisi olan ya da nihai kararı veren kişilerle görüşülmüştür.
Büyük ölçekli şirketleri temsilen yapılan görüşmelerin 3 tanesi, ilgili ildeki ticaret veya sanayi odası yetkilileriyle gerçekleşmiştir.
Görüşülen işverenlerin yer aldıkları sektörlere, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İş Gücü
İstatistikleri ile Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın İktisadi Faaliyet Kollarına göre Dağılım" verileri
birlikte değerlendirilip karar verilmiştir. Bu doğrultuda kapsanan sektörler; tekstil, ticaret
ve perakende (ithalat & ihracat dahil), imalat (gıda dahil), elektrik/elektronik/bilgi teknolojileri ve hizmet sektörleridir.
Görüşülen işletmelerin büyüklükleri çalışan sayısına göre belirlenmiştir;
Tablo 2 – İşletme Büyüklüklerine göre Görüşme Sayıları

14
22
14

17

İçişleri Bakanlığı- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2019, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 (sayfa Göç
İdaresi tarafından güncel verilerle düzenli olarak yenilenmekte olup ilgili veriler 31 Aralık 2019 tarihine yöneliktir)
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Detaylı örneklem dağılımı aşağıdaki gibidir:
Tablo 3 – Sektör ve Şehir Kırılımında Görüşme Adetleri
Tekstil

Ticaret ve
Perakende

Elektronik/
BT *

4

4

Hizmet

Toplam

-

2

-

1

10

3

2

-

1

7

2

3

2

1

2

10

1

-

4

-

3

8

3

-

3

-

-

6

1

2

-

-

3

6

-

1

-

1

1

3

12

13

11

3

10

50

*Kısaltma,.Elektrik/.Elektronik/.Bilgi.Teknolojileri.sektörünü.ifade.eder.

1.3. Araştırmanın Sınırları
Üçüncü bölümü içeren bulgular kalitatif (niteliksel) bulgulardır. Örneklem seçimi, büyüklüğü ve görüşme yöntemi nedeniyle kalitatif araştırma sonuçları yön göstermekle birlikte
tüm popülasyona yansıtılamaz. Oluşacak böyle bir ihtiyaç doğrultusunda niceliksel (kantitatif) araştırma yapılmalıdır.  
"Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İş Gücü Piyasasına Uyumu" araştırmasında iş
gücünün geneline bakılmıştır. Bu çerçevede, kapsama alınan ana konu olan geçici koruma
kapsamındaki Suriyelilerin iş gücü piyasasına uyumu üzerine görüşler alınmış, cinsiyet ve
yaş gibi farklı demografik kırılımlar özelinde iş gücüne yaklaşımlar kapsam dışında bırakılmıştır. Gelecekte bu tür çalışmalarla konu hakkında yeni bulgular eklenebilir.
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Masabaşı
Araştırma
Verileriyle
Genel
Bilgiler

2. Masabaşı Araştırma Verileriyle Genel Bilgiler
Masabaşı araştırma yöntemiyle yürütülen araştırmanın ilk bölümü, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin iş gücü piyasasına uyumu konusunda ortaya çıkan fırsat ve engelleri
daha iyi anlamayı sağlayacak bilgileri içermektedir.
Öncelikle, geçici koruma kapsamındaki kitlenin demografik özellikleriyle eğitim ve mesleki
tecrübe seviyelerine ilişkin bulgulara odaklanılmıştır. Bu ilgili kitleye yönelik olarak derinlemesine görüşmelerde ortaya çıkan bulguların arka planını daha iyi anlamayı sağlayacaktır.
Öte yandan, Türkiye iş gücü piyasasıyla ilgili işverenlerin yansıttığı süregelen trendler de
masabaşı araştırmasıyla ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Böylece iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemek ve derinlemesine görüşmelerde saptanan engel ve fırsatlara yönelik
öneriler yapmak mümkün olmuştur. Son olarak "Avrupa Birliği’nin Göç Politikası", işverenlere yaklaşım ve sığınmacılara yönelik uygulamalar açısından değerlendirilmiş ve AB’deki
geçmiş deneyimlerin ilgili noktalarına değinilmiştir.
2.1. Suriye Krizi ve Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler
Suriyelilerin göçü; irade esasına göre zorunlu, göçün yoğunluk esasına göre kitlesel ve
bazen de bireysel, ülke sınırları esasına göre ise uluslararası göçtür. 2010 yılının Aralık
ayında Tunus’ta başlayan ve uluslararası ilişkiler literatüründe “Arap Baharı” olarak isimlendirilen halk hareketleri; Mısır, Libya, Bahreyn, Cezayir, Sudan, Lübnan, Ürdün ve Yemen gibi ülkelere sıçramış, 2011 yılının Mart ayında ise Suriye’de görülmeye başlanmıştır18.
Suriye’deki süreç, Birleşmiş Milletler’in (BM) kuruluşundan bu yana bölgedeki en büyük krize yol açarken, tahminlere göre arkasında 511 bin ölü ve milyonlarca mülteci bırakmıştır19.
Suriyelilerin yaşadığı insanlık dramı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yakın tarihte görülen en büyük göç dalgası olarak nitelendirilmektedir20.
10 milyondan fazla insan ülkesinden ayrılmak veya ülke içinde yer değiştirmek suretiyle
başka “güvenli” bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek komisyonu (UNHCR) verilerine göre günümüzde dünyadaki en büyük zorla yerinden
edilmiş nüfusu Suriyeliler oluşturmaktadır21. Aynı verilere göre, Suriye içinde yer değiştirmek zorunda kalanlar da dahil edilerek bakıldığında, yerinden edilmiş Suriyelilerin toplam
sayısının 2018 sonu itibarıyla 13 milyona ulaştığı görülmektedir. Yine bu veriler göstermektedir ki bu sayının 6.654.000 tanesi başka ülkelere sığınan kişilerden oluşmaktadır.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre, iç kriz nedeniyle Suriye’yi terk etmek zorun kalan tüm Suriyelilerin yaklaşık %65’i ülkemizde bulunmaktadır22.
Bu oran ile Türkiye en fazla Suriyeli mülteci barındıran ülke olmuştur. %16 ile Lübnan ikinci,
%12 ile Ürdün üçüncü, %4 ile Irak dördüncü sıradadır. Suriyelilerin %87’si komşu ülkelerde
mülteci olmakla beraber, tüm sığınmacılar toplam 105 ülkeye yayılmış durumdadır.
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18

Hakan Bostan, Göç Araştırmaları Dergisi, Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Uyum, Vatandaşlık ve İskân Sorunu,
2018, http://www.gam.gov.tr/files/8-3.pdf

19

Human Rights Watch; https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/syria (İngilizce)

20

UNHCR, Syria conflict at 5 years: the biggest refugee and displacement crisis of our time demands a huge surge in
solidarity (İngilizce), https://www.unhcr.org/news/press/2016/3/56e6e3249/syria-conflict-5-years-biggest-refugee-displacement-crisis-time-demands.html (Son Erişim Tarihi: 09.01.2020)
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UNHCR, Global Trendler Raporu, 2018, https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf (İngilizce- Sayfa 6)

22

UNHCR, Sığınılan Ülkeye göre Toplam Kişi Sayıları, (İngilizce); https://data2.unhcr.org/en/situations/syria
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Tablo 4 - Suriyeli Mültecilerin En Yoğun Bulunduğu 5 Ülke23
Ülke

Sayı

Toplam Suriyeli Mülteci
Sayısına Oranı

3,576,370

64,30%

916,113

16,50%

654,692

11,80%

245,810

4,40%

129,426

2,30%

35.713

0,60%

Suriye ile 911 km’lik sınırı olan Türkiye, Suriye krizinin hemen her boyutu ile en önemli muhataplarındandır. Suriye’den Türkiye’ye göç, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren aralıksız devam etmiştir24. Türkiye, bu kitlesel göçe “açık kapı politikası” ile cevap vermiş, uluslararası
hukuk ve evrensel insan haklarına uygun bir biçimde ve geri göndermeme ilkesi doğrultusunda Suriye’den gelenlere “geçici koruma” sağlamıştır. Bu kriz, aynı zamanda Türkiye’nin
karşı karşıya kaldığı en ciddi göç krizi olmuştur.
Tablo 5 – Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Sayısı25
Ülke

Sayı

2011

0

2012

14.237

2013

224.655

2014

1.519.286

2015

2.503.549

2016

2.834.441

2017

3.426.786

2018

3.623.192

2019

3.576.370

Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı 2019 sonu itibarıyla toplam 3.576.370 kişi olmuştur. 2018
yılında Kamu Denetçiliği Kurumunun açıkladığı verilere göre 2011’den bu yana Türkiye’de
doğan Suriyeli bebek sayısı 276.158’dir26. Türkiye, belirtildiği gibi, bu sayıyla 2019 yılı sonu
itibarıyla dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi konumundadır27.
2.1.1.
2.1.1.1.

Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Demografik Özellikleri
Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Yaş & Cinsiyet Dağılımı

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin iş gücüne uyumunu etkileyen unsurlardan biri, ilgili kitlenin cinsiyet ve yaş dağılımı gibi demografik özellikler olacaktır. Tablo 6’da görüldüğü gibi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki Suriyeli erkeklerin sayısı, kadınların sayısından fazladır. Erkek-kadın sayısı arasındaki
en büyük fark 19-24 yaş aralığındadır. Yaş arttıkça bu fark azalmaktadır.
23

UNHCR, Sığınılan Ülkeye göre Toplam Kişi Sayıları, (İngilizce); https://data2.unhcr.org/en/situations/syria

24

İçişleri Bakanlığı- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2019, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 (sayfa Göç
İdaresi tarafından güncel verilerle düzenli olarak yenilenmekte olup ilgili veriler 31 Aralık 2019 tarihine yöneliktir)

25

Ibid

26

Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’deki Suriyeliler Raporu, 2018, Sayfa 195-196, Madde 5; https://www.ombudsman.
gov.tr/suriyeliler/ozel_rapor.pdf; Bu raporun yayın tarihi olan 2018’den sonra

27

Dünya Bankası (World Bank); “Sığınma Ülkesine göre Sığınmacı Sayısı Listesi”; https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.REFG (İngilizce) ; UNHCR; “21. Yüzyılda en çok sığınmacı kabul eden ülkeler”; https://www.unhcr.
org/56655f4e0.pdf; (İngilizce)
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Tablo 6 – Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Cinsiyet Dağılımı28

Cinsiyet

Sayı

Kadın

1.645.081

%46

Erkek

1.931.289

%54

Tablo 7 – 31.12.2019 İtibarıyla Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Yaş ve Cinsiyet Dağılımı29
SAYI
YAŞ GRUBU

YÜZDE %

ERKEK

KADIN

TOPLAM

ERKEK

KADIN

TOPLAM

1931289

1645081

3576370

100%

100%

100%

0-4

305587

285668

591255

16%

17%

17%

5-9

254441

239693

494134

13%

15%

14%

10-14

191036

176755

367791

10%

11%

10%

15-18

146839

119728

266567

8%

7%

7%

19-24

307928

222710

530638

16%

14%

15%

25-29

194629

140049

334678

10%

9%

9%

30-34

159703

118365

278068

8%

7%

8%

35-39

112869

90181

203050

6%

5%

6%

40-44

74479

66882

141361

4%

4%

4%

45-49

55394

53370

108764

3%

3%

3%

50-54

44733

43194

87927

2%

3%

2%

55-59

31105

31576

62681

2%

2%

2%

60-64

21732

22378

44110

1%

1%

1%

65-69

14146

14895

29041

0.7%

0.9%

0.8%

70-74

7931

8590

16521

0.4%

0.5%

0.5%

75-79

4356

5477

9833

0.2%

0.3%

0.3%

80-84

2397

2984

5281

0.1%

0.2%

0.15%

85-89

1302

1725

3027

0.07%

0.1%

0.08%

682

861

1543

0.04%

0.05%

0.04%

TOPLAM

90+

Türkiye’deki geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin %46,79’u 0-18 yaş aralığındadır. Suriyelilerin %28,81’i de 10 yaşın altındadır. 0-18 yaş aralığında olan çocuklarla kadın nüfusunun toplamı Suriyeli sayısının %70,24’üne denk gelmektedir. Genç nüfus olarak tanımlanan
15-24 yaş aralığında Suriyeli genç nüfusun toplam Suriyeli sayısındaki oranı %22,57’dir.
Türkiye’nin genç nüfus oranı ise %15,8’dir. Göç İdaresi’nin verilerini gösteren Tablo 7’ye
göre kayıtlı Suriyelilerin ortanca yaşı 19-24 aralığında olurken Türkiye nüfusunun 2019
verilerine göre ortanca yaşı ise 32,4 olarak belirlenmiştir30. Buradan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli nüfusu denildiğinde, Türkiye’deki yerel nüfusa göre daha genç bir kitleyle
karşılaşılacağı anlamı çıkmaktadır.

26

28

İçişleri Bakanlığı- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2019, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 (sayfa Göç
İdaresi tarafından güncel verilerle düzenli olarak yenilenmekte olup ilgili veriler 31 Aralık 2019 tarihine yöneliktir)

29

Ibid

30

Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenin-nufusu-83-milyon-154-bin-997-kisiye-ulasti/1723520
(Son Erişim: 26 Şubat 2020)
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2.1.1.2.

Geçici Barınma Merkezleri İçinde ve Dışında Kalan Suriyeliler

Geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı Tablo 8’de verilmiştir. Suriyelilerin
yalnızca %1,69’unun kamplarda yaşadıkları anlaşılmaktadır31. Dolayısıyla, geçici koruma
kapsamındaki kitlenin büyük ölçüde kamp dışında yaşadığı ve iş gücüne uyum ile gelir
kazanma konusunun bu kitle için çok önemli olduğu sonucuna varılabilir.
Tablo 8 – 31.12.2019 İtibarıyla Geçici Barınma Merkezleri İçinde ve Dışında Kalan Suriyeliler 32

Konum

2.1.1.3.

Sayı
63.443

%2

3.512.927

%98

Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitim ve Mesleki Durumları

"Mülteci Hayatlar Monitörü" araştırmasına göre geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin
eğitim düzeyi oldukça düşüktür. 15 yaş ve üstü Suriyelilerin %63,5’inin ilkokul mezunu veya
resmi eğitimi bulunmayan kişilerden oluştuğu görülmektedir. Yükseköğrenim görece daha
düşük olmasına karşın %22’sinin en az ortaokul mezunu olduğu görülmektedir.
Şekil 1 – Kamp Dışındaki Suriyelilerin Eğitim Durumları33

31%
26%
22%
14%
7%

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin önemli bir kısmının eğitim düzeyinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak, Tablo 9’da gösterildiği gibi, ilgili kitlenin Suriye’de herhangi bir mesleği olmadığı veya beden gücüne dayalı işlerle uğraştığı tespit
edilmiştir. Bir başka deyişle, iş gücüne uyum sürecini geliştirme yollarını belirlemek açısından önemli bir bulgu olarak, geçici koruma kapsamındaki kitlenin çoğunlukla eğitim durumu ve mesleki tecrübesi düşük bireylerden oluştuğu anlaşılmaktadır. Yine de Türkiye’nin
okul çağındaki Suriyeli öğrencilerin eğitim ve öğretime dahil edilmesi için önemli uğraşlar
vererek bu durumu iyileştirmekte olduğu göz önüne alınmalıdır. Şayet Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye’deki Suriyeli nüfusta okul çağındaki toplam
kitle için eğitim ve öğretime katılma oranı 2018 sonu itibarıyla %62,53 (655.075 kişi) olarak
gerçekleşmiştir34.
31

Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Kasım 2019, Mülteciler Derneği; https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi-kasim-2019/ (Son Erişim: 12.01.2020)

32

İçişleri Bakanlığı- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2019, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 (sayfa Göç
İdaresi tarafından güncel verilerle düzenli olarak yenilenmekte olup ilgili veriler 31 Aralık 2019 tarihine yöneliktir)

33

INGEV ve Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Mülteci Hayatlar Monitörü, 2017, http://ingev.org/wp-content/uploads/2017/07/Multeci-Hayatlar-Monitor%C3%BC.pdf, Not: Araştırma, Türkiye’deki mülteci nüfusunun %79’unu barındıran
10 ilde 1.282 yüz yüze görüşme ile gerçekleştirilmiştir. Bu örneklemden çıkan sonuçlara dayanılarak genel sığınmacı
nüfusu ile ilgili projeksiyonlar yapılmıştır.

34

Milli Eğitim Bakanlığı, Internet Bülteni, Geçici Koruma Altindaki Öğrencilerin Eğitim Hizmetleri, http://hbogm.meb.gov.
tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/03175027_03-12-2018__Ynternet_BYlteni.pdf (Son Erişim: 29 Şubat 2020)
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Tablo 9 – Kamp Dışında Yaşayan Suriyelilerin Suriye’deki Mesleki Durumu35
Meslek Grubu

ERKEK

KADIN

TOPLAM

39.0%

61.1%

49.9%

41.8%

34.1%

38.0%

10.2%

1.20%

5.8%

3.3%

1.10%

2.2%

1.6%

0.70%

1.1%

1.1%

0.70%

0.9%

1.0%

0.50%

0.8%

1.2%

0.00%

0.6%

0.5%

0.60%

0.6%

0.3%

0.00%

0.2%

Türkiye’deki Suriyelilerin iş gücü piyasasında çalıştıkları sektörleri gösteren aşağıdaki tabloya bakıldığında; en çok tekstil, inşaat ve imalat sektörlerinde çalıştıkları görülebilir. Türkiye’de en çok istihdam yaratan sektörlerin bazılarının aynı zamanda kayıt dışı istihdamın
da en fazla görüldüğü sektörlerden olduğu unutulmamalıdır; bu sektörlere inşaat, tekstil
ve tarım örnek verilebilir36. Kayıt dışılık Türkiye ekonomisinin en ciddi sorunlarından birisidir ve TÜİK verilerine göre 2018’de kayıt dışı çalışanların oranı %33,42’dir37.
Tablo 10 – Türkiye’de Suriyelilerin Çalıştığı Sektörler 38
Sektör

%
30.4
19.1
16.3
7.5
6.4
5.7
14.5

Çalışma hakları konusunda yapılan düzenlemeye göre, en az 6 ay süreyle geçici koruma
kapsamında bulunmuş olan Suriyelilerin, işverenin talebi üzerine sağlanan çalışma izni almaya hakkı vardır. Çalışma izniyle çalışan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin en
az asgari ücretle çalışması gerekmektedir. Özellikle Tablo 9’da belirtilen gruplar arasında çoğunluğu oluşturan kişilerin—yani mesleki becerisi olmayan ve beden gücüne dayalı
işçilik yapan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin—istihdamı söz konusu olduğunda,
bazı işverenlerde oluşan kayıtlı çalışmanın getirdiği maliyetleri azaltma isteği, genel olarak
kayıt dışılığın önemli nedenlerindendir39. Öte yandan, özellikle "Kızılaykart" yardımlarının

28

35

AFAD, Türkiye’deki Suriyelilerin Demografik Görünümü, Yașam Koșulları ve Gelecek Beklentilerine Yönelik Saha Araștırması, 2017, Sayfa 55, https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/25337/xfiles/17a-Turkiye_deki_Suriyelilerin_Demografik_Gorunumu_Yasam_Kosullari_ve_Gelecek_Beklentilerine_Yonelik_Saha_Arastirmasi_2017.pdf

36

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (Kadim) Projesi Genelgesi, Sayfa:3, https://www.
resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/10/20061004-13-1.pdf (Son Erişim: 12.01.2020)

37

TÜİK Resmi Sayfası: iş gücü İstatistikleri; (Son Erişim: 12.01.2020) http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/
kayitdisi_istihdam/kayitdisi_istihdam_oranlari/kayitdisi_istihdam_orani

38

Integration of Syrian refugees under temporary protection into the Turkish labor market: Challenges and Opportunities,
Round table FLA and UNHCR, 2016, https://www.fairlabor.org/sites/default/files/integration_of_syrian_refugees_roundtable_december_2016.pdf

39

Omran, Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki Geçim Kaynağı Zorlukları; Analitik araştırma, Muhammed Abdullah, 2018; sayfa 9-10; http://tr.omrandirasat.org/yay%C4%B1nlar%C4%B1m%C4%B1z/suriyeli-multecilerin-turkiye-deki-gecim-kay-
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“resmi istihdamda olmayan”40 kişilere veriliyor olmasının geçici koruma kapsamındaki Suriyeli kişileri kayıt dışı çalışmaya iten bir unsur olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
"TÜİK İş Gücü İstatistiklerine" göre, Türkiye’de istihdam edilen vatandaşların sayısı
28.343.000’dir41. "Mülteci Hayatlar Monitörü" araştırmasına göre istihdam edilen Suriyeli
sayısının ise yaklaşık 650.000 olduğu tahmin edilmiştir. Dolayısıyla geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin istihdam sayısının, yerel halkın istihdam sayısına oranının yaklaşık %2 seviyelerinde olduğu tahmin edilebilir; ancak burada kayıtlı çalışan ve kayıt dışı çalışan ayrımı
öne çıkmaktadır. Koç Üniversitesi'nden Ahmet İçduygu ve Eleni Diker tarafından yazılan ve
Göç Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan “Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin İş Gücü Piyasası Entegrasyonu: Mültecilikten Göçmenliğe”42 isimli makalede değinildiği gibi, Suriyelilerin
Türkiye’nin kayıtlı iş gücü piyasasına önemli bir etki etmesi beklenmemektedir. Bunun nedeni
Suriyelilerin büyük ölçüde kayıt dışı işlerde çalışıyor olmalarıdır. Öte yandan, Suriyelilerin iş
gücü piyasasına girişinin, kayıt dışı çalışan T.C. vatandaşlarının istihdam oranlarını ve maaş
seviyelerini düşürebileceği ifade edilmiştir.
Girişimcilik ve kayıt dışı istihdam konularında T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2018’de
hazırladığı “Türkiye’deki Suriyeliler”43 isimli raporda şu ifadeler yer almaktadır;

“

Emek piyasasında kendilerine yer bulmaya çalışan Suriyeliler, ucuz ücretleri ve […]
kayıt dışı çalışmayı kabul ettiklerinde niteliksiz işlerde çalışmalarına izin verilmektedir. Suriyeliler kendi istihdamlarını kendileri oluşturmakta ve işyerleri açmaktadırlar. 13/08/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu ile kurulan
Çalışma Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü Suriyeliler de dahil bütün
yabancıların çalışma hakları konusunda yetkili kılınmıştır. Aynı kanun, nitelikli yabancı iş gücü için önemli bir düzenleme yaparak “Turkuaz Kart” uygulamasını da
başlatmıştır. Düşük ücret ile çalıştırılmaları nedeniyle cazip olan Suriyelilerin kayıt
altına alınarak çalıştırılması kısa ve orta vadede çok da gerçekçi değildir. Bahsi
geçen düzenlemenin en önemli katkısının nitelikli iş gücünün Türkiye’de kalması
yönünde olacağı düşünülmektedir. Özellikle uyum sürecinde nitelikli Suriyeli iş gücüne ihtiyaç bulunmakta olduğu dikkate alındığında söz konusu kişileri Türkiye’de
tutmak için çaba gösterilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir.”

2.1.1.4.
Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Çalışma Durumları
T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 sonu verilerine bakıldığında, Türkiye’de 3.576.370 geçici koruma kapsamında Suriyeli bulunduğu
görülmektedir44. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre ise bu
kişiler arasında çalışma izni verilenlerin sayısı 34.573’tür45. Öte yandan, “Mülteci Hayatlar
nagi-zorluklari-analitik-arastirma.html
40

SUY Kriterleri; http://kizilaykart-suy.org/TR/degerlendirme.html (31 Aralık 2019)

41

TUİK, İş Gücü İstatistikleri; http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=fh1XpYxYgWNqjrp2F5gqZzD2rlrJcGL
9VH4PtThtb5PfTpJvSJDJ!1154475847?id=33777

42

Ahmet İçduygu, Eleni Diker, “Labor Market Integration of Syrian Refugees in Turkey: From Refugees to Settlers”, the
Journal of Migration Studies, sayfa 28-29; V.3, No 1 6.9.17; http://www.gam.gov.tr/files/5-2.pdf

43

T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu, 2018, Türkiye’deki Suriyeliler Özel Raporu; sayfa 223; https://www.ombudsman.gov.tr/
suriyeliler/ozel_rapor.pdf

44

İçişleri Bakanlığı- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2019, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 (sayfa
Göç İdaresi tarafından güncel verilerle düzenli olarak yenilenmekte olup ilgili veriler belirtilen 31 Aralık 2019 tarihine
yöneliktir)

45

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/31746/yabanciizin2018.pdf
(sayfa 11)
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Monitörü” araştırması bulgularına göre46; Türkiye’de 650 bin Suriyelinin faal olarak çalıştığı öngörülmüştür. Faal olarak çalışanların sayısıyla çalışma izni verilen kişilerin sayıları
karşılaştırıldığında, iş gücünde yer alan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin büyük
oranda kayıt dışı olarak çalıştığı tahmin edilmektedir.
“Mülteci Hayatlar Monitörü” araştırmasına göre, geçici koruma kapsamındaki 15 yaş üzeri
Suriyelilerin %52’si çalışmamakta ve iş aramamaktadır. Bir başka deyişle bu kişiler iş gücü
dışında yer almaktadır. Yaşlılık veya uzun süreli hastalık nedeniyle çalışmayan %8, öğrenci
olduğu için çalışmayan yaklaşık %5 ve emekli olduğu için çalışmayan %1’dir.
Tablo 11 – 15 Yaş Üzerindeki Suriyelilerin Çalışma Durumu47

31%
17%
52%

Aynı çalışmanın öngörülerine göre, büyük çoğunluğu kayıt dışı olmak üzere geçici koruma
kapsamındaki Suriyelilerin %31’i faal olarak çalışmaktadır. Bulgulara göre geçici koruma
kapsamındaki Suriyelilerde işsizlik oranı yaklaşık %17,2’dir.
Faal olarak çalışanların %53’ü yerel bir işverenin yanında çalışmaktadır. Öte yandan %17’si
Suriyeli bir işverenin yanında çalışırken diğer bir %17’lik kesim de serbest meslek erbabıdır. Ayrıca bunlara ek olarak Suriyeli işveren oranı da %2 seviyesindedir. Kalanlar ise
mevsimlik işçilik veya aile içinde bakım gibi hizmetlerde çalışanlardır. Yukarıda belirtilen
yüzdelerden bir Suriyeli işverenin yanında çalışanların (%17), kendisi serbest meslek sahibi
olanların (%17) ve direkt kendisi işveren olanların (%2) oranları toplandığında, Türkiye’de
çalışmakta olan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli kesimin %36’sının yine bu kesimdeki
girişimciler nedeniyle iş gücüne dahil olduğu görülmektedir (bir Suriyeli işveren yanında
çalışanlar da bu işverenin girişimciliği sayesinde iş gücüne girmiş sayılmaktadır). Dolayısıyla buradan çıkan önemli bir diğer bulgu da geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin
istihdamı konusunda yerel işverenlerin yanında Suriyeli girişimcilerin de etkili olduğudur.
Türkiye’deki toplam şirket sayısı 1,6 milyon civarındadır48. En az bir Suriyeli ortağı bulunan şirket sayısı ise yukarıda belirtildiği gibi 15.159’dur. Dolasıyla Suriyeli şirketlerin toplam
şirket sayısına oranı yaklaşık %1 civarındadır. Buna rağmen geçici koruma kapsamındaki
Suriyeli istihdamının %36’sı belirtildiği gibi Suriyeli işverenlerle ilişkilidir. Bir başka deyişle,
yerel işverenlerin toplam şirket sayısı içindeki ağırlığı, Suriyeli istihdamı içindeki ağırlığına
kıyasla çok daha yüksektir. Bu tablo geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin istihdamı
konusunda yine bu kesimdeki girişimciliğin önemini göstermektedir.
Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre Şubat 2019 itibarıyla Türkiye’de en az bir Suriyeli ortağı bulunan 15.159 şirket kurulmuştur49. Bunlara şahıs işletmeleri ve kayıt dışı işlet-
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INGEV ve Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Mülteci Hayatlar Monitörü, 2017, http://ingev.org/wp-content/uploads/2017/07/Multeci-Hayatlar-Monitor%C3%BC.pdf, Not: Araştırma, Türkiye’deki mülteci nüfusunun %79’unu barındıran
10 ilde 1.282 yüz yüze görüşme ile gerçekleştirilmiştir. Bu örneklemden çıkan sonuçlara dayanılarak genel sığınmacı
nüfusu ile ilgili projeksiyonlar yapılmıştır.
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Ibid

48

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2017 Faaliyet Raporu, sayfa:20, http://www.tisd.org.tr/haberDuyuru2018/SGK-2017FaaliyetRaporu.pdf (Son Erişim: 29 Şubat 2020)

49

BBC Türkiye, Türkiye’de kaç Suriyeli var, en çok Suriyeli nüfusu hangi şehirde yaşıyor? - Suriyeliler Türkiye’de Ne Kadar
Şirket Kurdu? https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-49150143 (Son Erişim: 18 Şubat 2020)
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meler dahil edilmezken, "Mülteci Hayatlar Monitörü" araştırması kapsamında yapılan tahminlere göre, bunların dahil edilmesi halinde, Türkiye’deki Suriyeliler tarafından kurulmuş
yaklaşık 100 bin şahıs işletmesi ve şirket bulunduğu öngörülmektedir.
Diğer yandan, “Suriyeli KOBİ’lerin İhtiyaç Analizi”50 çalışmasının bulgularına göre Suriyeli
KOBİ’lerin sadece %27’si yerel müşterilere satış yaptığını belirtirken %73’lük bölümü Türkiye’deki diğer Suriyeli işletme veya kişilere ya da ülke dışına ihracat yoluyla satış yaptığını
belirtmiştir. Dolayısıyla geçici koruma kapsamındaki Suriyeli girişimcilerin en azından belirli sektörlerde yerel müşterilere yönelik rekabete ciddi anlamda dahil olmadıkları tahmin
edilmektedir.
Yukarıda bahsedilen “Mülteci Hayatlar Monitörü” araştırmasının diğer bir önemli sonucu,
eğitim seviyesi arttıkça işsizliğin de artış gösterme yatkınlığıdır. Bu konudaki ana bulgular
Tablo 12’de görülebilir. Bu tabloda işsiz kişiler arasındaki eğitim dağılımına bakıldığında,
“Üniversite veya Üstü” seviyenin işsizler içindeki ağırlığının genel nüfustaki ağırlığına göre
daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu veri, üniversite veya daha yüksek seviyede eğitim
almış Suriyelilerin, Türkiye’de iş bulmakta diğer eğitim seviyelerindeki Suriyelilere kıyasla
daha zorlandığını düşündürmektedir. Bu oranlar, Suriyelilerin Türkiye’de genelde düşük
vasıflı işlerde yer bulabildiğinin işareti olarak da yorumlanabilir.
Tablo 12 – 15 Yaş Üzerindeki Suriyelilerin Eğitim Durumu ve Çalışma Durumu51
Tüm Geçici Koruma
Kapsamındaki Suriyeliler
Arasındaki Yüzdesi

Sadece Çalışanlar
Arasındaki Yüzdesi

Sadece İşsizler
Arasındaki Yüzdesi

Resmi Eğitim Görmemiş

31%

26%

24%

Eğitim Durumu Dağılımı
İlkokul

26%

25%

20%

Ortaokul

22%

26%

30%

Lise

14%

15%

12%

7%

8%

13%

Üniversite veya Üstü

2.1.1.5.
Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Gelir Kaynakları
“Mülteci Hayatlar Monitörü” araştırmasına göre, Suriyeli hanelerin %85’inin ana gelir kaynağı, hanehalkı arasından çalışan bir ya da birden fazla bireyin kazandığı maaş ve ücretlerdir (hanede sosyal yardımlar veya önceden yapılmış tasarruflar gibi birden fazla
gelir kaynağı yine de olabilir). Bu veri, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler tarafından
iş gücüne uyum ve kendi gelirini kazanır olmaya verilen önemi de vurgulamaktadır. Aynı
çalışmada Suriyeli mültecilerin ortalama hanehalkı büyüklüğü 6,2 kişi olarak tahmin edilmiş
olup, hane başına gelir getiren kişi sayısı ise ortalamada 1,4’tür.
Dikkat çekilmesi gereken bir diğer konu, Suriye para biriminin 2011’den beri geçirdiği değer
kaybıdır. 2011 yılında 1 Amerikan doları yaklaşık 50 Suriye lirası ederken, 2019 itibarıyla 1
Amerikan doları 515 Suriye lirasına denk gelmiştir52. Bu durum, Suriye para biriminin 2019
yılında 2011’deki değerinin yaklaşık %10’undan işlem gördüğünü göstermekte olup Suriyeli50

İNGEV, Needs Assessment for Syrian SMEs (İngilizce), 2019, Sayfa:10, http://ingev.org/wp-content/uploads/2019/07/
Needs-Assessment-for-Syrian-SMEs.pdf (Son Erişim: 18 Şubat 2020)

51

INGEV ve Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Mülteci Hayatlar Monitörü, 2017, http://ingev.org/wp-content/uploads/2017/07/Multeci-Hayatlar-Monitor%C3%BC.pdf Not: Araştırma, Türkiye’deki mülteci nüfusunun %79’unu barındıran
10 ilde 1.282 yüz yüze görüşme ile gerçekleştirilmiştir. Bu örneklemden çıkan sonuçlara dayanılarak genel sığınmacı
nüfusu ile ilgili projeksiyonlar yapılmıştır.

52

XE Currency (İngilizce); USD/SYP; 10Y Grafik Görünümünde 17 Mart 2011 ve 17 Mart 2019 karşılaştırması; https://
www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=SYP&view=10Y (Son Erişim: 12.01.2020)

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
www.tisk.org.tr

31

lerin varsa yerel para birimi cinsinden tasarruflarının da ciddi anlamda değer kaybetmesi
anlamına gelmektedir.
2.1.1.6.
Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Aldıkları Sosyal Yardım
Sosyal yardımlar, ülkemizde bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere yönelik hizmetler arasında önemli bir yere sahiptir. Söz konusu hizmetler gerek AFAD, AÇSHB, belediyeler, gerekse sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmekte olup, bu amaçla
çok sayıda proje yürütülmektedir53.
Suriyelilerin sosyal yardım olanaklarının başında "Sosyal Uyum Yardım" (SUY) programı
kapsamında verilen "Kızılaykart" gelmektedir. SUY kapsamında, uygunluk kriterlerine yönelik bir değerlendirme ardından uygun bulunan başvuru sahipleri ve beraber yaşadıkları
hanehalkı, aylık 120 TL nakit yardımı almaktadır54. Kasım 2019 itibarıyla 1.555.445 Suriye
uyruklu kişinin bu programın faydalanıcıları arasında olduğu Kızılay tarafından raporlanmıştır55. Geçici koruma kapsamındaki toplam Suriyeli sayısının 3.576.370 olduğu düşünülürse56, bu toplamın %43,5’luk oranının SUY kapsamında olduğu görülmektedir.
Geçici Koruma Yönetmeliğinin “Sosyal Yardım ve Hizmetler” başlıklı 30’uncu maddesinin
ilk fıkrasında

“

Bu yönetmelik kapsamındaki yabancılardan ihtiyaç sahibi olanlar, 29/5/1986
tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun
3'üncü maddesinde belirtilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde anılan kanun kapsamındaki
sosyal yardımlardan yararlandırılabilir”; ikinci fıkrasında “Bu yönetmelik kapsamındaki yabancılardan ihtiyaç sahibi olanların sosyal hizmetlere erişimleri Bakanlık (İçişleri Bakanlığı) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından
belirlenen usul ve esaslara göre sağlanır”

hususları yer almaktadır. Bu çerçevede yabancı uyruklulara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığı ile yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar Fon Kurulunun 17/10/2014 tarih ve 2014/6 sayılı kararında yer alan ilke kararı ile düzenlenmiş
olup, geçici koruma kapsamındaki yabancılara da söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde
yardım yapılması 22/01/2015 tarih ve 2015/1 sayılı Fon Kurulu kararı ile uygun bulunmuştur. Bu ilke kararı, 02/07/2015 tarih ve 2015/4 sayılı Fon Kurulu kararı ile güncellenmiştir57.
2.1.1.7.
Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Türkçe Hakimiyetleri %
“Mülteci Hayatlar Monitörü” araştırmasının Suriyelilerin Türkçe seviyesiyle ilgili bulgularına bakıldığında, Suriyelilerin kısıtlı Türkçe anlayıp konuşabildikleri ve okuma ile yazma
yetkinliklerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Türkçe okuma-yazma hiç bilmeyenler
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T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’deki Suriyeliler Özel Raporu, 2018, https://www.ombudsman.gov.tr/suriyeliler/
ozel_rapor.pdf, Syf. 166

54

Kızılaykart Internet Sitesi; http://kizilaykart-suy.org/TR/hakkinda.html

55

Kızılay, Kasım 2019, Suriye Krizi İnsani Yardım Raporu, Syf. 16; https://www.kizilay.org.tr/Upload/Dokuman/Dosya/
kasim-2019-suriye-krizi-insani-yardim-operasyonu-raporu-31-12-2019-28050091.pdf (Not: Ülke genelinde tüm POS
makineleri ve ATM’lerde kullanılabilen KIZILAYKART, Türkiye’de Geçici ya da Uluslararası Koruma altında yaşamakta
olan yabancılara yönelik nakit temelli yardım aracıdır.

56

İçişleri Bakanlığı- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2019, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 (sayfa
Göç İdaresi tarafından güncel verilerle düzenli olarak yenilenmekte olup ilgili veriler belirtilen 31 Aralık 2019 tarihine
yöneliktir)

57

T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’deki Suriyeliler Özel Raporu, 2018, https://www.ombudsman.gov.tr/suriyeliler/
ozel_rapor.pdf, Syf. 166
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%70’in üstündedir. İş gücüne uyum söz konusu olduğunda dil bariyerinin de en önemli hususlar arasında yer alacağı öngörülmektedir.
Şekil 2 – Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Türkçe Hakimiyetleri %
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Konuşma

30

39

Anlama / Dinleme

14

34

Okuma

17

71

17

75

Yazma
Hiç

Biraz

Orta

9
10
8

15

4
7

3

İyi

2.1.2. Türkiye’deki Suriyelilerin Coğrafi Dağılımı ve Yerel Nüfusa Oranı
Geçici Koruma altında bulunan kişilerin ikamet edeceği şehirler, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir58. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin en çok
yaşadığı 20 şehir ve bu şehirdeki toplam nüfusa göre yoğunlukları Tablo 13’te verilmiştir.
Bu verilere göre, Suriyeli nüfusu açısından ilk sıradaki şehir 479.420 kişi ile İstanbul olurken, son sıradaki şehir ise 22 kişi ile Bayburt’tur. Veriler incelendiğinde Suriyeli nüfusun
toplam kent nüfusuna oranının en yüksek olduğu illerin, direkt Suriye sınırında yer alan
veya bu sınıra görece yakın olan iller olduğu görülebilir (Örnek: Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay). İş gücüne uyum açısından, yüksek sayıda Suriyeli kişi barındıran bu şehirler
ile İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin daha ön planda olması gerektiği
görülmektedir.
Tablo 13 – Türkiye’deki Suriyelilerin Coğrafi Dağılımı ve Türk Nüfusuna Oranı59
SIRA

ŞEHİRLER

SURİYELİ
NÜFUSU

İL NÜFUSUNA İLE
KARŞILAŞTIRMA

1

İstanbul

479.420

%3,18

2

Gaziantep

454.361

%22,40

3

*Hatay

439.983

%27,33

4

Şanlıurfa

427.696

%21,01

5

*Adana

243.413

%10,96

6

Mersin

207.834

%11,45

7

Bursa

176.773

%5,90

8

İzmir

147.627

%3,42

9

*Kilis

116.252

%81,56

10

Konya

111.399

%5,05

11

Ankara

96.011

%1,74

12

*Kahramanmaraş

93.604

%8,12

13

Mardin

88.027

%10,62

14

Kayseri

73.714

%5,80

15

Kocaeli

55.585

%2,92

16

*Osmaniye

49.736

%9,31

17

Diyarbakır

23.619

%1,36

18

Malatya

28.544

%3,58

19

Adıyaman

21.016

%4,16

20

Batman

15.719

%2,62

…

…

…

79

Tunceli

45

%0,05

80

Artvin

37

%0,02

81

Bayburt

22

%0,03

…

*İşaretli illerde geçici barınma merkezleri bulunmaktadır.

58

T.C. Geçici Koruma Yönetmeliği, Madde 24, https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/gecicikorumayonetmeligi.pdf

59

İçişleri Bakanlığı- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2019, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 (sayfa
Göç İdaresi tarafından güncel verilerle düzenli olarak yenilenmekte olup ilgili veriler belirtilen 31 Aralık 2019 tarihine
yöneliktir)
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2.1.3. Türk Vatandaşlığı Verilen Suriyeli Sayısı
2019 sonu itibarıyla Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı 110.000’dir; bu kişilerin 53 bin
tanesi yetişkin iken 57 bin tanesi ise çocuktur60. Bu rakamlardan Türkiye’deki Suriyelilerin
çok büyük çoğunluğunun geçici koruma statüsünde olduğu tekrar görülmektedir.
2.2. Türkiye’deki Suriyeliler Konusunda Yasal Mevzuat ve Süreç Yönetimi
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM), yasalarla Türkiye’de göç ve mülteciler konusundaki
sorumlu kurum olarak belirlemiştir. "Geçici Barınma Merkezleri" (GBM), GİGM sorumluluğu
ve yetki alanındadır.
Ülkemizdeki Suriyeliler, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna göre geçici koruma statüsü altındadır. Bu statüye göre, “Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı
ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza
gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabileceği” ifade edilmektedir61. Kanunda, 1951 Cenevre Sözleşmesi’ndeki “mülteci” tanımına ilişkin coğrafi kısıtlama
muhafaza edilmiştir62. Türkiye, hukuken sadece Avrupa’dan gelen sığınmacılara “mülteci”
tanımı yaparken Avrupa dışından gelen sığınmacılara, sadece üçüncü ülkelere yerleştirilene veya başka bir kalıcı çözüm bulunana kadar, geçici olarak ikamet etme ve çeşitli
imkanlardan yararlanma hakkı sağlamaktadır.
2011 ve sonrasında yakın tarihin en ciddi insani krizlerinden biri ile karşılaşan Türkiye’de
22 Ekim 2014’te yayımlanan “Geçici Koruma Yönetmeliği”63, Suriye krizi çerçevesinde şekillendirilmiştir. Cenevre Sözleşmesi’ne Türkiye tarafından konulan coğrafi çekincenin korunduğu yeni düzenlemelerde, ilk kez “mülteci” ile birlikte “şartlı mülteci” kavramına da
yer verilmiştir. Yönetmelik “geçici koruma” için bir süre belirlememiş, “şartlı mültecilere”
imkânlar ölçüsünde sağlanacak hizmetlerin çerçevesini tanımlamıştır.
2.2.1. Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Statüsü
Yukarıda belirtildiği gibi, 2014 yılında yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu64 ile birlikte “şartlı mülteci” ve “geçici koruma” kavramları üzerinden
Türkiye’deki Suriyelilerin hukuki statüsü belirlenmiştir. Söz konusu kanun, mültecilik statüsünü şu şekilde detaylandırmıştır:

“

Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli
bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı nedenlerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku
sebebiyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden
yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir”.
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Mülteciler Derneği, Türkiyedeki Suriyeli Sayısı Aralık 2019; https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/ (Son
Erişim: 10.01.2020)

61

YabancIıar Ve Uluslararası Koruma Kanunu, Madde 91, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.
htm

62

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’deki Suriyeler Özel Raporu, 2018, sayfa 86, https://
www.ombudsman.gov.tr/suriyeliler/ozel_rapor.pdf (Son Erişim: 10.01.2020)

63

Geçici Koruma Yönetmeliği, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf (Son Erişim:
10.01.2020)

64

Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu, Madde 91, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.
htm
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Bu şekilde mültecilik vasfı alabilmesi için şahsın “Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan vakalar
nedeniyle” Türkiye’de bulunması gerekmektedir65.
Şartlı mültecilik ise 1994 tarihli İltica ve Sığınma Yönetmeliği’nde66 geçen “sığınmacılık” ifadesinin yerine kullanılmış ve Avrupa dışından gelenlere, üçüncü bir ülkeye temelli olarak
yerleştirilene kadar sığınma hakkı olarak ifade edilmiştir67. Şartlı mültecilik tanımı, üçüncü
ülkelere iltica etmek üzere Türkiye’den uluslararası koruma talep edilmesini ifade ettiğinden, Suriye’deki iç savaştan kurtulmak için Türkiye’ ye göç eden Suriyelilerin mültecilik ya
da şartlı mültecilik (sığınmacı) statüleri bulunmamaktadır. Aynı zamanda Suriye’den gelen
kişilerin kitlesel olarak toplu yer değiştirmesi de söz konusudur. Kitlesel akınla Türkiye’ye
giriş yapan bu sığınmacılar Türkiye’de “geçici koruma” dan faydalanmaktadır. Kanunumuzda geçici koruma;

“

Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı
geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir”68 ifadesiyle yer almıştır. Geçici
koruma, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, “kitlesel akın olaylarında acil
çözümler bulmak üzere geliştirilen bir koruma biçimi”

olarak tanımlanmış olup “devletlerin geri göndermeme yükümlülükleri çerçevesinde kitleler halinde ülke sınırlarına ulaşan kişilere, bireysel statü belirleme işlemleri ile vakit kaybetmeden, uygulanan pratik ve tamamlayıcı bir çözüm yolu” olarak gösterilmiştir69. Geçici koruma kapsamındaki
Suriyelilerin belirli şartları yerine getirmeleri halinde çalışma izni başvurusu alma hakkı
vardır70. Suriyeliler, Türkiye’de geçici koruma statüsü dışında, “yabancı” statüsünde de
bulunabilir. Yabancı statüsüne girebilmek için bir gümrük kapısından Türkiye’ye pasaport
ile düzenli giriş yapmak gerekir. Bu statü ile “oturma izni” ve buna ek olarak “çalışma izni”
elde edilebilir71.
"Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik" uyarınca Eylül
2018 tarihinde çalışma izni verilenlerin dağılımı illere göre Tablo 14’te gösterildiği gibidir.
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T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Mülteci tanımlaması ve Avrupa Konseyine üye ülkeler listesi; https://www.goc.gov.tr/multeci (Son Erişim: 10.01.2020)

66

Türkiyeye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiyeden İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar
ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Madde -3Tanımlar; “Sığınmacı” tanımı; http://www.multeci.org.tr/wp-content/
uploads/-1994/12/2016Yonetmeligi.pdf

67

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Şartlı Mülteci tanımlaması; https://www.goc.gov.tr/sartli-multeci

68

Geçici Koruma Yönetmeliği, Madde 3-Tanımlar, “Geçici Koruma” Tanımı; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf

69

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Geçici Koruma Hakkında Genel Bilgi, https://www.goc.gov.tr/
genel-bilgi45

70

T.C. İçişleri Bakanlığı, Çalışma İzni hakkında sıkça sorulan sorular; 7-”Geçici koruma kapsamındayım, çalışma izni alabilir miyim?” https://www.goc.gov.tr/calisma-izni-sss

71

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, Tuğba Yıldız, İbrahim Yıldız, 2017, syf.32 (3/17); Suriyelilerin Türkiye Ekonomisinde Kayit Dişi İstihdama Etkileri Ve Bunun Yansimasi Olarak Türkiye’ye Maliyetleri Üzerine Bir İnceleme, https://
dergipark.org.tr/tr/download/article-file/311124
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Tablo 14 – Geçici Koruma Statüsündeki Kişilere Verilen Çalışma İzinleri, İllere göre Dağılım,
30 Eylül 2018 İtibarıyla72

28%
12%
12%
8%
6%
4%
3%
3%
3%
2%
19%

2.3. Türkiye İş Gücü Piyasasına Genel Bakış
Türkiye’deki iş gücü piyasası, Dünya Ekonomik Forumu’nun "Global Rekabetçilik Endeksi'nde" 141 ülke arasından 109. sırada yer almaktadır.73. Bu endeks, ülkenin ekonomik performansını etkileyen çeşitli göstergeler kullanılarak oluşturulmaktadır. Endeksin oluşturulmasında kullanılan alt göstergelere bakıldığında, Türkiye “Yabancıları işe alma kolaylığı”
alanında 141 ülke arasında 63. sırada; “maaş ve üretkenlik” göstergesinde ise 96. sıradadır.
Türkiye’deki istihdamın dağılımı ekonomik sektörlere göre incelendiğinde, tarım sektörü
istihdamın %18,7’sini, sanayi sektörü %19,6’sını, inşaat sektörü %7,6’sını ve hizmet sektörü %54,2’sini karşılamaktadır74. Türkiye’de çalışma yaşındaki bireylerin yaklaşık yarısının
gelirleri, ülkedeki ortalama harcanabilir gelirden %13 kadar azdır75. Bu fark, Ekonomik İş
Birliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) %10 olarak belirlediği orandan daha yüksektir76.
İşsizlik seviyesi ülke ekonomileri incelenirken kullanılan önemli göstergelerden biridir. Yerel
işsizlik seviyesi, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerle ilgili işveren algılarını da etkilediği için bu bölümde çeşitli detaylarıyla işlenmiştir. ILO’nun tahminlerine göre dünya çapında
2018 yılında 172 milyon kişinin işsiz olduğu ve işsizlik oranının ise %5 olduğu öngörülmüştür77. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’deki işsizlik ortalamasının
dünyadaki işsizlik ortalamasının üzerinde seyrettiği görülmektedir78. 2005-2008 arasında
%9 seviyelerinde seyreden işsizlik oranı, sonra gelen küresel ekonomik kriz ile beraber
%13’lere kadar çıkmıştır. 2010 yılı ile birlikte azalmaya başlayan işsizlik oranı, 2012’den sonraki yıllarda ise sürekli artış göstermiştir.
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European Council on Refugees and Exiles; Sığınmacı Veritabanı (İngilizce); Türkiye sayfası; https://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey/access-labour-market-0
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World Economic Forum (İngilizce), The Global Competitiveness Index, Labor Market Index, sayfa 563, http://www3.
weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

74

Regional Strategic Overview, Turkey: Regional Refugee & Resilience Plan 2017-2018 in response to Syria crisis, UNHCR

75

H. Burcu Yüncüler & Çağlar Yüncüler, Minimum Wage Effects on Labor Market Outcomes in Turkey, Central Bank of the
Republic of Turkey, 2016, working paper No. 16/14
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2019, AA Haber, Ekonomi, https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/issizlik-rakamlari-aciklandi/1614129

77

World Employment Social Outlook, International Labor Organization, Sayfa 18 (İngilizce); https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_670542.pdf
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Türkiye Ekonomisinde İşsizliğin Belirleyicisi Olan Temel Makroekonomik Değişkenlerin Tespitine İlişkin Bir Uygulama,
Fatih Ayhan; sayfa 237-238, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/835847
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Tablo 15 – Türkiye’de İşsizlik Oranları79

Bunun yanında, Tablo 15’te görülebileceği gibi, Türkiye’de son dönemde genç işsizliği oranı %20,3 ve tarım dışı işsizlik ise %12,9 olmuştur. Bu doğrultuda, tarım dışı işsizlik ve genç
işsizliği oranı da genel işsizlik ortalaması ile benzer bir eğilim göstermektedir.
Türkiye işsizlikle mücadele kapsamında geçmişte çeşitli istikrar programları uygulamıştır.
Türkiye ekonomisinin önemli boyutlarda gelişim ve dönüşüm geçirmesi, işsizlikle mücadele
konusunda da ilerlemeler sağlanmasını beraberinde getirmiştir. 1980’lerdeki dışa açılma
hamleleri ile özel sektör girişimlerinin ekonomide daha çok yer alması; 2000’li yıllarda AB
ile uyum çerçevesinde iş hayatına getirilen yeni düzenlemeler bu açılardan etkili adımlar
olmuştur. Öte yandan, 2008’deki küresel ekonomik kriz sonrasında tüm dünyayı etkileyen
ekonomik yavaşlama, birçok ekonomik göstergeyi olumsuz etkilemiştir. Buna işsizlik oranları da dahildir. Ancak yakın dönemde önemli ekonomik etkileri olan tek olay bu değildir.
Öncelikle daha önce değinildiği gibi 2011’deki Suriye iç savaşı nedeniyle yer değiştirmek
zorunda kalan kitlelerin 2011-2019 arasında yarattığı göç hareketi sonucunda yaklaşık 3,5
milyon Suriyeli Türkiye’ye göç etmiştir. Ayrıca 2015’te Rusya ile yaşanan helikopter krizinin
ardından bu ülke ile ilişkilerin geçici de olsa bozulması; 2016 yılındaki darbe teşebbüsü ve
2017-2019 yılları arasında ABD ile siyasi ilişkilerde yaşanan çeşitli gerilimler, ekonomiyi ve
döviz kurlarını olumsuz etkileyen gelişmeler olmuştur. Bir yandan da özellikle Çin, İran,
Rusya ve ABD arasında, çeşitli ticari veya siyasi çekişmeler nedeniyle, global ekonomik
etkileri de olan sorunlar ortaya çıkmıştır. Tüm bu gelişmelerin sonucunda Türkiye ekonomisi, artan işsizlik seviyesi de dahil olmak üzere olumsuz etkilere maruz kalmıştır80.
2.3.1. İstihdamın Sektörel Dağılımı
İstihdam seviyeleri yükselen sektör ve alt sektörler, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin takip edebileceği istihdam olanaklarını anlamak konusunda gösterge olabilecektir.
Tablo 16’da Türkiye'de istihdamın sektörlere göre dağılımı verilmiştir. Hizmetler sektörünün
diğer sektörlere nazaran daha fazla istihdam sağladığı görülmektedir. Sanayi ve tarım
sektörlerinin istihdam içindeki paylarının genelde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir81.
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Ibid, sayfa 237-238
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Türkiye Ekonomisinde İşsizliğin Belirleyicisi Olan Temel Makroekonomik Değişkenlerin Tespitine İlişkin Bir Uygulama,
Fatih Ayhan; sayfa 237-238, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/835847

81

Karacadağ Kalkınma Ajansı, İstihdam Ve İş gücü Piyasasi Raporu, 2018; sayfa 15; https://www.karacadag.gov.tr/Dokuman/Dosya/www.karacadag.gov.tr_304_XF4V98JS_istihdam_ve_isgucu_piyasasi_raporu_mayis_2018.pdf
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Tablo 16 – İstihdamın Sektörel Dağılımı (%)82
Yıllar

Tarım

Sanayi

Hizmetler

2011

23,3

20,8

7,2

48,7

2012

22,1

20,5

7,2

50,2

2013

21,2

20,7

7,2

50,9

2014

21,1

20,5

7,4

51,0

2015

20,6

20,0

7,2

52,2

2016

19,5

19,5

7,3

53,7

2017

19,4

19,1

7,4

54,1

2018

18,4

19,7

6,9

54,9

Tablo 16’ya göre 2011 yılında tarımın istihdam içindeki payı %23,3 iken bu oran 2018 itibarıyla %18,4’e düşmüştür. Sanayinin istihdam içindeki payı da tarım düzeyinde olmasa
da düşme eğilimindedir ve ilgili oran 2011 yılında %20,8 iken, 2018 yılında %19,7 olarak
gerçekleşmiştir. Diğer yandan hizmetler sektörünün istihdam içindeki payı sürekli artma
eğilimindedir. Hizmetler sektörünün istihdam içindeki payı 2011 yılında %48,7 iken, bu oran
2018 itibarıyla %54,9’a yükselmektedir.
TÜİK verileri, ciro seviyesine göre üretimde 2010 ile 2018 arasında en fazla büyüyen alt
sektörleri de göstermektedir. Buna göre cirosunu en fazla artıran ilk 5 alt sektör aşağıdaki
gibidir;
 Makine tamiri ve montajı
 Motorlu kara taşıtları imalatı
 Makine ve teçhizat imalatı
 Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı
 Elektrikli ekipman imalatı
Şekil-3’te sanayi ana sektörü altında ciro açısından en fazla büyüme gösteren alt sektörler
görülebilir. Bu endeksler hesaplanırken, her bir alt sektörün 2010 yılındaki ciro seviyesi
kendi baz seviyesi olarak tanımlanmıştır (2010=100). Grafikte görünen endeks rakamları, 2018 yılı itibarıyla 2010’a göre gerçekleşen büyümeyi gösterir. Örneğin, tekstil üretimi
endeksi, 2018 itibarıyla 247 göstermektedir (aşağıdaki grafikte en altta yer alan sütunda
görülmektedir). 2010 yılına ait tekstil üretim cirosu 100 olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla
tekstil üretimi cirosu, 2010’daki 100 endeks seviyesinden 2018 ‘deki 247 endeks seviyesine
ulaşmıştır. Bir başka deyişle ciro seviyesinde 2010’a göre %147’lik bir artış söz konusudur.
En yüksek büyüme makine tamirat ve montaj aletleri üretimi ile motorlu araç ve römork
üretimi alt sektörlerinde gerçekleşmiştir.

82

38

TÜİK İş Gücü İstatistikleri (2018), (%)
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Şekil 3 – İstihdamı Büyüyen Sektörler83

Makine tamirat ve montaj aletleri üretimi

371

Motorlu araç ve römork üretimi

337

Makine ve ekipman üretimi

308

Kağıt ve kagıt ürünleri imalatı

295

Elektrikli ekipman üretimi

279

Kauçuk ve plastik ürün üretimi

275

Basit metal üretimi

271

Fabrikasyon metal üretimi

267

Diğer taşıma ekipmanları üretimi

257

Tekstil üretimi

247

0
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Her bir sektörün 2010’daki
istihdam seviyesi 100’e endekslenmiştir.
Her bir sektörün 2010’daki istihdam seviyesi 100’e endekslenmiştir.
2018’deki endeks değeri, 2010’daki baz olan 100 seviyesine göre büyümeyi gösterir.
2018’deki endeks değeri, 2010’daki baz olan 100 seviyesine göre büyümeyi gösterir.

2.3.2. Sektör Bazlı Eğitim ve Mesleki Beceri Beklentileri
İŞKUR, 2018’deki "İş Gücü Piyasası Araştırması"84 kapsamında Türkiye genelinde 78.195
iş yeri ile görüşmüştür. Bu çalışma kapsamında işverenlerden hangi meslekler için en çok
sayıda açık pozisyonları bulunduğu ve bu pozisyonlarda işe alım için bekledikleri yetkinliklerin neler olduğuyla ilgili veriler toplanmıştır. Bu çalışmadan alınan ana veriler, Tablo 17’de
tabloda gösterilmektedir. Tablodaki meslekler en çok açık pozisyona sahip olan mesleklerdir. Yine aynı tabloda çeşitli yetkinliklerin her bir pozisyon için ne derece önemli olduğu
sıralama olarak verilmiştir. İlgili meslek için en önemli olan beceri 1. sırada yer alırken, 10
en önemsiz anlamına gelmektedir. Fiziksel yeterlilik, mesleki beceriler (teknik tecrübe ve
bilgi) ve iletişim becerileri açık pozisyonların çoğu için gerekli mesleki becerilerin ilk üçünü
oluşturmaktadır. Türkiye’de en fazla açık iş olan mesleklere bakıldığında, genelde fiziksel
yeterlilik ve teknik tecrübeye dayalı mavi yaka meslekleri görülmektedir. Açık pozisyonlar
arasından hizmet sektörüne girenler ise bunun istisnasını oluşturmaktadır. Bunlar, bilgisayar kullanma, iletişim, ifade, satış becerisi gibi daha fazla eğitim gerektiren meslekleri
kapsamaktadır.
Tablo 17’de görüldüğü gibi açık pozisyonların en fazla bulunduğu işler, “makineci (dikiş)”,
“beden işçisi (genel)”, “temizlik görevlisi” ve “şoför-yük taşıma” gibi fiziki ve beden gücünün önem kazandığı düşük vasıflı olarak kabul edilen işlerdir. Raporun önceki bölümlerinde belirtildiği gibi, Türkiye’deki Suriyelilerin de genelde beden gücüne dayalı mesleklerin
yoğun olduğu sektörlerde (tekstil gibi) çalıştıkları görülmüştür (Bakınız: 2.1.1.3. Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Eğitim ve Mesleki Durumları).
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TUİK, Üretim endeksi, 2018, En iyi 10 Ciro endeksi

84

İŞKUR, İş Gücü Piyasası Araştırma Raporu, 2018, sayfa 88, https://media.iskur.gov.tr/-2018/22554yili-turkiye-geneliipa-raporu.pdf (Son Erişim Tarihi: 12.01.2020)
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Tablo 17 – En Fazla Açık İş Olan Meslekler ve Bu Mesleklerden İstenen
Becerilerin Öncelik Sıralaması85

Meslekler

Yeterli Mesleki
/Teknik Bilgi
ve Tecrübe

Fiziki ve
Bedensel
Yeterlilik

Hesap
Yapabilme
(Analitik Beceri)

Bilgisayar
Kullanımı

Yabancı
Dil

1

1

2

3

5

4

6

-

7

8

9

2

3

2

4

1

5

6

7

9

10

8

3

4

3

5

1

8

7

2

6

10

9

4

2

1

3

4

5

7

6

8

9

10

5

8

9

5

2

4

6

1

3

10

7

6

2

1

3

4

5

8

9

10

6

7

7

1

2

3

8

5

6

-

7

4

9

8

2

5

8

3

6

7

1

4

9

10

9

1

2

3

4

5

6

9

7

8

10

10

1

2

4

6

3

7

8

9

5

10

11

1

2

5

6

4

3

10

8

7

9

12

3

5

7

6

4

2

8

1

10

9

13

3

1

6

2

5

9

7

4

10

8

14

2

1

3

4

5

7

10

6

8

9

15

1

2

3

5

4

6

-

-

7

-

16

1

2

3

4

6

7

9

5

8

10

17

3

1

5

2

4

8

-

7

6

9

18

2

6

7

5

4

3

8

1

9

10

19

2

3

4

1

7

5

-

8

6

-

20

9

5

4

1

3

6

2

8

7

10

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.4. Türkiye’de Yabancıların Çalışma Durumu
Türkiye’de yabancılara çalışma izni verilmesiyle ilgili kanun, bu iznin verilmesini bir dizi koşula bağlamaktadır. Hem yerel işsizliğin Türkiye’de süregelen bir gündem maddesi olması
hem de birçok farklı işi yapacak yerel iş gücünün bulunabilmesi, çalışma izni alınmasını
yabancılar için zorlaştırmaktadır86.
Tablo 18 – Yıllara ve Cinsiyete göre Yabancılara Verilen Çalışma İzinlerinin Dağılımı (2011-2018)87
KADIN

ERKEK

BİLİNMEYEN

YIL

SAYI

%

SAYI

%

SAYI

%

TOPLAM

2011

8396

48,1

9070

51,9

0

0,0

17466

2012

19552

60,6

12727

39,4

0

0,0

32279

2013

28406

62,0

17417

38,0

0

0,0

45823

2014

31308

59,9

20986

40,1

1

0,0

52295

2015

37621

58,3

26899

41,7

1

0,0

64521

2016

35601

48,4

37948

51,6

0

0,0

73549

2017

37756

43,3

49426

56,7

0

0,0

87182

2018

48085

41,5

67752

58,5

0

0,0

115837

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2018 verilerine göre, 115.837 yabancı çalışma izni almıştır. 2018 yılı itibarıyla çalışma izni verilen yabancıların %41,5’ini kadınlar,
%58,5’ini ise erkekler oluşturmaktadır. 2011’den bu yana çalışma izni verilen kişi sayısı 6 kat
artmıştır. Bu verilere bakıldığında Türkiye’de yabancılara verilen çalışma izni sayılarında
genel bir artış olduğu da göze çarpmaktadır. Bu durum, 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü

40

85

Ibid

86

Suriyeli Mültecilerin Türkiye İş Gücü Piyasasına Etkileri, İrfan Kaygısız, Sayfa 7, http://www.fes-tuerkei.org/media/
pdf/D%C3%BCnyadan/2017/Du308nyadan%20-%20Suriyeli%20Mu308ltecilerin%20Tu308rkiye%20I307s327gu308cu308%20Piyasasina%20Etkileri%20.pdf
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T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2018, Yabancılara verilen çalışma izin sayısı, sayfa 6, https://www.
ailevecalisma.gov.tr/media/31746/yabanciizin2018.pdf
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Kanunu için hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan kanun tasarısının
genel gerekçesinde88 aşağıdaki nedenler ile açıklanmıştır;
 “Yabancılara verilen çalışma izinleri son on yıl kapsamında incelendiğinde, 2000’li
yılların başlarında ülkemize yasal yollardan giren yabancıların daha çok ikincil iş
gücü piyasalarında, düşük vasıflı işlere yöneldikleri görülmektedir”.
 “4817 sayılı kanunun (6735 sayılı kanunun gelmesiyle yürürlükten kaldırılan kanun), yabancının niteliği ile çalıştığı sektör açısından farklı uygulamalara izin
vermeyen ve esneklik sağlamayan yapısı, ev hizmetleri gibi düşük vasıflı işlerde çalışanlar bağlamında, niteliği gereği kayıt dışılık sorununu da beraberinde
getirmektedir”.
 “Ayrıca, son dönem istatistiklerine bakıldığında, ülkemize yapılan göçün klasik göç
kuramlarının dışında bir görünüş arz ettiği, yüksek vasıflı iş gücü için ortaya çıkan
küresel iş gücü piyasasından Türkiye’nin de nasibini aldığı, birincil iş gücü piyasasında çalışan nitelikli, vasıf düzeyi yüksek yabancı çalışanların istihdamında artış
olduğu görülmektedir”.
 “Yabancı şirketlerin ülkemizde yatırım yapmaları için verilen teşvikler ve bu
alanda kolaylık sağlayan mevzuat düzenlemeleri, ülkemizde yabancı yönetici
ve vasıflı teknik eleman sayısında ciddi anlamda artış sağlamış, bu husus yabancıların çalışma izinleri üzerinde dikkatle durulmasını ve yeni düzenlemeler
yapılmasını zorunlu hale getirmiştir”.
Özetlemek gerekirse, yukarıda verilen bilgilere göre, Türkiye’de yabancılara verilen çalışma izinlerinin genel bir artış göstermesinin iki ana nedeni vardır. Bunlardan birincisi,
yeni "Uluslararası İş Gücü Kanunu"nun özellikle düşük vasıflı çalışanlar için kayıt dışılığı
azaltması ve çalışma izni alarak çalışanların sayısını artırmış olmasıdır. Diğer neden ise, yabancı şirketlerin Türkiye’de yatırım yapması için verilen teşvikler ve kolaylaştırılan mevzuat düzenlemeleri sonrasında daha yüksek vasıflı yabancı çalışanların sayılarında görülen
artıştır.
2.4.1. Çalışma İzni Verilen Yabancıların Sayısı (ülkelerine göre);
Çalışma izni verilen yabancıların sayısı 2016 yılında 73,584 iken 2017 yılında 87,190 kişi
olmuştur. 2017 yılında bir önceki yıla göre çalışma izni verilenlerin sayısı 13,606 kişi artmıştır. Bu artışın 7,685 tanesi Suriyelilere verilen çalışma izninden kaynaklanmaktadır89.
En güncel verilerin bulunduğu 2018 yılında ise yabancılara verilen çalışma izinleriyle ilgili
dağılımlar Tablo 19’da gösterilmiştir.

88

6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanun Tasarısı, Genel Gerekçe, Sayfa 19, https://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0727.pdf
(Erişim Tarihi: 10.01.2020)

89

Mülteciler Derneği, Türkiye’de Çalışma İzni Verilen Suriyeli Sayısı, Şubat 2018 - Haberler, Türkiye›den Mülteci Haberleri;
https://multeciler.org.tr/turkiyede-calisma-izni-verilen-suriyeli-sayisi/ (Son Erişim: 10.01.2020)
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Tablo 19 – Ülkelere göre Çalışma İzni Verilen Yabancı Sayıları (2018)90

Ülke
Suriye
Kırgızistan

Çalışma İzni Verilen Kişi Sayısı
34,573
13,452

Gürcistan

7321

Ukrayna

6394

Türkmenistan

5547

Özbekistan

3969

Nepal

3186

Çin

2992

Rusya Federasyonu

2944

İran İslami Cumhuriyeti

2689

Endonezya

2356

Filipinler

2076

Tablo 20’de, 2018’de T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıklamış olduğu
ekonomik faaliyetlere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izni sayıları görülmektedir. Bu faaliyetler genelde “ev içi çalışan personel” gibi düşük vasıflı işler olarak
değerlendirilebilir.
Tablo 20 – Yabancılara Verilen Çalışma İzinleri91
Ekonomik Faaliyetler

İzin Kişi Sayısı

Ev içi çalışan personel

15619

Konaklama

5437

Bina inşaatı

4912

Bina dışı yapıların inşaatı

4365

Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri

4144

Eğitim

3446

Perakende ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

2746

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri

2295

Giyim eşyalarının imalatı

2283

Tekstil ürünlerinin imalatı

2272

Diğer hizmet faaliyetleri

2037

İnsan sağlığı hizmetleri

1574

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)

1342

İdare merkezi faaliyetleri idari danışmanlık faaliyetleri

1180

Özel inşaat faaliyetleri

1075

Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler

904

Gıda ürünlerinin imalatı

847

Diğer madencilik ve taş ocakçılığı

746

Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri teknik muayene ve analiz

689

Mobilya imalatı

629

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı

42

10432

Toptan ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

611

Başka yerde sınıﬂandırılmamış makine ve ekipman imalatı

605

Ana metal sanayii

559

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

520

Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı

446

Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

320

90

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2018, Yabancılara verilen çalışma izin sayısı, sayfa 11-12, https://www.
ailevecalisma.gov.tr/media/31746/yabanciizin2018.pdf (Son Erişim: 09.01.2020)
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T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2018, Yabancılara verilen çalışma izin sayısı, sayfa 14-19, https://www.
ailevecalisma.gov.tr/media/31746/yabanciizin2018.pdf
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2.4.2. Türkiye’deki Suriyelilerin Türkiye İş Gücü Piyasasındaki Durumu ve İstihdamı
İstihdamın niteliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için öncelikli olarak Suriye’deki iş
gücü piyasasının bazı göstergelerine ışık tutmak gerekmektedir. Zira bu durum, 2011 yılında Türkiye’ye yönelik göç başlamadan önce Suriye’de bulunan iş gücünün özelliklerini
yansıtacak ve geçici koruma kapsamında Türkiye’de bulunan Suriyelilerin iş gücü durumunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.
2.4.2.1. Suriye’nin İş Gücü Piyasası
Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanan “Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki Geçim Kaynağı Zorlukları” raporuna göre, Suriye’deki iç kriz öncesinde Suriye’deki
iş gücü piyasası bölgesel ve uluslararası piyasaların çok gerisinde bir durum arz etmekteydi92. Raporun bulguları arasında geçen 2012 yılı "Küresel Rekabet Endeksi" verilerine
göre, Suriye ekonomisinin rekabetçiliği, değerlendirmeye dahil olan 142 ülke arasından
134’üncü sırada yer almıştır. Yine bu raporun bulguları arasında yer verilen Suriye Merkezi
İstatistik Bürosu tahminlerine göre, 2011’den önce Suriye’deki nüfusun iş gücü piyasasına
katılım oranı erkeklerde %83, kadınlarda ise %17 olarak belirlenmiştir. Omran raporuna
göre, gençlerin işsizlik durumu, eğitim geçmişlerine bakılmaksızın ciddi oranda yüksektir.
Zira temel eğitim alan veya temel eğitimden daha az eğitim gören 15- 19 yaş grubundaki
gençlerin işsizlik oranı yaklaşık %20’dir. 2010 yılında genel işsizlik oranı yaklaşık %8,6 iken,
bu oran aynı yıl içerisinde erkeklerde %6,2, kadınlarda ise %22 olarak tahmin edilmektedir.
Omran raporunun Suriye Merkezi İstatistiki Bürosu kaynaklı olarak alıntıladığı veriler,
Tablo 21 ve 22’de verilmiştir. Bu tablolarda, 2011 yılındaki Suriye demografik ve iş gücü
verileri görülebilir. İlk iki tanesi, Suriye’deki işçilerin cinsiyete göre 2011 yılı iş ve eğitim
durumlarını göstermektedir. Özellikle eğitim verilerine bakıldığında çalışan kadınların büyük çoğunluğunun üniversite ve üstü seviyede eğitimi olduğu görülmektedir. Ancak genel
çalışan nüfusa bakıldığında, en büyük iş gücü oranını eğitim düzeyi görece düşük bireyler
oluşturmaktadır. Çalışan erkeklerde ortalama eğitim seviyesinin kadınlara göre önemli ölçüde daha düşük olduğu görülmektedir. Bu aynı zamanda eğitim seviyesi düşük kadınların
iş gücüne giremediği anlamına da gelebilir.
Tablo 21– Suriye’deki İşçilerin Cinsiyete göre 2011 Yılı İş Durumları %

%

İş Sahibi

Taşeron

Ücretli İşçi

Ücretsiz Çalışan

Toplam Dağılım

5%

30%

63%

3%

Erkek Dağılımı

5%

33%

60%

2%

Kadın Dağılımı

1%

8%

83%

8%

Eğitim durumu açısından, iç kriz öncesinde Suriye’deki toplumun toplam %67,5’lik kısmının
ortaokul veya altında eğitim seviyesine sahip olduğu görülmektedir. Bu orana 4,9 yüzde
puanlık okuma yazma bilmeyen ve resmi eğitimi olmayan kesim de dahildir.

92

Omran, Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki Geçim Kaynağı Zorlukları; Analitik araştırma, Muhammed Abdullah, 2018; sayfa 9-10; http://tr.omrandirasat.org/yay%C4%B1nlar%C4%B1m%C4%B1z/suriyeli-multecilerin-turkiye-deki-gecim-kaynagi-zorluklari-analitik-arastirma.html
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Tablo 22 – Suriye’deki İşçilerin Cinsiyete göre 2011 Yılı Eğitim Durumları %

Eğitim Durumu

Toplam Dağılım

Erkek Dağılımı

Kadın Dağılımı

Okuma Yazma Bilmeyen

4,9

4,8

5,7

Okuma Yazma Bilen

15,9

17,3

5,8

İlkokul

30,6

33,9

7,2

Ortaokul

16,1

17

9,6

Lise

10,9

11

10,2

Lisans

11,3

7,8

35,7

Birden Fazla Üniversite

10,3

8,1

25,7

İç kriz öncesi Suriye’deki eğitim durumu dağılımı, kriz sonrası Türkiye’deki Suriyeli kitlenin eğitim durumu dağılımıyla genel anlamda benzerdir. İki grubun eğitim seviyeleri arasındaki karşılaştırma Tablo 23’te gösterilmektedir. Ancak, bazı eğitim seviyeleri özelinde
önemli farklar da göze çarpmaktadır. Öncelikle, Türkiye’deki Suriyelilerin arasında hiç resmi eğitimi olmayanların oranı daha yüksektir. Diğer taraftan, yine Türkiye’deki Suriyeliler
arasında, üniversite ve üstü eğitim almış olanların oranı önemli ölçüde daha düşüktür. Bu
gözlem, Türkiye’ye göç eden kitlenin 2011’deki Suriye nüfusunun geneline göre daha düşük
ortalama eğitim seviyesine sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 23 – 2011’de Suriye’deki İşçilerin Eğitim Durumuyla 2017’de Türkiye’deki Kamp Dışındaki
Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Eğitim Durumu Kıyaslaması %9394

Suriye Eğitim
Durumu Dağılımı93 - 2011

Türkiye’deki Suriyelilerin
Eğitim Durumu Dağılımı - 2017-94

Okuma Yazma Bilmeyen

20.8%

31.0%

İlkokul

30.6%

26.0%

Ortaokul

16.1%

22.0%

Lise

10.9%

14.0%

Üniversite veya Üstü

21.6%

7.0%

Eğitim Durumu

Omran raporunda Suriye Merkezi İstatistik Bürosu kaynaklı olarak paylaşılan Suriye’deki
işçilerin mesleki ve sektörel dağılımlarına bakıldığında, en büyük grubu üretim işçilerinin
oluşturduğu görülmektedir. Bu grubun diğer mesleklere kıyasla sıralaması, Türkiye’deki
Suriyelilerin mesleki durumlarına da benzerdir (bakınız: 2.1.1.3.- Türkiye’deki Suriyelilerin
Eğitim ve Meslek Durumları). Özellikle kadınların yoğunlukla hizmet sektöründe istihdam
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Omran, Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki Geçim Kaynaği Zorlukları; Analitik araştırma, Muhammed Abdullah, 2018;
sayfa 9-10; http://tr.omrandirasat.org/yay%C4%B1nlar%C4%B1m%C4%B1z/suriyeli-multecilerin-turkiye-deki-gecim-kaynagi-zorluklari-analitik-arastirma.html (Not: Tabloda sadece 2011’de Suriye’deki İş Gücünde bulunan işçilerin
eğitim durumu dağılımı gösterilmiştir)

94

INGEV ve Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Mülteci Hayatlar Monitörü, 2017, http://ingev.org/wp-content/uploads/2017/07/Multeci-Hayatlar-Monitor%C3%BC.pdf, Not: Araştırma, Türkiye’deki mülteci nüfusunun %79’unu barındıran
10 ilde 1.282 yüz yüze görüşme ile gerçekleştirilmiştir. Bu örneklemden çıkan sonuçlara dayanılarak genel sığınmacı
nüfusu ile ilgili projeksiyonlar yapılmıştır.
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edilerek iş gücüne dahil olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 24 – Suriye’deki İşçilerin Mesleklerine, Ekonomik Faaliyetlerine göre Dağılımı %

Ekonomik Faaliyet

%

Üretim İşçileri

37%

Mesleki İşçiler Teknisyenler

20%

Satış ve Hizmet Personelleri

20%

Tarım İşçileri

14%

İdari Personeller

10%

Şekil 4 – Suriye’deki İşçilerin Mesleklerine, Ekonomik Faaliyetlerine ve Cinsiyetlerine göre Dağılımı
%0

%10

Toplam Dağılım

%20

%30

%40

%28

Erkek Dağılımı

%22

%18
%20

Kadın Dağılımı

%50

%60

%70

%16
%17

%15

Ticaret-Gıda

Sanayi

%5

İnşaat

Tarım

%90
%13

%18

%68

Hizmet

%80

%13
%9

%1

Ulaşım

%12

%100
%7

%3

%7

%3

%2 %3

Finans-Emlak

2.5. Türkiye’deki Suriyelilerin Çalışma Hakları ve Koşulları
2.5.1. Çalışma İzni
“Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” (Yönetmelik),
Bakanlar Kurulu kararıyla, 11 Ocak 2016 tarihinde, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu’nun 91’inci maddesi ile "Geçici Koruma Yönetmeliği"nin 29’uncu maddesine uygun şekilde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye’de geçici koruma
kapsamında Suriyelilerin çalışmalarına ilişkin düzenlemeleri belirlemektir.
Yönetmeliğin ana amacı, gelir kaynaklarına erişimi arttırmaktır. Bu yönetmelik ile Türkiye’de bulunan Suriyelilerin sosyal yardımlara bağımlılık derecesini azaltmak ya da sona
erdirmek hedeflenmiştir. Bu amaçla, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin hem ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına yarar sağlayacak hem de bulundukları ülkeye katkı
sağlayacak bir işte çalışmalarının önü açılmıştır.
Bu yönetmelik ile Türkiye’de geçici koruma sağlanan Suriyelilere belirli şart ve kriterlere
göre T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çalışma izni başvurusu yapma
hakkı tanınmıştır. Bu yönetmelik, yönetmeliğin yayın tarihinden önce Türkiye’ye giriş yapmış Suriyelileri de kapsamaktadır. Geçici koruma sağlanan kişiler, geçici koruma kayıt tarihinden altı ay sonra çalışma izni için Bakanlığa başvuru yapabilmektedir95. Yönetmelikte
belirlenen başlıca diğer şartlar şu şekildedir:

95

Geçici Koruma Sağlanan Yabancilarin Çalişma İzinlerine Dair Yönetmelik, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20168375.pdf (Erişim Tarihi: 10.01.2020)
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 Çalışma izni başvurusu, geçici koruma kaydına göre kalma hakkı sağlanan il hangisi ise bu ilde çalışmak üzere yapılmalıdır.
 Çalışma izni almış geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere asgari ücret altında
ücret ödenmeyecektir.
 Çalışma izni başvuruları, tamamen elektronik ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden
gerçekleştirilecektir.
 Başvurularda bazı belgelerin taranıp sisteme çevrim içi olarak yüklenmesi talep
edilmektedir. Talep edilen belgeler arasında, iş sözleşmesi ve geçici koruma kapsamındaki Suriyeli şahsın fotoğrafı bulunmaktadır.
 Bunun dışındaki tüm bilgilerin incelenmesi, Bakanlığın diğer kamu birimleri ile oluşturduğu çevrim içi kontrol sistemleriyle yapılmaktadır.
Belirtildiği gibi, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, e-Devlet Kapısı üzerinden "Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Modülü" 01/02/2016 tarihi itibarıyla erişilebilir olmuştur. Bu çevrim içi modül üzerinden çalışma izni başvurusu yapılabilmektedir. Bu
çevrim içi sistem ile çalışma izni değerlendirme süreci hızlanmış ve aynı zamanda başvuranlara da kolaylık sağlanmıştır96.
TBMM’de 28/7/2016 tarihinde kabul edilen 6735 sayılı "Uluslararası İş Gücü Kanunu",
13/8/2016 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, çalışma
izni başvurularının daha hızlı bir şekilde değerlendirilebilmesi için, Bakanlık bünyesinde yer
alan Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü’nün altında sadece geçici koruma kapsamındaki Suriye vatandaşlarının başvuruları ile ilgilenen bir birim kurulmuştur97.
"Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik"teki 5. madde
ile geçici koruma kapsamında olan ve mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak
kişilere çalışma izni muafiyeti getirilmiştir. Buna göre;
 Çalışma izni muafiyeti için, geçici koruma kaydına göre kalma hakkı sağlanan ildeki
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne muafiyet başvurusu yapılması gerekmektedir.
 Başvurular geçici koruma kayıt tarihinden en az altı ay sonra yapılmalıdır.
Bakanlık tarafından hazırlanan “Geçici Korunma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Uygulama Rehberinin”98 3.6. numaralı maddesine göre, geçici koruma kapsamında olan kişiler İŞKUR tarafından aktif iş gücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs
ve programlara katılma hakkına sahip olmuştur. Böyle bir kurs veya program sonrasında
geçici koruma kapsamındaki katılımcıların işe alınmaları halinde çalışma izni almaları gerekmektedir.
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T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu, 2018, Türkiye’deki Suriyeliler Özel Raporu; sayfa 165; https://www.ombudsman.gov.tr/
suriyeliler/ozel_rapor.pdf

97

Ibid, Sayfa: 164
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T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Uygulama Rehberi, https://www.ailevecalisma.gov.tr/medias/6248/gkkuygulamarehberi1.pdf (Son Erişim Tarihi: 10 Ocak
2020)
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Şekil 5 – Diğer Uyruklulara ve Suriyelilere Verilen Düzenli Çalışma İzin Adetleri99
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T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerini yansıtan Şekil 5’teki grafiğe
bakıldığında, Suriyelilere verilen çalışma izinlerinde görülen artış dikkat çekicidir. Zira bu
verilere göre Suriyeliler, 2016 yılı ve sonrasında çalışma iznini alan diğer uyruklar arasında
birinci sıradadır.
2.5.2. İstihdam Kotası
"Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik"in 8’inci maddesinde100 “İstihdam Kotası” maddesi bulunmaktadır. Devlet, yerel halkın istihdamının geçici
koruma kapsamındaki Suriyelilerin iş gücüne katılımından olumsuz etkilenmesini engellemek amacıyla, işyerlerinde çalıştırılabilecek geçici koruma kapsamındaki kişi sayısına sınırlama getirmiştir.
Söz konusu yönetmeliğin 8. madde hükümleri aşağıdaki gibidir;
(1) Çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısı üzerinden sektör ve illere göre açık iş ve işe yerleştirmeler dikkate alınarak Bakanlıkça,
geçici koruma sağlanan yabancı istihdamı kotası değişen oranlarda uygulanabilir. Üçüncü
fıkra hükmü saklı kalmak üzere, çalışma iznine başvurulan işyerinde çalışan geçici koruma
sağlanan yabancı sayısı, işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının %10’unu geçemez.  
(2) Toplam çalışan sayısı ondan az olan işyerlerinde, en fazla bir geçici koruma sağlanan
yabancının çalışmasına izin verilebilir.
(3) İşveren tarafından; işyerinin kayıtlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden, çalışma izni başvurusu tarihinden önceki dört haftalık süre içerisinde yabancının
çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği
başvurularda istihdam kotası uygulanmayabilir.
2.5.3. Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler için Türkiye’deki Mesleki Eğitim
Fırsatları
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye’deki mesleki eğitim fırsatlarına erişimlerini detaylandırmadan önce Türkiye’de uygulanan mesleki eğitim sistemine değinmek fay99

100

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yıllara göre Yabancıların Çalışma İzni verileri https://www.ailevecalisma.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/resmi-istatistik-programi/yabancilarin-calisma-izinleri/ (Son
Erişim Tarihi: 10.01.2020)
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik, Madde 8, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20168375.pdf (Son Erişim Tarihi: 10.01.2020)
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dalı olacaktır. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye’de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (i)
ile Mesleki Eğitim Merkezleri (ii) olmak üzere iki farklı okul türü üzerinden mesleki ve teknik
eğitim vermektedir101. Mesleki Eğitim Merkezleri'nde öğrenciler haftanın bir günü okulda
eğitim görürken kalan günlerde ise iş yerlerinde eğitim almaktadır. Böylece işverenler
mesleki eğitim sürecinin içinde yer almaktadır. Mesleki Eğitim Merkezleri'ndeki eğitim,
ortaokuldan sonraki dört yıllık zorunlu eğitim kapsamında sayılmaktadır. Bu merkezlerde
aynı zamanda geleneksel çırak-kalfa-usta eğitimi de sürdürülmektedir102.
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da İŞKUR üzerinden hem "Mesleki Eğitim
Kursları hem de İşbaşı Eğitim Programları" sunmaktadır103.
Bunlar haricinde, MEB bünyesindeki Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından
sunulan mesleki ve teknik kurslar da bulunmaktadır104. Mesleki kurslar, MEB tarafından
onaylı özel kurslar tarafından da verilebilmektedir.
Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, Halk Eğitim Merkezlerinde “Türkçe Seviye A1”
programını almış olmaları veya okuma yazma birinci kademe seviye tespit sınavında
başarılı olmaları şartıyla, doğrudan boş kontenjanı bulunan okulların "Anadolu Meslek
Programı" 9’uncu sınıfına kayıt yaptırabilmektedir105. Öte yandan bu tür meslek liselerine
yerleştirilemeyenler Mesleki Eğitim Merkezleri'ne de girebilmektedir106. Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler aynı zamanda İŞKUR tarafından sunulan mesleki eğitim programlarına da katılabilmektedir107.
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin yukarıda sayılan eğitim fırsatlarına erişimleriyle
ilgili detaylı resmi veriler bulunmamaktadır. Ancak, MEB verilerine göre 2018-2019 eğitim
yılında geçici koruma kapsamındaki toplam Suriyeli öğrenci sayısı 1.047.546 olarak belirlenirken bu nüfusun %62,53’üne denk gelen 655.075 kişilik bir kesimin eğitim almakta olduğu
belirtilmiştir108. Yine aynı verilere göre, 2014-2018 yılları arasında mesleki ve teknik kurslara katılmış olan geçici koruma kapsamındaki kişi sayısı, 48.795’i erkek, 17.805’i kadın olmak
üzere toplam 66.600 kişidir. Mesleki ve teknik kurslar, okul çağındaki öğrencileri değil de
yetişkinleri hedeflemektedir; bu doğrultuda bu kurslardan yararlanan yetişkin sayısının
düşüklüğü göze çarpmaktadır. Özellikle geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler arasından
okul çağındaki kişilerin örgün eğitime katılımında görece yüksek oranlara ulaşıldığı ancak
buna kıyasla yetişkinlerin mesleki kurslara katılımının düşük oranlarda kaldığı görülmektedir. Bu doğrultuda yetişkinleri hedefleyen MEB, UNHCR ile iş birliği içinde mesleki eğitim
fırsatlarının Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere ulaştırılması için bir proje
101

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleğim Hayatım, “Mesleki Eğitim Merkezleri Güçleniyor”; https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/
haber/mesleki_egitim_merkezleri_gucleniyor (Son Erişim: 29 Şubat 2020)

102

Milli Eğitim Bakanlığı, “Mesleki Eğitim Merkezleri”; https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/egitim/mesleki-egitim (Son
Erişim: 29 Şubat 2020)

103 İŞKUR, Mesleki Eğitim Kursları, https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/isbasi-egitim-programlari/mesleki-egitim-kurslari/
(Son Erişim: 29 Şubat 2020)
104

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Kurslar, https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/egitim/mesleki-kurslar (Son Erişim: 29
Şubat 2020)

105

Milli Eğitim Bakanlığı, “Suriyeli Öğrenciler Meslek Lisesine Gidebilecek”, http://www.meb.gov.tr/suriyeli-ogrenciler-meslek-lisesine-gidebilecek/haber/11694/tr, (Son Erişim: 29 Şubat 2020)

106 Milli Eğitim Bakanlığı, “Suriyeli Öğrenciler Meslek Lisesine Gidebilecek”, http://www.meb.gov.tr/suriyeli-ogrenciler-meslek-lisesine-gidebilecek/haber/11694/tr, (Son Erişim: 29 Şubat 2020)
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UNHCR, Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Sıkça Sorulan Sorular, Sayfa: 20- Türkiye’de geçici koruma faydalanıcısı Suriyeliler için beceri geliştirme ve mesleki eğitim imkanları, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/59167 (Son
Erişim: 29 Şubat 2020)
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Milli Eğitim Bakanlığı, Internet Bülteni, Geçici Koruma Altindaki Öğrencilerin Eğitim Hizmetleri, http://hbogm.meb.gov.
tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/03175027_03-12-2018__Ynternet_BYlteni.pdf (Son Erişim: 29 Şubat 2020)
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yürütmektedir109. Mayıs 2019’da açılış toplantısı yapılan proje, 30 ay sürecek olup geçici
koruma kapsamındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar arasından 8000 kişiye ulaşmayı
hedeflemektedir. Diğer yandan T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR
da gençleri ve yetişkinleri kapsayan bir projede Dünya Bankası ile iş birliği yapmaktadır110.
Bu projede 7400 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli ve 7400 Türk vatandaşına istihdam
desteği verilmesi hedeflenmektedir. Bu destek kapsamındaki uygulamalar arasında "Türkçe Dil Eğitimleri, Beceri Eğitim Kursları ve Uygulamalı Eğitim Programları" bulunmaktadır.
2.6. Avrupa Birliği Özelinde Suriye Göçmen Krizine Yaklaşımlar
Önceki bölümlerde geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin ve Türkiye’deki yerel iş gücü
piyasasının temel özellikleri özetlenmiştir, bu bölümde ise Avrupa Birliği’nin göç politikaları
ile iş gücü uyumu çalışmalarına genel bir bakış sağlanacaktır. Bu bölümde, özellikle Türkiye’deki geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin iş gücüne uyum sürecini daha iyi analiz
edebilmek adına Avrupa Birliği’nin hem göç politikalarını hem de mültecilerle ilgili istihdam
politikalarını şekillendiren deneyimler incelenecektir.
2.6.1. AB’nin Göç Politikaları ve Suriye Krizinin Bu Politikalara Etkileri
Avrupa Konseyi, 13 Aralık 2005 tarihinde “Göçe Küresel Yaklaşım” (Global Approach to
Migration-“GAM”)111 belgesine imza atmıştır. Avrupa Birliği, bu belge ile göçü tetikleyen
başlıca unsurları (“push factors”) sınırlamayı hedeflemiştir. GAM, bu nedenle, göç kaynakları olarak belirlenen Akdeniz ve Afrika’daki ülkelere odaklanan bir dizi öncelikli eylem
belirlemiştir. Belgede açıklanan politikalar, yasal göçü teşvik etmeye; göçmenlere yönelik
ikamet ve çalışma izni gibi süreçleri düzenlemeye ve ayrıca AB ile özellikle Akdeniz ve Afrika’daki üçüncü ülkeler arasında iş birliği mekanizmaları kurmaya odaklanmıştır.
AB göç politikası, 18 Kasım 2011’de “Göç ve Hareketliliğe İlişkin Küresel Yaklaşım” (Global
Approach to Migration and Mobility, “GAMM”)112 adıyla genişletilmiştir. Belgedeki açıklamalarda, 2005’te şekillenen GAM ile belirlenmiş olan göç yaklaşımının, AB’nin hem dış
hem de ticari politikalarıyla yeterince ilişkilendirilmeden hazırlandığı belirtilerek göç politikalarında yenileme ihtiyacı doğduğu vurgulanmıştır. Aynı zamanda, üye devletlerin kendilerine özel göç uygulamalarıyla AB seviyesindeki politikalar arasında yeterince uyum
sağlanamadığı da belirtilmiştir.
AB göç politikasının 2011’de ortaya koyulan yeni çerçevesi GAMM, dört ana “tematik”
öncelik belirlemiştir113. Belirtilen ilk öncelik, yasal göç ve hareketliliği düzenlemek ve kolaylaştırmak olmuştur. Belgede, bu önceliğin eyleme geçirilmesi ile yasal yollarla göç eden
kişilerin AB’nin rekabetçiliğini artıracağı ve AB toplumlarını zenginleştireceği belirtilmiştir.
109

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler İçin Türkçe Dil Eğitimi ve Meslekî Eğitime Erişimin
Arttırılması Projesi, https://hbogm.meb.gov.tr/www/mill-egitim-bakanligi-turkiyede-gecici-koruma-altindaki-suriyeliler-icin-turkce-dil-egitimi-ve-meslek-egitime-erisimin-arttirilmasi-projesi-acilis-toplantisini-gerceklestirdi/icerik/959
(Son Erişim: 29 Şubat 2020)
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İŞKUR, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi, https://www.iskur.gov.tr/
haberler/gecici-koruma-altindaki-suriyeliler-ve-turk-vatandaslari-icin-istihdam-destegi-projesi-acilis-toplantisi-ankara-da-yapildi/ (Son Erişim: 29 Şubat 2020)

111 Council of the European Union, Global Approach to Migration: Priority actions focusing on Africa and the Mediterranean”, 15744/05, Brussels, 13 December 2005; http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015744%20
2005%20INIT (Son Erişim Tarihi: 12.01.2020)
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Communication from The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions; Sayfa 4; https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/
files/communication_from_the_commission_1.pdf (Son Erişim Tarihi: 12.01.2020)
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Communication from The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social
Committee And The Committee Of The Regions; Sayfa 5-6; https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/
files/communication_from_the_commission_1.pdf (Son Erişim Tarihi: 12.01.2020)
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Bu önceliğin, göç hareketlerini AB’nin temel stratejik çıkarlarına uyumlu hale getireceği
vurgulanmıştır. Düzensiz göçü etkili şekilde engellemek ikinci öncelik olmuştur. Uluslararası
koruma ve mültecilerin kapsanması konuları üçüncü öncelik olarak belirlenmiş olup sığınma
politikasının içinde mültecilerin çıkış yaptığı ülkelere odaklanan "Bölgesel Koruma Programlarının" (Regional Protection Programmes - “RPPs”) önemine değinilmiştir. Dördüncü
önceliği ise göç ve hareketliliğin ekonomik ve ticari kalkınma üzerindeki etkisini yükseltecek politikalar oluşturmuştur.
"GAMM" belgesinin içeriğinde, belirlenen dört önceliğin her birine insan hakları açısından
yaklaşılması gerektiği belirtilmiş ve politika çerçevesinin “göçmen-odaklı” (“migrant-centered”)114 olacağı açıkça vurgulanmıştır. Bu bağlamda, "GAMM" paradigmasının odak noktası, kontrol ve önleme politikaları yerine, insan hakları ve göçmenler olarak belirlenmiştir115.
1999’da Avrupa Konseyi kararıyla hazırlanmasına ilk defa karar verilen "Avrupa Birliği
Ortak Sığınma Sistemi" (Common European Asylum System- “CEAS”), 2013 itibarıyla yeni
bir düzenlemeye tabi tutulmuştur116. 26 Haziran 2013 tarihli bu yeni düzenleme, herhangi
bir AB ülkesine yapılan uluslararası korunma ve sığınma başvurularının üye ülkeler arasında nasıl paylaştırılacağını belirlemeyi amaçlamıştır. Düzenleme ile, sığınma başvurusu
yapan kişinin farklı bir üye ülkede aile üyesi ya da bağımlı kişisi olması gibi istisnai durumlar haricinde, “tüm sığınma başvuruları, başvuru hangi üye ülkede yapıldıysa o ülkede
değerlendirilecektir” hükmünü getirmiştir117.
Tablo 25 – AB’nin Değerlendirdiği Sığınma ve Koruma Başvurusu Sayıları118

2013’teki düzenleme, daha sonra Türkiye-Yunanistan sınırından geçen sığınmacıların,
AB’ye ayak bastıkları ülke olan Yunanistan’daki mülteci kamplarında kalmalarına zemin
oluşturmuştur. Yunanistan, istisnai durumlar haricinde mültecileri AB içindeki başka ülkelere gönderememiştir.
Avrupa Birliği’nin sınırlarının korunmasından sorumlu birimi Frontex’in tanımlarına göre,
Avrupa Birliği'ne giden 5 ana kitlesel göç hattı vardır119; bunlar, Batı Akdeniz, Orta Ak-
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Ibid, Sayfa 6
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Fatma Yılmaz Elmas, Avrupa Birliği Göç-Diş Politika İlişkisinde Paradigma Değişimi, Sayfa 217, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Ve Uluslararasi Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı; http://acikarsiv.ankara.
edu.tr/browse/29851/Fatma_Y%C4%B1lmaz_Elmas.pdf (Son Erişim Tarihi: 10.01.2020)
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Regulation (Eu) No 604/2013 Of The European Parliament And Of The Council, 26 Haziran 2013, https://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:EN:PDF, (Son Erişim Tarihi: 10.01.2020)
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Regulation (Eu) No 604/2013 Of The European Parliament And Of The Council, 26 Haziran 2013, Bölüm 2 /Madde 2
ile Bölüm 3 / Madde 7-16; https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:EN:PDF,
(Son Erişim Tarihi: 10.01.2020)
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Avrupa Parlementosu, Sığınma Başvuruları Verisi; https://www.europarl.europa.eu/infographic/welcoming-europe/
index_en.html#filter=2018 (Son Erişim: 12.02.2020)
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Göç Yolları, Frontex, https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-routes/eastern-mediterranean-route/ (Son
Erişim: 12.01.2020)
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deniz, Doğu Akdeniz, Batı Balkanlar ve AB Doğu Sınırı yollarıdır. Frontex verilerine göre120
Yunanistan ve Türkiye sınırının da yer aldığı Doğu Akdeniz Yolu, 2015 yılında Avrupa Kıtası'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan beri gördüğü en büyük düzensiz kitlesel göç hareketini
geçirmiştir. 2015’teki bu göç hareketi, çeşitli nedenlerle "Avrupa Birliği Göç Politikası'nın"
gözden geçirilmesinde önemli rol oynamıştır. Hem genel olarak dünyada hem de özellikle
Yunanistan’da kullanılan “2015 Mülteci Krizi”121 tanımı, AB’de 2015’te büyük artış gösteren
sığınmacı sayısına yönelik olarak kullanılmaktadır. UNHCR tahminlerine göre 2015 yılında bu göç hareketi esnasında yaklaşık 3550 kişi hayatını kaybetmiştir122. Hem Türkiye’de
hem dünya basınında geniş yer bulan “Aylan Bebeğin Ölümü123” olayı 2015’te gerçekleşen
trajedilerden biridir. Tablo 25’te görüldüğü gibi, 2014’ten 2015’e AB’ye yapılan sığınma
başvuruları iki kattan fazla artmıştır. Özellikle Yunanistan’a deniz yoluyla ulaşan mülteci
sayılarında çok büyük bir artış olmuştur.
2015’teki artışın nedenleri arasında; Suriye’deki iç savaşın dördüncü yılına girmesi itibarıyla artık bu ülkedeki yerel halkta, şiddet ve belirsizlik ortamının kısa vadede son bulacağına
dair umutların sona ermesi; özellikle Suriye’den komşu ülkelere geçen Suriyelilerin kendilerini geçici yerine kalıcı göçmen olarak görmeye başlamasıyla ekonomik durumu daha
iyi olan Batı Avrupa ülkelerine gitmeyi istemeleri; Suriye ile benzer zamanda Somali ve
Eritre’de de insani krizlerin başlaması; bu krizler sonrasında yasa dışı yollarla sığınmacıları
ülkeden ülkeye geçiren göçmen kaçakçılarının sayılarının artması ve ücretlerinin düşmesi;
ve ayrıca Almanya gibi gelir seviyesi yüksek bir Batı Avrupa ülkesinin sığınmacılara “açıkkapı” politikası uygulayacağını açıklaması gibi nedenler sayılmaktadır 124 125.
"2015 Mülteci Krizi"nin başlamasıyla beraber "Avrupa Birliği Göç Politikalarında" önemli
bir değişiklik yaşanmış ve yeni bir "Avrupa Göç Gündemi" (“European Agenda on Migration”) belgesi yürürlüğe girmiştir126. Bu belge yukarıda bahsedilen GAMM belgesine kıyasla
önemli farklar içermektedir. Yeni belgenin öncelikleri, (i) insanları düzensiz göçe teşvik
eden nedenlerin ortadan kaldırılması; (ii) sınırların yönetimi ve güvenliği; (iii) Avrupa’da
ortak bir sığınmacı politikasının geliştirilmesi ve (iv) yasal göç için yeni bir politikanın geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, Mayıs 2015’te yürürlüğe giren "Avrupa Göç
Gündemi", 2011’deki GAMM belgesiyle kıyaslandığında, düzensiz göçü engelleme ve sınırları güvenliğe alma konularına öncelikleri arasında daha geniş kapsamlı olarak yer vermektedir. Belgede, direkt göç kaynağı olan veya göç yollarında yer alan ülkelere yönelik
anlaşma ve programlar geliştirmek ve düzensiz göçün sebeplerini ortadan kaldırarak göçü
engellemede öncelikli hale geldiği belirtilmiştir127.
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UNHCR, 2015: The year of Europe’s refugee crisis; https://www.unhcr.org/news/stories/2015/12/56ec1ebde/2015-year-europes-refugee-crisis.html (Son Erişim: 12.01.2020)
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TRT Haber, Dünyayı Sarsan Aylan Bebeğin Ölümünün 4. Yılı; https://www.trthaber.com/haber/yasam/dunyayi-sarsan-aylan-bebegin-olumunun-4-yili-429238.html (Son Erişim: 12.01.2020)
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Carnegie Europe, Avrupa’nın Mülteci Krizinin Kökleri (İngilizce); Mülteci Akışının Nedenleri Neler? ; https://carnegieeurope.eu/2015/10/01/roots-of-europe-s-refugee-crisis-pub-61465#1 (Son Erişim: 10.01.2020)
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The Guardian; Mülteci Krizi: Almanya açık kapı politikasının baskısı altında zorlanıyor (İngilizce); https://www.
theguardian.com/world/2015/oct/08/refugee-crisis-germany-creaks-under-strain-of-open-door-policy (Son Erişim:
12.01.2020)
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European Agenda on Migration (İngilizce); https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/
policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_
migration_en.pdf (Son Erişim: 12.01.2020)

127 European Agenda on Migration (İngilizce); Sayfa 7; III.1 Reducing the incentives for irregular migration; “Addressing
the root causes of irregular and forced displacement in third countries”; https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_
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Avrupa Göç Gündemi belgesinin ortaya çıkmasıyla bağlantılı olarak iki önemli gelişme yaşanmıştır. Bunlardan ilki, 2015 Kasım’ında Valletta’daki (Malta) uluslararası zirve ile hayata
geçen "AB Afrika Acil Güven Fonu (“Emergency Trust Fund for Africa”)128"dur. Bu fon ile
AB, özellikle Afrika kıtasında sığınmacı ve göçmenlerin çıkış ülkelerine yaptığı yardımları
artırmıştır. 2016’nın Mart ayında başlatılan diğer program ise Brüksel’deki uluslararası zirve sonrasında kararlaştırılmıştır. “Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı” (“The
EU Facility for Refugees in Turkey”- “FRIT”) olarak adlandırılan bu program ile AB, sığınmacılar ile ilgili olarak Türkiye’ye mali destekler vermeyi taahhüt etmiştir129. Bu programın yürürlüğe girmesi ile Türkiye, sığınmacıların kendi sınırlarından Avrupa’ya geçişlerini
durdurmak üzere kontrolleri güçlendirmeyi ve düzensiz göçmenleri Yunanistan’dan geri
almayı taahhüt etmiştir. Bu anlaşma sonrasında Yunanistan’a deniz yoluyla ulaşan sığınmacıların sayısında düşüş yaşanmıştır130. Bu sayı, 2015’teki 856.723 kişi seviyesinden önce
2016’daki 173.450 kişi seviyesine inerken, 2017 itibarıyla 29.718 seviyesine düşmüştür131.
Tablo 26 – Yunanistan’a Deniz Yoluyla Ulaşan Sığınmacı Sayıları132

2.6.2. AB Ülkelerindeki Suriyelilerin Nüfusu
AB ülkeleri ve üye ülkelerindeki Suriyeli mülteci sayıları Tablo 27’de gösterilmiştir. En çok
sayıda Suriyeli mülteci barındıran ilk üç ülke de karşılaştırma amacıyla tabloda belirtilmiştir. Tüm AB ülkelerinde 2018 yılı sonu itibarıyla 856.157 Suriyeli mülteci bulunmaktadır;
bu sayının %62’si sadece Almanya’da bulunurken, %33’lük bir kısmı ise İsveç, Avusturya,
Hollanda, Yunanistan, Danimarka, Bulgaristan, Fransa ve İspanya’da bulunmaktadır. Almanya’daki yüksek mülteci sayısı, Başbakan Angela Merkel tarafından 2015’teki mülteci krizine cevap olarak uygulanan açık kapı politikası sonucu oluşmuştur133. Bu politika,
Almanya’daki muhaliflerin ve genel olarak halkın siyasi tepkisinin artması sonucu 2018’in
ortalarında terk edilmiştir134.

the_european_agenda_on_migration_en.pdf (Son Erişim: 12.01.2020)
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AB Afrika Acil Güven Fonu, https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/about_en (Son Erişim: 10.01.2020)
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The EU Facility for Refugees in Turkey, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
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Frontex, Doğu Akdeniz Göç Yolu, 2017 öncesi Trendler (İngilizce); https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-routes/eastern-mediterranean-route/ (Son Erişim: 12.01.2020)

131

UNHCR Deniz Yoluyla Ulaşanlar Yunanistan Verisi; (İngilizce); 2013-2017 verisi: https://data2.unhcr.org/en/documents/
download/61492 (Son Erişim: 10.01.2020); 2014-2018 Verisi: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/71287
(Son Erişim: 10.01.2020)
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133 Germany’s Immigration Crisis, Washington Post; https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/
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Merkel abandons open-door refugee policy to save government, France24; https://www.france24.com/
en/20180703-germany-merkel-reverses-stance-open-door-refugee-policy-save-government (Son Erişim: 12.01.2020)
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Tablo 27 – AB Ülkelerinde Bulunan Suriyeli Mülteci Sayıları- 2018135
Ülke

AB Üyeliği

Suriyeli Mülteci Sayısı

Türkiye

-

3.622.366

Lübnan

-

944.181

Ürdün

-

676.283

Almanya

AB

532.065

İsveç

AB

109.343

Avusturya

AB

49.179

Hollanda

AB

32.092

Yunanistan

AB

23.931

Danimarka

AB

19.698

Bulgaristan

AB

17.161

Fransa

AB

15.822

İspanya

AB

13.765

Birleşik Krallık

AB

9.720

Belçika

AB

9.080

Güney Kıbrıs

AB

6.259

İtalya

AB

4.652

Finlandiya

AB

2.497

Romanya

AB

2.292

İrlanda

AB

2.126

Malta

AB

1.497

Macaristan

AB

971

Lüksemburg

AB

686

Portekiz

AB

602

Polonya

AB

531

Çekya

AB

448

Litvanya

AB

435

Hırvatistan

AB

398

Letonya

AB

384

Slovenya

AB

290

Estonya

AB

146

İzlanda

AB

87

2.6.3. Suriyelilerin Sosyal ve Ekonomik Uyumu Konusunda Türkiye ve AB İlişkileri
Avrupa Komisyonu, 2015’te düzenlenen "Türkiye-AB Zirvesinde", Türkiye’deki geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler için bir fon oluşturacağını taahhüt etmiştir. "Türkiye’deki
Mülteciler için Mali Yardım Programı" (FRIT) ismiyle oluşturulan fon, her biri 3 milyar avro
tutarında iki eşit dilime bölünmüş olan toplam 6 milyar avroluk bir bütçeye sahiptir. Fonun
2,7 milyar avroluk kısmı, Aralık 2019’a kadar gerçekleştirilen projeler karşılığında Türkiye’ye ödenmiştir136.
6 milyar avroluk bütçenin 2,4 milyar avro tutarındaki bölümü insani yardıma ayrılmıştır.
AB’nin Türkiye’deki insani yardımları, en savunmasız mültecilerin sağlık, eğitim, korunma
135

UNHCR Nüfus İstatistikleri (İngilizce); http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern (Son Erişim: 14.01.2020)
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Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Mülteciler Toplum Merkezi, Avrupa Birliği’nin Suriye
için Türkiye’ye Ödediği Para, 2019, https://multeciler.org.tr/avrupa-birliginden-3-milyar-euro-geldi-mi/ (Son Erişim:
08.01.2020)
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ve temel ihtiyaçlarının karşılanması konularında projeler yoluyla desteklenmelerine odaklanmaktadır. AB tarafından finanse edilen projeler, yaklaşık 1,7 milyon mülteciye temel
geçim desteği sağlamakta; yarım milyondan fazla mülteci çocuğun eğitime erişimini mümkün kılmakta; okul ve hastane inşaatlarında kullanılmakta ve mültecilere sağlık ile koruma
hizmetleri sunmaktadır. İnsani yardımın yanı sıra, FRIT kapsamındaki kalkınma projeleri
eğitim, göç yönetimi, sağlık, belediye altyapısı ve sosyo-ekonomik destek konularına da
odaklanmaktadır137.
AB, Türkiye’ye aynı zamanda "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı" programı (“Instrument
for Pre-Accession Assistance”- “IPA”) dahilinde mali destek vermektedir. Bu yardımın
amacı, Avrupa Birliği’ne katılmayı planlayan ülkelere çeşitli alanlarda kapasite geliştirme
desteği vermektir138. 2014-2020 dönemi faydalanıcıları Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’dir. Destek alanları, kamu yönetimi,
hukuk, sürdürülebilir ekonomi ve tarım ile kırsal bölge kalkınmasıdır139.
2.6.4. Avrupa Birliği’nde Mülteciler için İş Gücü Uyum Çalışması Örnekleri
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 26 Haziran 2013’te yayınlamış olduğu 2013/33/EU140
kodlu düzenleme, uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş kişilerin kabulüyle ilgili standartları belirlemiştir. Bu düzenlemenin 14. maddesi, eğitim ihtiyaçlarıyla ilgili konuları netleştirmiştir. Buna göre sığınma başvurusu yapılan tarihten sonra en fazla 3 ay içinde yaşı uygun
olan kişilerin eğitim sistemine erişimi sağlanmalıdır. Bu erişime, gerekli hallerde dil dersleri de
dahildir. Bu madde, aynı zamanda mültecilerin çocuklarının, ülkede yaşayan yerel çocuklarla benzer şartlarda eğitim alacağını da vurgulamaktadır. 16 yaş ve üstündeki mülteciler
genelde mesleki eğitim programlarına yönlendirilmektedir141. Genel olarak eğitim ve mesleki
eğitim içeriklerinin belirlenmesi, Avrupa Birliği’ne üye her bir ülkenin kendi iç politikalarına
bağlı olarak şekillenmektedir.
İş gücüne uyum konusundaki çeşitli uygulamalar incelendiğinde aşağıdaki konseptler ön
plana çıkmaktadır:
1.

Meslek grubuna göre özelleştirilerek hızlandırılan dil eğitimleri,

2. Belirli sektörlerde tecrübesi olan işveren yetkililerinin katılımı sağlanarak yürütülen yetkinlik analiz ve tespit programları,
3. İlgili yetkinlikleri, işverenlerin kolayca takip edip araştırabileceği çevrim içi sistemler yoluyla sunan veri tabanları,
4. İşverenlerin yerel iş gücüyle doldurmakta zorlandığı pozisyonlara odaklanan
mesleki eğitimler,
5. İş alanına yönelik ağ geliştirme çalışmaları,
6. Mülteci girişimciliğini destekleme çalışmaları.

137

Ibid
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European Commission; Overview - Instrument for Pre-accession Assistance (İngilizce); https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en (Son Erişim: 12.01.2020)
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Ibid
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Directive 2013/33/Eu Of The European Parliament And Of The Council (İngilizce); 2013; https://easo.europa.eu/sites/
default/files/public/Dve-33-2013-Reception-conditions.pdf (Son Erişim: 12.01.2020)

141 Young refugees in education: the particular challenges of school systems in Europe (İngilizce); Comparative Migration Studies; Sayfa: 9 2019; https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs40878-019-0129-3.pdf ; (Son Erişim:
12.01.2020)
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Uygulama Örnekleri
İş gücüne uyumu destekleme konusunda Almanya’daki iş-tabanlı öğrenme sisteminin,
gençlerin okul hayatından iş hayatına geçirilmesinde yüksek derecede etkili olduğu belirlenmiştir142. Bu sistemde mesleki eğitime katılan gençler, zamanlarının yarısını derslerde,
yarısını ise pratik tecrübe kazanacakları işyerlerinde geçirmektedir. Bu sistem temel yaklaşımı açısından Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri ile ayrıca
İŞKUR tarafından düzenlenen "İşbaşı Eğitim Programlarına" benzemektedir.
Avrupa Komisyonu 2016 yılında yayınladığı “Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Entegrasyonu
Üzerine Eylem Planı” isimli belgede143 iş gücüne uyumun güçlendirilmesi için birtakım adımların atılmasına karar vermiştir. Bunlardan biri, internet üzerinde hazırlanacak bir bilgi
birikim veri tabanı üzerinden, gelecek vadeden bütün iş gücüne uyum projelerinin tek bir
kaynakta toparlanmasıdır. Bu kaynakta144 daha sonra iş gücüne uyum haricinde sosyal
uyum, sağlık, koruma vb. çeşitli alanlarda farklı projeler de yer almıştır. Yine eylem planı
içeren bu belgede, Avrupa genelinde bir iş gücü yetkinlikleri takip programı oluşturulmasına karar verilmiş, internet üzerinden işleyecek bir "AB Yetenek Profili"nin yaratılması
kararlaştırılmıştır. Bu amaç dahilinde ayrıca AB üye ülkelerindeki "Akademik Yeterlilik ve
Denklik Tanıma Merkezlerine" (National Academic Recognition Information Centres- “NARIC”) üçüncü ülke vatandaşlarının erişimlerinin hızlandırılması için AB genelinde iş birliği
yapılması kararlaştırılmıştır. Mültecilerin iş gücü piyasasına girişinin hızlanması için hem
mülteci nüfusun geneline hem de özellikle mülteci kadınlara yönelik mesleki eğitim programlarının AB fonlarıyla desteklenmesi süreci başlatılmıştır.
İnternet üzerinden çalışan "AB Yetenek Profili"145 sistemi (“EU Skills Profile”), Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülke vatandaşlarına kendi yetkinliklerini ifade etmelerine yarayan bir
profil yaratma imkânı sunmaktadır. Bu profile yapılan girişler, sabit bir şablon üzerinden
yürüdüğü için işverenler ya da istihdam desteği üzerine program yürüten kişiler tarafından anlaşılıp incelenmesi kolay bir sistemdir.   "AB Yetenek Profili", rehberlik hizmetleri
veren sosyal proje çalışanları, geliştirilmesi gereken yetkinlik alanlarını belirlemek isteyen
eğitimciler ve tabii ki iş arayan kişiler ile işe yerleştirme projesi yürüten sosyal program
geliştiriciler tarafından kullanılmaktadır. Sistem birden fazla dilin kullanımına izin vermektedir. Bunlar arasında sadece Avrupa Birliği ülkelerinin dilleri değil, Arapça veya Farsça
gibi çeşitli diller de bulunmaktadır. Sistem üzerindeki bir profili aynı ekranda iki farklı dilde
görmek mümkündür. Böylece danışmanlık hizmeti veren rehberler ile danışmanlık alan kişilerin anlaşması daha kolay olmaktadır.
AB Yetenek Profili, yazılı sertifika ya da belgelendirmenin mümkün olmadığı durumlarda
kullanılan çeşitli ek sistemlerle desteklenmiştir. Örnek olarak Almanya’da “Berufsanerkennung mit Qualifikationsanalysen” (“Yetkinlik Analizleriyle Profesyonel Tanımlama”) programı kapsamında farklı sektörler içinden tecrübeli profesyonellerin katılımıyla resmi yetkinlik tanımlamalarının mümkün olmadığı, ya da mümkün olsa da yeterli olmadığı durumlar
için, daha kaliteli ve etkin şekilde yetkinlik ve yeterlilik tanımlamaları yapılmakta, kişisel
bazda sonraki kariyer adımları için planlamalar sağlanmaktadır. Direkt olarak işveren temsilcilerinin veya ticaret ile sanayi odası yetkililerinin katılımları sağlanarak yapılan bu tür
142

Ibid, Sayfa: 4
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European Commission, 2016, (İngilizce), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0377
(Son Erişim: 20 Şubat 2020)
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Repository of promising practices (İngilizce), https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1208 (Son Erişim:
20 Şubat 2020)

145 EU Skills Profile (İngilizce), https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1412&langId=en (Son Erişim: 20 Şubat 2020)
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değerlendirmeler hızlı istihdam için gereken adımları daha net şekilde tespit edebilmek
amacıyla yürütülmektedir.
Diğer yandan, "Nordik Bakanlar Konseyi"nin yayınladığı bir rapora146 göre, İskandinav
ülkeleri iş gücü uyumu programları kapsamında farklı düzeylerde adım adım dil eğitimi
sunmaktadır. Özellikle dil eğitimleri mesleki olarak ihtiyaç duyulacak dil bilgisine yönelik
verilmektedir. Buna bir örnek “Kamyon Şoförleri için İsveççe” dersidir. Dil eğitimi, okuma
yazma bilmeyen veya akademisyen olan tüm göçmenler için mevcuttur. Raporun bulgularına göre mesleğe ve yapılacak işe göre uyarlanmış dil eğitimi ile mesleki eğitimin işverenler için en kısa sürede en iyi sonuçları verdiği görülmüştür. Yine rapora göre, Kuzey Avrupa’daki tüm ülkeler bu nedenle dil öğrenimi ve istihdam arasındaki bağlantıyı geliştirmeye
çalışan yeni eğitim modelleri üzerinde deneyler yapmaktadır.
AB’deki farklı ülkelerden mültecilere yönelik çeşitli iş gücü uyum program ve proje örnekleri aşağıda verilmiştir:
Almanya: Mültecilere ülkeye giriş eğitimi sağlanmaktadır. "Göç ve Mülteciler Federal Ofisi" (“BAMF”) tarafından verilen bu eğitimler, dil, finansal hizmetler, eğitim fırsatları, toplu
ulaşım, bilgi teknolojileri, politik sistem, demokrasi gibi ders konularını kapsamaktadır 147.
Göç Politikaları Merkezi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu giriş eğitimini alan
mültecilerin iş bulma oranı eğitimi henüz almamış ya da bitirmemiş kişilerin iki katı kadardır148. Bu derslerin okuma yazma bilmeyen kişiler için özelleştirilmiş versiyonları da bulunmaktadır. Yine aynı rapora göre, daha gelişmiş bir  içerik barındıran "Avrupa Sosyal Fonu"
(ESF) 149  ve BAMF ortaklığında gerçekleştirilen bir ders programını bitiren kişilerin iş bulma
oranının daha da yüksek olduğu görülmektedir (%35).
"Integration durch Qualifizierung"150 (“Yetkinlik yoluyla Uyum”) programı, Almanya’da
devlet tarafından yürütülmekte olan ve mültecileri kapsayan bir eğitim ve kapasite geliştirme programıdır. Program dahilinde mültecilere Almanya’ya yetkinlik ve eğitim denkliklerini nasıl elde edebilecekleri konularında danışmanlık ve yetkinlik haritalama hizmetleri,
Almanya’da işverenlerin ya da kamunun doldurmakta zorlandığı ve açık veren pozisyonlarla ilgili mesleki eğitimler, Alman iş ve sosyal kültürüyle ilgili seminer, buluşma günleri ve
panel organizasyonları düzenlenmektedir. 2015’te yürürlüğe giren “Sığınma Prosedürleri
Hızlandırma Düzenlemesi” ile "Mesleki Dil Eğitimleri" de Almanya’da devlet tarafından sunulmaya başlanmıştır. Katılımcılar özellikle belirli bir sektörde iş bulma ihtimallerini artıracak şekilde hızlandırılmış bir dil eğitiminden geçmektedir. Bu dersler dahilindeki bazı içerikler “Almanca Öğrenmek İstiyorum” (“Ich will Deutsch lernen”) isimli internet platformu
üzerinden de alınabilmektedir.
KAUSA isimli "Mesleki Eğitim ve Göç Koordinasyon" ofisi, iş arayan mültecilerin yetkinliklerinin tespit edilmesine, bitirdikleri eğitimlerin kayıt altına alınmasına ve böylelikle iş arayan
mültecilerin işverenler tarafından kolay anlaşılabilir ve takip edilebilir standartlarda bir
146
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sistem üzerinden bulunabilmesine olanak sağlamaktadır151. "Passgenaue Besetzung" (“İş
için Doğru Aday”) programını kullanan yerel küçük ve orta ölçekli işletmeler, aradıkları pozisyonlara uygun adayları hızlı şekilde tespit edebilmektedir. KAUSA aynı zamanda iş-tabanlı eğitim yoluyla sınıf dersleriyle staj imkanlarını birleştiren ve böylece mesleki eğitim
alan mültecilerin pratik tecrübe geliştirmesini de sağlayan bir ders programı geliştirmiştir.
Yine Almanya’da yürütülen bir pilot proje olan “Her İnsanın Potansiyeli Vardır”152 (“Jeder Mensch hat Potenzial”) isimli çalışma, çeşitli adımlardan oluşmaktadır. Bu projenin ilk
adımında öncelikle mülteciler için bir yetkinlik tanımlama çalışması yapılmaktadır. Sonraki
adımda işe yerleştirme danışmanlığı kapsamında ülkedeki istihdam kurumuna kayıt yaptırılması sağlanmaktadır. Bu esnada eğer ihtiyaç görülüyorsa program faydalanıcıları için
Almanca dersleri de sağlanmaktadır.
Danimarka: “Birlikte Entegrasyon”, hükümet tarafından Eylül 2015’te "Marienborg Entegrasyon Zirvesi'nde" bir dizi şirketle birlikte oluşturulan bir girişimdir. Her türlü şirket, “Job
Service Denmark” adlı kuruluş ile iş merkezlerinin mültecileri iş gücü piyasasına entegre
etmek için birlikte çalıştığı “Together on Integration” adlı iş ortaklığına katılabilir. Amaç,
daha fazla mültecinin Danimarka iş gücü piyasasına girmesine yardımcı olmak için şirketlerin çabalarını desteklemektir. İş merkezleri, iş gereksinimlerine en uygun mültecilerle iletişim kurmaktadır. Danimarka, eğitim ve yeterlilik konusunda dil merkezleri ve eğitim kurumları ile iş birliği yapmaktadır. “Job Service Denmark”, iş yerleri ve ülkenin tüm iş merkezleri
arasında köprü kurarak mültecilerin işe alımını kolay ve hızlı hale getirmektedir. Burada
şirketler, iş merkezleri arasında birleşik ve koordineli bir yaklaşıma sahip olmaktadırlar153.
Danimarka’dan bir başka örnek154, pratik deneyim ve dil öğrenimini birleştirerek iş gücü
piyasasına erişimi kolaylaştırmak amacıyla belediyeler tarafından oluşturulmuş bir stratejidir. Bu strateji kapsamında göçmenler, oturma hakkı verildikten sonra en geç bir ay
içinde Danca dil kursuna başlamaktadırlar. Ayrıca yine bir ay içinde tüm yeni gelenler
için işe yerleştirmeler veya ek eğitimler ayarlanmaktadır. Devlet, işe giren ya da düzenli
çalışmaya başlayan her göçmen için belediyelere ekstra finansman sağlayarak bir teşvik
sunmaktadır.
2016 yılında, iş gücü piyasasına uyum için etkili araçlar yaratmak amacıyla devlet, işverenler ve sendikalar arasında bir anlaşmaya varılmıştır155. Bu kapsamda “Branchepakker”
(“Sanayi Paketleri”) ismi verilen çalışmalar başlatılmıştır. Sanayi paketleri, belediye ile
işveren arasındaki anlaşmaya dayanan bir örnektir ve yerel iş gücü piyasasına yönelik
olarak yapılandırılmış bir kavramdır. Bu çalışmaların amacı, göçmenlerin mesleki ve dil becerilerini kısmen kendi ilgi alanlarına kısmen de yerel iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre
geliştirmektir. Sanayi paketleri modeli, iş sektöründe bireylerin niteliklerini geliştirmelerini
ve istihdama giden yola daha kolay ulaşmalarını sağlayan bir süreçtir. Aynı zamanda yerel iş gücü piyasasının dinamiklerini de dikkate almayı ve dengesini bozmamayı hedefler.
Sanayi paketleri modeli beş modülden oluşur; bunlardan birincisi sekiz haftalık bir tanıtım/
151
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oryantasyon dersidir ve bunu arka arkaya düzenlenen ve katılımcıyı iş gücü piyasasına
daha yakından bağlayan dört ders daha takip eder. Bu modüller belirlenen meslekle ilgili olarak teknik eğitim ve pratik tecrübe katmayı hedeflemektedir. Ders içerikleri sektör
detayına göre bağımsız bir danışmanlık firması tarafından belirlenmektedir. Her modülün
ardından bir değerlendirme yapılmaktadır. Katılımcının bir sonraki modüle başlamadan
önce kolayca ölçülebilir hedeflere ulaşması şart koşulmuştur.
İsveç: Ülkeye yeni ulaşmış mülteciler için kamu-özel sektör iş birliği gerçekleştirilmektedir.
Hedef kitle, yetişkin mülteciler ve korunmaya muhtaç diğer bireyler ile bu kişilerin oturma
izni olan yakınları ve akrabalarıdır. 20-64 yaşları arasındaki kişilerin yanı sıra 18-19 yaşlarında olan ve ebeveynleri olmadan İsveç’e ailesiz giriş yapmış gençler de kabul edilmektedir. Temel amaç, yeni gelen göçmenlerin İsveççe öğrenmelerine destek olmak, daha hızlı
iş bulmalarını ve kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlamaktır156. İsveç, sığınmacıların
mesleki becerilerini çevrim içi olarak ana dillerinde kayıt edebilecekleri bir iş becerileri
belirleme platformuna da sahiptir157.
Bunlar dışında "Profesyoneller için İsveççe" (Swedish for Professionals, Sfx) programı158,
2001’den beri sürdürülmekte ve Stokholm’deki 26 ilçe belediyesiyle, Stokholm İlçe Konseyi arasındaki bir anlaşmaya dayalı olarak uygulanmaktadır. Günümüzde, iş gücü sıkıntısı
olan on bir meslek kategorisinde kurs sağlanmaktadır. Kurslar öğrencilere ücretsizdir ve
maliyetleri ikamet ettikleri belediyeler tarafından karşılanmaktadır. Kurslardan çıkan mültecilerin istihdama girmesiyle İsveçli işverenler doldurmakta zorlandıkları pozisyonlar için
çalışan bularak fayda sağlamış olmaktadırlar. Önemli iş birliği ortakları arasında "İsveç
Kamu İstihdam Servisi", şirketler, sendika birlikleri ve çeşitli yükseköğretim kurumları bulunmaktadır159.
İsveç’teki bir başka program da "ÖppnaDörren" (“Kapıyı Aç”) isimli projedir160. Bu program, yerleşik İsveçliler ve yeni göç edenlerin bir araya gelmesini teşvik eder; yeni gelenlerin sosyal ağlara erişmesini sağlar ve kendi kültürlerinden farklı insanları tanıma fırsatı
sunar. "ÖppnaDörren" yüz yüze görüşmenin diğer insanlar hakkında doğru bir anlayış
geliştirmek için anahtar olduğu görüşüyle ortaya çıkmıştır. Bu görüşmelerin, ayrımcılığın
ortadan kaldırılması ve uyum sürecinin güçlendirilmesi için kritik bir yol olduğu öngörülmüştür. 2015’te başlayıp Mayıs 2017’den itibaren "Avrupa Sosyal Fonu" tarafından finanse
edilen "ÖppnaDörren", başladığı günden beri 50.000 kişinin tanışmasını sağlamıştır. Projenin yürütücüleri tarafından gerçekleştirilen anket çalışmasına göre katılan göçmenlerin
%80’i çalışma sonrasında İsveç toplumunun parçası olma hissiyatlarının arttığını belirtmiş,
%24’ü bu programda tanıştıkları kişiler sayesinde iş sahibi olduklarını ifade etmiştir.
"Yrkesdörren" (“Meslek Kapısı”), şirket sahibi İsveçlileri o meslek üzerine çalışabilecek
göçmenlerle eşleştirme görevine sahiptir161. Program yürütücülerinin paylaştığı verilere
göre, İsveç’te iş bulan her 10 kişiden 7’si bunu bir tanıdık vasıtasıyla yapmaktadır. Prog156
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ram, mülteci ve göçmenleri iş aradıkları sektörden bir İsveçli ile temasa geçirmektedir.
Bu kişi, daha sonra mülteci veya göçmen için özgeçmişini iyileştirme önerileri, işyerinde
iletişim adabı ve iş bulabileceği tanıdık ağı ile çalışabileceği kurumlar konusunda yönlendirmektedir. Programa katılan her mülteciye, görüşme yaptığı İsveçli kişi tarafından en az
2 tane daha faydalı olabilecek tanıdık ismi verilmesi gerekmektedir.
"Kompisbyrån" (“Dostlar Bürosu”)162, İsveç’te yaşamaya yeni başlamış kişilerle benzer ilgi
alanlarına sahip İsveçliler arasında dijital temas kurar. Bu temas, İsveççe sohbet edilmesini ve pratik yapılmasını amaçlamaktadır. Bunun dışında ağ geliştirme gibi faydaları da
bulunmaktadır. Yine buna benzer bir proje olan "Invitations Departementet"163 (“Davetiye
Departmanı”), göçmenler ve İsveçliler arasında ev misafirlikleri organize ederek yakınlaşma sağlamayı amaçlamaktadır. Bir başka ağ geliştirme projesi olan "Svenska med Baby"164
(“Bebekli İsveçliler”), farklı yerleşim bölgelerinden gelen ve kökenleri dünyanın herhangi
bir yerinden olabilecek çocuklu aileler için İsveçli ailelerle görüşmeler organize etmektedir.
Çalışma kapsamında toplamda 50.000 civarı aile buluşması organize edilmiştir.
Diğer bir program olan "Yalla Trappan"165, Rosengård’da kurulmuş bir iş uyumu sosyal girişimidir ve kâr amacı gütmeyen bir kadın kooperatifidir. "Yalla Trappan" programı mültecilere staj imkânı sunar. Hedef kitlesi iş gücü piyasasından uzak olan yabancı uyruklu kadınlardır. Program dahilinde oluşturulan kooperatife hem alanında uzman girişimci İsveçli
kadınlar hem de ilgili işi öğrenmek isteyen mülteci ve göçmen kadınlar girmektedir. Kooperatif daha sonra yerel ve göçmen kişileri eşleyerek çeşitli girişim fırsatlarını birlikte gruplar
halinde yürütmelerini sağlamaktadır. Kahve dükkânı, restoran, dikim ve el işi ürünleri gibi
farklı alanlardaki işletmeler, bu kooperatif tarafından yerel ve göçmen kadınların iş birliği
içinde yönetilmektedir. Katılımcı mülteci kadınlara aynı zamanda mesleki teknik beceriler
ve yerel iş kültürü konularında eğitimler de verilmektedir.
Norveç: Kapasite geliştirme amacına yönelik mali teşvik programları yürütülmektedir.
Ücret sübvansiyonları, eğitim destekleri, beceri tazminatı, işyerinde değerlendirme ve
yönlendirme programlarının yanı sıra sahibi Suriyeli olan işletmelere yönelik pazarlama
kampanyaları düzenlemektedirler166. Norveç’te aynı zamanda 2016 ve 2017 yıllarında 5
şehirde uyum kabul merkezleri de kurulmuştur. Entegrasyon kabul merkezlerinde mülteciler dil öğrenme ve dil pratiği, kültürel ve sosyal işler, kariyer rehberliği, istihdama yönelik
faaliyetler ile yaşam alanlarındaki günlük görev, hak ve sınırların öğretildiği programlara
tabi olmaktadır167.
"Jobbsjansen" (“İş Fırsatları”)168 iş arayan göçmen ve mülteci kadınlar için yapılmış bir projedir. 18-65 yaş arası göçmen kadınları hedeflemektedir. İl ve ilçe belediyeleri tarafından
izlemesi yapılır. Her katılımcı için normal süre bir ila iki yıldır, ancak bu dört yıla kadar
162
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uzatılabilir. Mesleki Norveççe ve Norveç çalışma yaşamına giriş gibi uygulamalı eğitimler
verilmektedir. Yerel işverenlerle iletişime geçmeden önce katılımcıların beceri ve hedefleri
haritalanmakta olup; bu doğrultuda işverenlerin ilgili katılımcıların yetkinliklerini kolayca
anlaması ve değerlendirmesi sağlanmaktadır. 2017 yılında projenin değerlendirme analizi
yapılmıştır. Projeye katılan kadınların yüzde 52’sinin ücretli bir işe girdiği ortaya çıkmıştır.
Katılımcıların yüzde 40’ı projeye katıldıktan sonra kendini geçindirebilecek konuma gelmiştir.
Belçika: Belçika’da (Brüksel ve Wallonia) mültecilere dil eğitimi de dahil olmak üzere uyum
hedefleyen eğitim programları zorunlu hale getirilmiştir. Belçika’nın Flaman bölgesinde,
2016 itibarıyla, adaylar uyum programını tamamlayabilmek ve belirli bir Flemenkçe (Dutch)
seviyesine ulaştıklarını göstermek için bir teste tabi tutulmaktadır169.
Yine Belçika’da yürütülmekte olan bir başka proje ise “Convivial: Mouvement D’insertion
Des Réfugiés”170 (“Birlikte Keyifle: Mültecilerin Uyumu”) ismini taşımaktadır. Proje kapsamında, barınak ve giyim malzemeleri sağlamakla başlayan ilk adımları sonra mülteciye
bir danışman/ mentor atanması ve ülkedeki yönetim sistemini anlaması için bilgilendirme
yapılması gibi aşamalar takip etmektedir. Daha sonra mültecinin iş gücü değerlendirmesi
yapılmakta, buna uygun eğitimler verilmekte ve kişiye özel bir “sosyo-profesyonel ilerleme planı” çıkarılmaktadır. Bu plan dahilinde ilgili kişi iş gücüne uyum için atması gereken
adımları takip edebilmektedir. Program aynı zamanda Belçikalılarla mülteciler arasında
buluşmalar organize ederek mültecilerin yaşadığı trajedi ve zorluklar hakkında genel halkı
bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Finlandiya: İşverenleri mülteci çalışanlar ile buluşturmak için "Sosyal Etki Fonları" (Social
Impact Bonds) isimli bir program uygulanmaktadır171. Bu program kapsamında, Finlandiyalı işverenler mültecileri işe alarak onlara işbaşı eğitimi vermektedirler. Bunun sonucunda
Finlandiya Devleti çalışan mültecilerin işyerlerine maliyetlerinin bir kısmını karşılamaktadır.
Mülteci bakımı, devlet için hali hazırda maliyet yaratmaktadır. Bu nedenle programın öncelikli amacı mültecileri işe yerleştirmek ve sonrasında kendi gelirlerini kazanan mültecilere
artık verilmeyecek olan devlet yardımlarının bir kısmını onları çalıştıran firmalara destek
olarak vermektir. "Sosyal Etki Fonları", Finlandiya’nın farklı bölgelerinden iş gücü piyasası
yetkilileri, şirketler ve göçmenler için bir ağ görevi gören uyum programıdır. Programa katılacak kişilerin seçimi, iş arayan göçmenleri tanıtım kurslarına yönlendiren iş gücü piyasası
yetkilileri aracılığıyla yapılmaktadır. Kamu sektörü, bir göçmene istihdam sağlanması halinde bu sonuca yönelik olarak program yürütücülere geriye dönük ödeme yapmaktadır 172.
Finlandiya’da iş gücü piyasası uyumu, mültecilerle alakalı en önemli konulardan biridir173.
Ülkedeki araştırmalarda yabancı doğumlular arasındaki işsizliğin, Finlandiya’da doğanlardan daha fazla olduğu görülmüştür. Buna bağlı olarak doğrudan istihdama imkân veren
yaklaşımlar önem kazanmıştır. Örneğin dil eğitimi ile profesyonel stajların birlikte kurgu169

Nordic Council of Ministers, (2018), Labour Market Inclusion of Migrants (İngilizce); https://nordicwelfare.org/en/publikationer/new-in-the-nordic-countries-labout-market-inclusion-of-migrants/ (Son Erişim: 18 Şubat 2020)
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Convivial: Integration of Refugees, (İngilizce); https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15567&langId=en (Son
Erişim: 20 Şubat 2020)

171 Nordic Labour Journal, Finland: Social Impact Bonds to help refugees, http://www.nordiclabourjournal.org/nyheter/
news-2015/article.2015-12-07.3565624712 (Son Erişim: 12.01.2020)
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Nordic Council of Ministers, (2018), Labour Market Inclusion of Migrants (İngilizce); https://nordicwelfare.org/en/publikationer/new-in-the-nordic-countries-labout-market-inclusion-of-migrants/ (Son Erişim: 18 Şubat 2020)
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Nordic Welfare Center, Country Reports Nordic Region, A brief overview about the Nordic countries on population,
the proportion of foreign-born and asylum seekers (İngilizce), https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/10/2017/
Country20Reports.pdf Son erişim tarihi: 17.02.2010
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lanması öne çıkmaktadır174.
Finlandiya’daki "FIKA Programı"175, yaklaşık altı yıldır 700’den fazla göçmen ve Fin mentorü bir araya getirmektedir. Bu proje sayesinde göçmen ve Finler ilişki kurabilmekte ve
ağlar oluşturabilmektedir. FIKA, göçmenlerin sosyal bağlar yaratmasına ve bunları güçlendirmesine yardımcı olmaktadır.
2.6.5. Avrupa’da Kamu İstihdam Hizmetleri (KİH) Çerçevesinde Girişimler,
Beceriler ve Yetkinlikler
Avrupa Komisyonu (European Commission), 2017 yılının Eylül ayında mültecilerin yetkinlik
ve becerilerine yönelik olarak Avrupa Birliği’nin farklı ülkelerindeki "Kamusal İstihdam Hizmetleri" ile ilgili deneyim ve bulgularını paylaştığı, kısa ismi “Avrupa Komisyonu Raporu”
olan bir rapor yayınlamıştır176. Rapora göre, Avrupa’nın farklı ülkeleri uyum konusunda
farklı seviyelerde tecrübeye sahiptir. Özellikle, İskandinav ülkeleri (Danimarka, Norveç ve
İsveç) uyum alanında uzun yıllara dayanan deneyim ve gelişmiş politikalara sahiplerdir.
Örneğin Danimarka, uyumu hızlandırmak ve maliyetlerini azaltmak için uyum programlarının süresini üç yıldan iki yıla kadar kısaltmıştır. Süre kısalırken bir yandan da programların
katılım saatleri daha esnek hale getirilmiştir. Aynı zamanda erken müdahale ve yönlendirmeye daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Buna örnek olarak, uyum programlarına
girişte gerçekleştirilen başlangıç yetkinlik değerlendirmeleri daha kapsamlı ve detaylı hale
getirilmiştir.
Öte yandan, Avrupa Komisyonu raporuna göre bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için
mültecilerin uyumu daha yeni bir deneyimdir. Ayrıca Güney Avrupa’daki ana transit ülkeleri (Yunanistan ve İtalya), 2017 itibarıyla uyum politikalarının ilk aşamasındadır. Aynı
rapora göre, bu ülkeler daha önce başlıca başka ülkelere gitmek isteyen sığınmacıların
geçiş ülkeleri arasında yer almaktayken, gitgide hedef varış ülkelerine dönüşmektedir. Bu
nedenle bu ülkelerdeki uyum konusundaki kapasite inşa uygulamaları da başlangıç aşamasındadır. Buna karşılık, Avusturya, Belçika, Almanya, Finlandiya veya İsveç gibi son
zamanlardaki büyük hedef ülkeler, uyum çabalarını hem ölçek hem de kapsam açısından
önemli ölçüde artırmıştır. Genel anlamda, bu ülkelerin hepsi hem mültecilerin tüm nüfusa
açık iş yerleştirme destek sistemlerine erişmelerini sağlamakta hem de özellikle mültecileri
hedefleyen programlar geliştirmektedir. Bu ülkelerin çalışmaları arasında önceki bölümde
belirtildiği gibi mesleki eğitim programları ve yetenek değerlendirme çalışmaları yer almaktadır. Bu çalışmalar sonucunda yönlendirme programları yürütülmekte ve mültecilere
şirketlerle iş görüşmeleri ayarlanmaktadır.
Avrupa Komisyonu raporuna göre, mültecilerin bulunduğu ülkedeki istihdam arzı ile genel
ekonomi ve piyasa koşulları, mültecilerin iş gücüne uyumu için diğer önemli faktörlerdir.  
Bu tür ekonomik göstergelere göre kıyaslandığı zaman Almanya ve İsveç; İtalya, İspanya,
Yunanistan veya Bulgaristan’a göre çok daha elverişlidir.
Aynı raporun sayısal bulgularına bakıldığında; AB ortalamasına göre bir AB ülkesine belirli
bir yıl içinde ulaşan mülteciler arasından %50’sinin iş gücüne girmesi 5 ila 6 yıl sürmektedir. Ayrıca sığınma prosedürünün süresi ve erken uyum faaliyetlerine katılım nedeniyle,
174
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Nordic Council of Ministers, (2018), Labour Market Inclusion of Migrants (İngilizce); https://nordicwelfare.org/en/publikationer/new-in-the-nordic-countries-labout-market-inclusion-of-migrants/ (Son Erişim: 18 Şubat 2020)
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Publications Office Public of the European Union, Employment Services (PES) initiatives around skills, competencies
and qualifications of refugees and asylum seekers (İngilizce), 2017 ; https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18319&langId=en (Son Erişim: 12.01.2020)

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
www.tisk.org.tr

61

2015/16 yıllarında Avrupa Birliği’ne gelen mülteciler ortalamada ancak 2017 itibarıyla iş
gücü piyasasına girmeye başlamaktadır. Mültecilerin %70’lik bir kesiminin istihdama ulaşması ise ortalamada 15 sene almaktadır.
2.6.6. Avrupa Birliği Deneyimlerine göre İş Gücü Piyasasına Katılımda İşverenlerin
Rolü
Önceki bölümde bahsedilen "Avrupa Komisyonu Raporu"nda177, mültecilerin sosyal uyumunu
sağlama çalışmalarından kazanılan deneyimler doğrultusunda, "Avrupa Kamu İstihdam Hizmetleri" (KİH) ağı için dört temel boyut belirlenmiştir. Mültecilerin iş gücü piyasasına uyumu
için özellikle önemli konu başlıkları: (i) dil, (ii) teknik ve teknik olmayan beceri ve nitelikler,
(iii) ortaklar ve kurumlar ve (iv) işverenlerdir. Bunlardan özellikle "İşverenler için Komisyon"
tarafından belirlenen roller, Türkiye’deki işverenlerin Suriyeli algısının araştırıldığı bu raporun bulgularını değerlendirirken fayda sağlayabileceği için bu bölümde daha detaylı paylaşılmıştır. "Avrupa Komisyonu Raporu", hem işverenlerin istek ve ihtiyaçlarını ulusal bazda
takip etmenin hem de özellikle ilgili eğitim ve teşvik programlarını bu ihtiyaçlara göre şekillendirmenin önemine değinmiştir.
Öncelikle, AB tecrübesini yansıtan "Avrupa Komisyonu Raporu"nda da belirtildiği gibi,
eğer ülkedeki işverenler mültecileri istihdam etmeye yönelik herhangi bir çekince veya
isteksizliğe sahipse bu durumda iş gücüne uyum projelerinin etkisi sınırlı olacaktır. Örneğin
Almanya veya İsveç'teki işverenler genellikle mülteci istihdam etmeye istekliyken, diğer
ülkelerdeki işverenler daha tereddütlü olduklarını vurgulamışlardır178. Ekonomik Kalkınma
ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD) 2017’de Almanya’da yaptırdığı bir araştırmaya göre179,
mülteci istihdam eden işverenlerin %80’i bunu yapmalarında sosyal sorumluluk hissinin de
rol oynadığını belirtmişlerdir. "Avrupa Komisyonu Raporu"nda, ülkelerdeki politik ortam ve
mültecilere yönelik genel kamuoyu tavrının işverenleri de önemli ölçüde etkilediğine değinilmiştir. Bu etkinin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde önemli olduğu vurgulanmıştır. Rapor bulgularına göre, işverenleri mültecilerin işe alınması ile ilgili olarak teşvik etme
yolları arasında finansal teşviklerin önemli rolü olduğu belirtilmiştir. Bahsedilen finansal
teşvikler arasında, maaş sübvansiyonları, eğitim bitirme primleri, işbaşı eğitimleri verme
karşılığında sunulan mali teşvikler sayılabilir. Aynı zamanda bir örneğinin Danimarka’da
görüldüğü mülteci çalıştıran “Elçi Şirketler” uygulamasına değinilmiştir. Bu şirketlerin mülteci istihdamıyla ilgili tecrübelerinin, diğer şirketlere yönelik iletişim çalışmalarında içerik
olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Öte yandan, işverenler ile iş gücü uyum süreçlerini yürüten kamu birimleri arasında kuvvetli iletişim sağlanması da önem taşımaktadır. "Avrupa
Komisyonu Raporu" bulgularına göre, ilgili kamu birimleri, işverenlerin özellikle istihdam
piyasasına yönelik istek ve ihtiyaçlarını takip etmelidir. Bu birimler, aynı zamanda ulusal
yetkinlik değerlendirme sistemleri oluşturulmalı ve farklı yetkinliklere sahip mültecilerin işverenler tarafından mümkün olduğunca zahmetsizce tespit edilmesini sağlayacak bir altyapı kurmalıdır.

177

Publications Office Public of the European Union, Employment Services (PES) initiatives around skills, competencies
and qualifications of refugees and asylum seekers (İngilizce), 2017 ; https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18319&langId=en (Son Erişim: 12.01.2020)
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179 OECD, Finding Their Way: Labour Market Integration of Refugees in Germany (İngilizce); sayfa 14; https://www.oecd.
org/els/mig/Finding-their-Way-Germany.pdf (Son Erişim: 12.01.2020)
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2.6.7. Avrupa Birliği'nde Göçmen ve Mülteci Girişimciliğini Destekleyen Projeler
Bu raporun 2.1.1.4. "Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Çalışma Durumları" başlıklı
bölümünde belirtildiği gibi Türkiye’de faal olarak çalışmakta olan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin yaklaşık üçte birlik bir kesimi, bu kitle içindeki girişimcilerin yarattığı
istihdam olanaklarını değerlendirerek ya da kendileri girişimcilik yaparak çalışma hayatında yer almaktadır. ABD gibi çeşitli ülkelerde de mülteci girişimciliğinin mültecilerin iş
gücü uyumuna olumlu etkiler sağladığını gösteren çalışmalara rastlanmaktadır180. Avrupa
Komisyonu da bu nedenle göçmenlere yönelik girişimciliği destekleme programları geliştirmektedir181. Komisyon, özellikle genç göçmenlere yönelik girişimcilik kapasitesi artırma
programlarını desteklemektedir. Bunların bazı örnekleri aşağıda paylaşılmaktadır.
AB’nin desteklemiş olduğu girişimcilik projelerinden biri “EntryWay - Entrepreneurship
without Borders”182 isimli projedir (“Giriş Yolu- Sınırlar olmadan Girişimcilik”). AB’nin farklı
ülkelerinde yürütülen çalışma kapsamında 4 aşama tanımlanmıştır. Birinci aşama, göçmen
girişimcilerin iş fikirlerinin değerlendirilmesidir. Bu aşamaya ilgili kişinin kendi girişimci yapısının değerlendirilmesi de dahildir. İlk aşamada yer alan değerlendirme sürecinde girişimcilik yapmak veya serbest meslek sahibi olmak konusundaki kararlıklarını gösteren adaylar, ikinci aşamada detaylı eğitim seminerleri ve çalıştaylarına katılmaktadır. Bu aşamada
sınıflarda gerçekleştirilen dersler de bulunmaktadır. Girişimciler sahip oldukları iş fikirleri
üzerine bireysel olarak çalışabilecekleri gibi gruplaşarak da iş birliği yapabilirler. Grup halinde çalışma daha sonra girişimci ortaklığı tarzı sosyal girişimcilik çalışmalarına dönüşebilmektedir. Bu aşamanın ana amacı, girişimcilerin iş fikirlerini daha iyi şekillendirmelerini, atmaları gereken iş adımlarını netleştirmelerini, kredi ve mikro-kredi olanaklarını tanımalarını
ve nihai olarak kendi bireysel veya sosyal girişimlerini kurmalarını sağlamaktır. Bu aşamayı
geçebilen girişimciler, üçüncü aşamaya ulaşmaktadır. Bu seviyede artık kendi alanlarında
başarılı olmuş daha tecrübeli başka bir girişimci ile eşleşerek işlerini yönetirken karşılarına
çıkacak problemleri çözme konusunda mentorlük alırlar. Projenin son aşamasında farklı
ülkelerdeki program yürütücüleri, birbirleriyle başarı hikayelerini ve olumlu sonuç getiren
uygulamalarını paylaşmaktadır.
Bir diğer girişimcilik destek projesi “YOU-ME; Young Migrant Entrepreneurs”183 (YOU-ME;
Genç Göçmen Girişimciler), geldikleri ülkenin dilini çok az bilen veya hiç bilmeyen ya da
okuma yazma bilmeyen mülteciler de dahil olmak üzere genç göçmenler için hazırlanmıştır. Bu program dahilinde geliştirilen çevrim içi bir platformda girişimcilik eğitimleri farklı
dillerde çeşitli öğretme metotları kullanılarak verilmektedir. Bunlar arasında oyunlaştırma
(“gamification”) ve indirilebilir ders materyalleri gibi araçlar bulunmaktadır. Bu metotlarla
eğitimini tamamlayan katılımcılar arasında girişimcilik için yüksek potansiyel sergileyenler,
yerel destek birimlerine yönlendirilmektedir. Bu destek birimleri arasında ücretsiz dil dersi
sağlayan programlar, mesleki sertifika programları, iş hayatı ve girişimcilikle ilgili teknik
olmayan becerilere ait eğitimler yer almaktadır. Bu sürecin sonunda şirketlerini kurarak iş
hayatına atılan girişimcilere alanlarında daha tecrübeli profesyoneller tarafından mentor180

Örnek olarak bakınız: The Labor Market Integration of Refugees to the United States: Do Entrepreneurs in the Network
Help? (İngilizce), Anna Maria Mayda, Georgetown University, 2018; http://ftp.iza.org/dp11343.pdf (Son Erişim Tarihi:
20 Şubat 2020)
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European Commission, Migrant Entrepreneurs; The EU action plan on the integration of third country nationals (İngilizce); https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/migrants_en (Son Erişim: 19 Şubat
2020)

182 European Commission, Entryway (İngilizce), https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24461/attachments/2/translations/en/renditions/native (Son Erişim: 18 Şubat 2020)
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lük destekleri sağlanmaktadır. Çalışmanın ilerleyen kademelerindeki uygulamalardan biri
de göçmenler tarafından kurulan şirketler arasında iş birlikleri ve tedarik zincirleri kurulmasına destek olarak tedarik zincirleri oluşturulmasıdır.
Avrupa Komisyonu’nun desteklediği bir başka proje olan “Fresh Start” (“Taze Başlangıç”)184
direkt olarak iş fikri geliştirmiş ve alanlarında bilgi sahibi göçmen girişimcileri desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında, girişimcilere ücretsiz olarak satış-pazarlama
ve/veya hukuk gibi alanlarda işlerini büyütmeye yarayacak danışmanlık hizmetleri verilmekte ve yönlendirme yapılmaktadır. Aynı zamanda yine bu girişimciler için potansiyel
müşterilerle tanışabilecekleri ağ geliştirme etkinlikleri düzenlenmekte ve bu sayede satış
kapasitelerini artırmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca bazı girişimcilerin ücretsiz çalışma alanı
tahsisi ve finansal hizmetlere erişim sağlanması gibi somut ihtiyaçlarına yönelik destekler
de verilmektedir.  
Bunlar dışında "EMEN" (“Avrupa Göçmen Girişimciliği Ağı”) gibi girişimcilerin finansal
kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayarak mikro-finans üzerine çalışmalar yürüten
programlar da vardır185. Buradaki amaç, bankalar, STK’lar, kamu kuruluşları ve göçmen
girişimcileri toplantı ve seminerlerde bir araya getirerek finans alanındaki ihtiyaçları anlamak ve bunlara çözümler geliştirmektir. "EMEN", göçmen girişimcileri sektörel dernekler
kurmaları veya sendikalara üye olmaları konusunda da yönlendirerek ihtiyaç ve sorunlarının daha detaylı takip edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

184

European Commission, Fresh Start (İngilizce); https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24461/attachments/3/
translations/en/renditions/native (Son Erişim: 20 Şubat 2020)

185 European Migrant Entreprenuership Network (İngilizce) https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26223/attachments/1/translations/en/renditions/native (Son Erişim: 20 Şubat 2020)
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3. Niteliksel Araştırma Bulguları
Çalışmanın önceki bölümlerinde, Türkiye’deki Suriyelilerin temel demografik ve mesleki özellikleri; Türkiye iş gücü piyasasının süregelen trendleri ile başlıca özellikleri ve son
olarak Avrupa Birliği’nin "Göç Politikaları" ile mültecilerin iş gücü uyumu alanındaki çalışmalarına değinilmiştir. Çalışmanın bu üçüncü bölümünde ise niteliksel araştırma bulguları
sunulmaktadır.
Bulgular kapsamında, işverenlerin Türkiye’deki Suriyelilere yönelik genel yaklaşımları ve
algılarının değerlendirilmesi; Türkiye’deki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında güçlü
olabileceği konular, sağlayacağı faydalar ile fırsatlar ve Türkiye’deki Suriyelilerin Türkiye
iş gücü piyasasında daha fazla yer almasına engel olan konular ele alınmıştır186.
Toplamda 9 ilde 50 işletme ile yapılan bu çalışmanın bulguları incelenirken göz önüne alınması gereken önemli bir husus, algıların—yaygın olanlar da dahil olmak üzere—her zaman
gerçeklerle örtüşmeyebileceğidir. Çalışma amacının işverenler nezdindeki algıları ortaya
çıkarmak olması sebebiyle, bu bölümde iletilecek bulguların, TİSK veya raporun yazarlarının görüşlerini temsil etmediği, derinlemesine görüşmelerde karşılaşılan genel
algı ve görüşleri yansıtmakta olduğu unutulmamalıdır.
3.1.

Türkiye’deki Suriyelilere Genel Yaklaşımlar ve Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
İşverenlerle görüşmelerden çıkan ilk sonuçlardan biri yerel işsizlikle alakalıdır. Geçici koruma sağlanan Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında yer alması başlığının ilk akla getirdiği konu, Türkiye’nin işsizlik oranıdır. Tüm işverenler, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında yer almasına ilişkin görüşlerini belirtmeden önce ilk
olarak Türkiye’nin artarak devam eden ciddi bir işsizlik sorunu olduğundan bahsetmekte
ve bu oranının yüksekliğinin altını çizmektedirler.
Ortak görüş, Türkiye iş gücü piyasasında yerel vatandaşların mutlaka iş gücüne uyum
süreçlerinde öncelik olarak değerlendirilmesi; Suriyeliler için sağlanan herhangi bir imkân
ve olanağın vatandaşlara sunulması ve yerel vatandaşların Türkiye iş gücü piyasasına
erişimlerinin arttırılması şeklindedir. Ancak işsizlik oranında düşüş sağlandıktan sonra Suriyeli iş gücünün Türkiye iş gücü piyasasına büyük çaplı kitlesel bir giriş yapmasının doğru
olacağı yönünde genel bir kanı vardır. Suriyeli iş gücü istihdam edenler de dahil olmak
üzere, hemen hemen tüm işverenler, konuyla ilgili bu yönde görüşlerini belirterek görüşmeye başlayıp, en son söyledikleri sözleri de yine bu çerçevede tamamlamaktadır.
Bazı işverenler, Türkiye’nin artan işsizlik sorununun, geçici koruma sağlanan Suriyelilerin
Türk vatandaşlığına geçirilmeleriyle ilişkilendirmekte, işsizlik oranın bu kadar yükselmesinin Suriyelilerin de payı olduğunu düşünmektedirler; ‘%14 işsizliğin, 1-1,5 puanı Suriyelilerden kaynaklanıyor.’
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin hali hazırda Türkiye iş gücü piyasasında yer aldıkları ancak bunun genelde düzensiz/kayıt dışı istihdam olduğu söylenmektedir. Kayıt
dışı çalışan Suriyelilerin asgari ücretin altında, insana yakışır olmayan iş ortamlarında çalıştıkları ve hiçbir iş güvenliği sağlanmadığı da eklenmektedir. Bu durum doğru bulunmamakta ve yetkililer tarafından kontrol altına alınması gerektiğine inanılmaktadır.
186
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Suriyelilerin kayıt dışı çalışmalarının en büyük sebepleri; bazılarının Türkiye’ye kaçak yollarla düzensiz göç etmeleri; çalışma izni almanın zorlukları ve geçici koruma kaydı alınan
şehirden başka bir şehirde ikamet edememeleri olduğu görülmektedir.
Geçici koruma kapsamında yer alan Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında yer almasına
üç farklı yaklaşım olduğu görülmektedir; olumlu, nötr ve olumsuz. Bu üç farklı yaklaşımdan
nispeten daha çok olanını olumsuz yaklaşımlar oluşturmaktadır.
3.1.1.

Türkiye’deki Suriyelilerin Türkiye İş Gücü Piyasasında Yer Almasına Olumlu
Yaklaşımlar
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında yer almasına olumlu
yaklaşımları olan işverenlerin olumlu bakmalarına neden olan algı ve intibaları aşağıdaki
gibidir:
 Emek yoğun işlerde ve sektörlerde Türk vatandaşı mavi yaka çalışan bulma zorluğu
 Yüksek eğitim gerektiren pozisyonlarda Türk vatandaşı beyaz yaka çalışan bulma
zorluğu
 Arapça diline hakimiyet
 Daha verimli çalışma potansiyeli
 İnsani ve duygusal boyut
 Çok uluslu şirket algısını pekiştirme
 Teşvikler
 Hâkim oldukları konularda Türkiye iş gücünden daha kalifiye olmaları
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da yer alan olumlu yaklaşıma sahip işverenlerin çoğunluğunun bugüne kadar Suriyeli çalışan istihdam etmediği ya da istihdam girişiminde bulunmadıkları gözlemlenmektedir. İşverenlerin olumlu yaklaşımlarına rağmen şimdiye kadar
Suriyeli istihdam etmemiş olmama sebeplerinin başında; şu anda yeni istihdam ihtiyaçlarının olmaması, aksine Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumda çalışan sayısının
azaltıldığı açıklaması yer almaktadır.
Bazı işverenler Suriyeli istihdam etmek için girişimde bulunduklarını ancak işe alım sürecinin farklı sebeplerle olumlu sonuçlanmadığını aktarmaktadır. Bu sebepler arasında şunlar
gösterilmektedir:
I.

Suriyeli adayın olumlu sonuçlanmış iş görüşmesinin sonrasında kendi kurumlarını tercih etmemiş olması,

II. aldığı finansal sosyal yardımları kaybetmemek için işverene kayıtsız çalışma
talebinde bulunması ancak kurumun bu talebi kabul etmemesi,
III. işe başlama gününde adayın nedensiz ve habersiz işe gelmemesi.
Bunların yanı sıra, çalışma izni başvuru sürecinde T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’ndan çalışma izni talebine ret gelmesi, çalışma izninin uzun sürede çıkması, açık
pozisyonun bir an önce doldurulması gerekliliğinden dolayı çalışma izni süreci beklenmeden bir T.C. vatandaşının işe alımının gerçekleştirilmesi ve son olarak görüşülen adayların
açık pozisyona uygun ve yeterli olmamaları olarak belirtilen nedenler de vardır.
İşe alım sürecinde farklı sebeplerden dolayı Suriyeli işe alımını olumlu sonuçlandıramayan
işverenler, özellikle hukuki süreçlerin kolaylaştırılması durumunda tekrar Suriyeli istihda-
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mını göz önünde bulunduracaklarını dile getirmektedir.
Genel olarak, olumlu yaklaşıma sahip işverenler gelecekte yeni işe alım sürecine girdiklerinde, açık pozisyonun gerekliliklerini karşılayan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin
istihdamını değerlendirileceklerini belirtmektedir.
3.1.1.1.
Emek Yoğun İşlerde ve Sektörlerde Mavi Yaka Çalışan Bulma Zorluğu
Görüşülen tüm işverenler, ticaret ve sanayi odaları yetkilileri, Türkiye’de işçi/çalışan profilinin değiştiğini, Türkiye’deki eğitim seviyesinin yükselmesiyle çalışanların emek yoğun/
beden gücüne dayalı işlerde yer almaktan gittikçe uzaklaştıklarını dile getirmektedir. ‘Eskisi gibi değil ki, şimdi herkes okuyup masabaşı iş sahibi olmanın peşinde, aileler de çocuklarını böyle yetiştiriyor. Gelecekte hiç emek çalışanı bulamayacağız.’
Emek yoğun/ beden gücüne dayalı işlerden uzaklaşmanın sonucu olarak emek gücü yoğun
sektörlerde ve pozisyonlarda istihdam sağlamada gelecek için ciddi bir tehlike oluştuğuna
inanılmaktadır. Mavi yaka pozisyonların özellikle imalat ve tarım sektörlerinde çok büyük
önem taşıdığı, özellikle beden gücüne dayalı işlerin bu sektörlerin vazgeçilmez parçası
olduğu için de bu sektörlerin sürdürülebilirliği ile ilgili yoğun endişe olduğu görülmektedir.
İş arayanların mavi yaka pozisyonların ya iş tanımlarını ya da ücretlerini beğenmedikleri için
de bu pozisyonlara başvuruların daha düşük olduğu dile getirilmektedir. ‘Çalışan artık 8 saat
fabrikada ya da tarlada çalışacağıma, 12 saat AVM’de güvenlik olup boş durarak da aynı
parayı kazanırım diye düşünüyor, kolaya kaçıyor, emek işini beğenmiyor.’ Bu pozisyonlarda
çalışanların kısa zamanda işi bırakmalarından ve yüksek sirkülasyondan dolayı işverenlerin
düzenli, stabil ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı sağlamakta çeşitli zorluklarla karşı karşıya oldukları anlaşılmaktadır. ‘Tam alıyorsun, işi öğretmeye başlıyorsun, bir bakıyorsun 1 ay
olmadan çıkıp gidiyor.’
Görüşülen tüm işverenler, ticaret ve sanayi odaları yetkilileri, Türkiye’de bulunan Suriyeli
nüfusun çok büyük bir çoğunluğunun kalifiye olmayan iş gücü olduğunu düşündüğü için,
geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin mavi yaka/emek yoğun pozisyonlarda Türk çalışan açığını kapayabileceğine inanmakta ve Suriyeli çalışan istihdam etmeye sıcak bakmaktadırlar. Bu yaklaşım 1960’larda Türkiye’den Almanya’ya işçi göçüne benzetilmekte,
Türkiye’nin de söz konusu iş gücü açığını karşılamak için Suriyelilerin bir fırsat olduğuna
inanılmaktadır.
Aynı zamanda Suriyelilerin mavi yaka pozisyonlara uygun görülmelerinin bir diğer sebebi ise Türkiye iş gücü piyasasında iş beğenmeme yaklaşımları olmayacağı düşüncesidir.
Suriyeli istihdam eden işverenlerin tecrübeleri ile bu algı örtüşmektedir. Suriyeli çalışanlarından memnun olan işverenler, Suriyelilerin tüm işlerde ve pozisyonlarda yer almaya açık
olduğunu belirtmektedir. ‘Türkiye’de geçim Suriye’den daha zor. Bunu anlayınca verilen
işe gocunmuyor, işine sıkı sıkı sarılıyor.’
3.1.1.2.

Yüksek Eğitim Gerektiren Pozisyonlarda Beyaz Yaka Çalışan Bulma
Zorluğu
Farklı bir bakış açısından benzer olumlu bir yaklaşım da elektrik, elektronik, bilişim teknolojileri sektörü için geçerlidir. Elektrik, elektronik, bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet
gösteren işverenler, Türk beyin göçünden ötürü yetkin ve konusuna hâkim bilgisayar ve
telekomünikasyon mühendisleri bulmakta oldukça zorlandıklarını ifade etmektedirler. Türk
mühendislerin beyin göçü devam ettiği takdirde, yakın gelecekte Türkiye’de aranan özelliklere sahip mühendis bulmakta daha da zorlanılacağı, ancak yurt dışından söz konusu
mühendislik pozisyonlarına temin yapılabileceği düşünülmektedir.
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Elektrik, elektronik, bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren işverenler, şu anda
hali hazırda bile Türkiye’de aradıkları özelliklere sahip mühendisleri bulmakta çok zorlandıkları için bünyelerinde bir Türk mühendisin maliyetinden 3-4 kat daha fazla maliyetle
yabancı mühendis istihdam ettiklerini belirtmektedirler. Türkiye’de yaşayan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli mühendisler arasından elektrik, elektronik, bilişim teknolojileri
sektörünün aranılan özelliklerine sahip olanlarının istihdamına son derece sıcak bakıldığı
anlaşılmaktadır.
3.1.1.3.
Arapça Diline Hakimiyet
Ticaret ve perakende sektöründe faaliyet gösteren bazı işverenler geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin ana dilinin Arapça olmasının kendileri için fayda sağlayabileceğine inandıklarından, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında
yer almasına olumlu bakmaktadır. Özellikle Suriyeli nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ve
Arapça ana dili olan Orta Doğu ülkelerinden gelen turistlerin yoğun olduğu mağazalarda
Suriyeli çalışan olmasının nihai tüketiciye satış yapmada olumlu etkileri olacağı düşünülmekte ve bunun da satışlarını arttırmada kendilerine büyük avantaj sağlayacağına inanılmaktadır.
3.1.1.4.
Daha Verimli Çalışma Potansiyeli
Bazı işverenler ise geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin, Türk çalışanlardan daha az
iş seçeneklerine sahip oldukları ve çok ciddi bir yaşam savaşı verdikleri için, Türk çalışanlardan daha fazla işlerine sarılıp, motive olacaklarını ve daha verimli çalışacaklarına
inanmaktadır. Bu da işveren açısından önemli görüldüğü için geçici koruma kapsamındaki
Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasına katılımlarına sıcak bakılmasına sebep olmaktadır.
Suriyeli istihdam eden şirketlerle olan görüşmelerde de bu algının yaygın olduğu anlaşılmaktadır. İşverenler memnun oldukları Suriyeli çalışanların, işlerini koruyabilmek için verimli ve dikkatli çalıştıklarını anlatmaktadır. ‘Türk personelden hiç farkları yok, hatta işe
ihtiyaçları olduğundan ötürü, çok daha iyi çalışıyorlar.’
Suriyeli çalışanı olan bazı şirketler ise, verimli olmanın yanı sıra, Suriyelilerin yeni geldikleri
ülkede acil iş ihtiyacı gibi nedenlerle karşılarına çıkan her türlü iş fırsatına oldukça girişken şekilde yaklaştıklarını belirtmektedir. ‘Önce bizim fabrikanın inşaatında çalışıyorlardı,
inşaat bitince geldiler, biz sizin fabrikanızda çalışmak istiyoruz dediler, eğittik, hemen öğrendiler ve bambaşka bir sektörde işleri oldu.’
3.1.1.5.
İnsani ve Duygusal Boyut
Geçici koruma sağlanan Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında yer almasına olumlu
bakanlar arasında görece az sayıda işveren ise konunun duygusal ve insani boyutunu
göz önünde bulundurarak Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında yer almasına olumlu
yaklaşmaktadır. Suriyelilerin ülkelerinden göç etmek mecburiyetinde kalmalarının insanlık
dramı olduğunu, Türk işverenlerin de zor durumda olan insanlara hayatlarını idame ettirmeleri için sorumluluk alıp, destek ve yardımcı olması gerektiğine inanmaktadır. ‘Madem
kapılarımızı açtık, onlara da bizim gibi insani şartlarda çalışma imkânı tanımamız lazım.’
Birkaç işveren ek bir iş gücüne ihtiyacı olmamasına rağmen sırf bu motivasyonla Suriyeli
istihdamı sağladığını ancak Suriyeli çalışanın birden işe gelmeyi bıraktığı için devamlılığının olamadığını aktarmıştır. ‘Geldi iş var mı diye sordu, hiç ihtiyacım yokken aldım. Sonuçta
insanlık. Allah kimseye vermesin.’
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3.1.1.6.
Çok Uluslu Şirket Algısını Pekiştirme
Uluslararası ticaret yapan bazı işverenler ise, geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri istihdam etmenin kendi kurumlarının çok uluslu şirket algısını pekiştirebileceğini düşünmektedir. Suriyeli istihdam etmenin din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya vatandaşlığı görüşünü
benimsemiş bir şirket imajına sahip olunmasına katkıda bulunacağına inanıldığı için geçici
koruma kapsamında yer alan Suriyelilerin kendi kurumlarında yer almasına sıcak bakmaktadır.
3.1.1.7.
Teşvikler
Tekstil ve hizmet sektöründe yer alan az sayıda işverenin, geçici koruma kapsamındaki
Suriyeli iş gücü kullandıkları takdirde alabilecekleri bazı teşviklerden haberdar oldukları
anlaşılmaktadır. Ancak diğer yandan birçok işverenin, Suriyeli istihdam eden işverenler
dahil, tam olarak nereden ve nasıl teşvik alınabileceği konusuna hâkim olmadığı görülmektedir. İstihdam sağlayıcılar bu tip teşviklerin işveren açısından maddi avantajlar sağlayacağını düşündükleri için Suriyeli istihdamına sıcak baktıklarını ifade etmektedir.
3.1.1.8.

Hâkim Oldukları Konularda Türkiye İş Gücünden Daha Kalifiye Oldukları
Düşüncesi
Daha çok Suriyelileri istihdam eden işverenler, geçici koruma kapsamında bazı Suriyelilerin
hâkim oldukları konularda oldukça nitelikli çalışanlar olduklarını belirtmektedir. Suriye’de
de bulunan sektörlerde; özellikle ayakkabı ve tekstil sektörlerinde el işçiliği ya da beden
gücüne dayalı emek gerektiren işlerde, Suriyeli iş gücünün deneyimli ve kalifiye olduğu
belirtilmektedir. Bazı işverenler, usta çırak ilişkisi ile büyümüş oldukları için çok genç yaşta
olanların bile işlerine hâkim olduklarını aktarmaktadır. ‘Ülkelerinde de bu işi yapıyorlardı,
iyi ustalar, el emeği gerektiren işleri iyi biliyorlar.’ Bu kanıya sahip işverenler ellerinden
geldiğince geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin istihdamı için çaba gösterdiklerini, söz
konusu vasıflara sahip Suriyelilere uzmanlıklarına göre daha fazla ücret vererek istihdam
ettiklerini belirtmektedir.
3.1.2. Türkiye’deki Suriyelilerin Türkiye İş Gücü Piyasasında Yer Almasına Nötr
Yaklaşımlar
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında yer almasına nötr
yani ne olumlu ne olumsuz yaklaşımları olan işverenler, iş dünyası gözüyle baktıklarında
Suriyelilere dair çok fazla fikirlerinin olmadığını, Türkiye iş gücüne katkılarının olup olmayacağını ön göremediklerini ve Suriyeliler özelinde herhangi bir olumlu ya da olumsuz
yaklaşımlarının bulunmadığını dile getirmektedir.
Nötr yaklaşımı olan işverenler genellikle bulundukları bölgede ya da kendi sektörlerinde Suriyeli iş gücü ile şimdiye kadar karşılaşmadıklarını, kendilerine başvuru yapılmadığı
ancak bir Suriyeli başvuru yaptığı takdirde bir Türk vatandaşı ile benzer işe alım süreçlerinden geçirilerek, açılan pozisyona uygun ise işe alımlarının gerçekleştirilebileceğini dile
getirmektedir.
3.1.3. Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye İş Gücü Piyasasında Yer
Almasına Olumsuz Yaklaşımlar
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında yer almasına olumsuz yaklaşımları olan işverenlerin, olumlu yaklaşımları olanlara kıyasla nispeten daha fazla
olduğu görülmektedir. Bunun en büyük sebebi, Suriyeliler özelinde olmaktan çok, Türkiye’nin şu andaki işsizlik oranının cumhuriyet tarihinde ulaşılan en yüksek oran olduğuna
inanılması ve Türkiye’nin önce kendi vatandaşlarına istihdam sağlaması için gerekli giri-
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şimlerin yapılması gerektiği inancıdır. ‘Kendi insanımıza yer açmalıyız önce.’  ‘Allah kimseyi
o duruma düşürmesin o ayrı konu ama zaten bizim insanımız aç işsiz, bir de Suriyelilere iş
bulmaya kalkıyoruz…’ ‘Türkiye’de bu işsizlik varken, ben gidip başka memleketin insanını
almam.’
Geçici koruma kapsamında yer alan Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında yer almasına
olumsuz yaklaşımları tetikleyen diğer unsurlar ise; Suriyeli iş gücü deneyimi, işe alım süreci
deneyimi, yakın çevre ve iş piyasasının gözlemleri, sosyal hayattan gözlemler ve genel
olarak milliyetçilik duruşu olarak sıralanabilir.
Suriyeli çalışanı bulunan ya da Suriyeli çalışan işe alım süreci deneyimi olmuş veya yakın ilişkilerde bulundukları diğer işletmelerde bu süreçleri gözlemlemiş olan işverenlerin
olumsuz yaklaşımlarının sebeplerini oluşturan algı ve intibalar aşağıdaki başlıklar altında
toplanmaktadır:
 Eğitim seviyesinin düşüklüğü, mesleki ve teknik bilgi yokluğu/düşüklüğü ve deneyimsizlik
 Türk sosyokültürel yapısına uzaklık: Diğer çalışanların ve iş yerinin huzurunu bozma
 Türk çalışanların Suriyelilere yaklaşımı
 Türk iş kültürüne uzaklık
 Türkçeye hâkim olmama/ Türkçe bilmeme
 Uzun süreli istihdam olup olmayacağının belirsizliği
 Geçmiş kontrolü/ geçmiş sorgulaması yapılamaması
 Çalışma izini alma sürecinin iş yükü, süresi ve maliyeti
 Verimsiz çalışma
 Türk vatandaşı istihdam etmenin daha fazla teşvikleri olması
 Girdikleri sektörlerde haksız rekabet oluşturmaları
 Aidiyet duygusunun eksikliği
 ‘Geçici koruma’ tanımlamasının iş hukukunda karşılığı olmaması
 Suriyeli istihdam etmenin siyasi bir duruş sergileyeceği düşüncesi
3.1.3.1.

Eğitim Seviyesinin Düşüklüğü ve Mesleki/Teknik Bilgi Yokluğu/Zayıflığı/
Deneyimsizlik
Olumsuz yaklaşımı olan birçok işverenin genel algısı, Türkiye’ye göç eden ve Türkiye’de
kalan Suriyelilerin düşük eğitim seviyesine sahip kişilerden oluştuğu algısıdır. Eğitim seviyesi ve mesleki bilgileri ile sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek Suriyelilerin Avrupa’ya göç ettikleri, Türkiye’de kalmadığı görüşü hakimdir. ‘Bizde işimize yarayabilecek eğitimlileri kalmadı ki, hepsi Avrupa’ya gitti.’ Bu sebeple de kendi sektörlerinde geçici koruma
kapsamındaki Suriyeli çalışan istihdam etmeyi çok uzak bir ihtimal olarak görmektedirler.
Aynı zamanda olumsuz yaklaşıma sahip çoğu işveren Türkiye’de bulunan birçok sektörün Suriye’de gelişmemiş olduğunu hatta hiç olmadığını belirtmekte ve dolayısıyla Suriyeli
çalışanların deneyimsiz olduğuna inanmaktadır. ‘Suriyelilerin farklı sektörlerde çalışması
imkânsız, çünkü bilgili değiller.’
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Bazı işverenler ise Suriye’nin ülke olarak, teknolojik konularda Türkiye’den daha geride
olduğunu ifade etmektedir. Bu görüşteki işverenler, bu algılarının iş hayatındaki deneyimlerine göre oluştuğunu belirtmektedir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu hızla gelişen dijital
dünyada, özellikle otomasyon sistemleri ve makine yoğunluklu sektörlerde, geçici koruma
kapsamındaki Suriyeli iş gücünün zayıf ve yetersiz kalacağı, bu nedenle Türkiye iş gücü
piyasasında yer alamayacakları düşünülmektedir.
3.1.3.2.

Türk Sosyokültürel Yapısına Uzaklık: Diğer Çalışanların ve İş Yerinin
Huzurunu Bozma
Hem toplum içerisinde Suriyelilerle ilgili gözlemleri hem de Suriyeli iş gücünü istihdam etme
tecrübeleri üzerinden izlenim oluşturduklarını belirten işverenler bulunmaktadır. Bunlar
arasında istihdam edilen geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin kendi kurum kültürlerine uyum sağlayamayacağı düşüncesine sahip olanlar vardır. ‘Geçen gün bizim meslektaşın
ofisindeydim, bir gürültü koptu. Bir gittik baktık, 2 Suriyeli birbiriyle kavga ediyor, biri
diğerini bıçaklamış.’
Olumsuz yaklaşıma sahip işverenler Suriye kültürünün, Türk kültüründen çok uzak olduğunu düşünmektedir. Suriyelilerin “kaba, kavgacı” olduklarına ve “uzlaşmacı ve iş birlikçi olmadıklarına” duydukları genel inanç ile “etik ve kültürel değerlerinin Türklerden çok farklı
olması” düşüncesi sebebiyle iş ortamlarına uyum sağlayamayacakları kanısına sahiptirler. Bunun yanı sıra “mevcut iş ortamını da bozacaklarına” inanılmaktadır. Bu farklılık yüzünden uyum içinde çalışmayacakları, ekip bilinci geliştirememekle kalmayıp iş ortamının
“mevcut düzeninin bozulmasına” sebep olacakları düşünülmektedir.
Özellikle Suriyeli istihdam eden işverenlere bakıldığında, geçici koruma kapsamındaki
Suriyelilerin bahsi geçen farklı kültürün yansımalarına sahip oldukları ancak iddia edilen
“kavgacı” tutumlarını Türk çalışanlara karşı sergilemedikleri belirtilmektedir. Daha çok
kendi aralarında fiziksel şiddet boyutunda kavga ettikleri, bunun da işverene iş yerinde
huzuru sağlama konusunda zorluk çıkardığı aktarılmaktadır. Bu sebepten Suriyeli çalışan
sayısının belirli bir sayı üzerine çıkartılmaması gerektiğinin altı çizilmektedir. ‘Kendi aralarında kavga ediyorlar, konuşarak çözeceklerine, kazma kürekle çözmeye çalışıyorlar.’
3.1.3.3.
Türk Çalışanların Suriyelilere Yaklaşımı
İşverenler Türk vatandaşlarının, “özellikle de daha düşük eğitim seviyesine sahip” olan
kişilerin yaygın bir şekilde Suriyelilere karşı olumsuz tavır ve yaklaşımları olduğunu dile
getirmektedir.
İşverenlere göre bu kişilerin olumsuz tavırlarının sebebi, Suriyelilere sağlanan sosyal imkanların kendilerine sağlananlara kıyasla haksızlık teşkil ettiğine inanmalarıdır. Bu kişilerin
bu nedenle Suriyelilere karşı tepkili olduklarından, hatta kimi zaman bu tutumun düşmanlık
derecesine ulaştığından bahsetmektedirler. İşverenler, bu tepkinin kendi başlarına üstesinden gelebilecekleri bir konu olmadığını düşünmektedir. ‘Bizim işçilerimiz çok eğitimli
değil, Suriyelilere karşı tepkileri var, gruplaşıp, çeteleşebilirler, kavga dövüş olur, bu bizi
endişelendiriyor.’
Bazı işverenler ise, Türk vatandaşı çalışanların, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli iş
gücünü kendilerine rakip gördüklerinden ve bundan huzursuz olduklarından bahsetmektedir. Rakip olarak görmelerinin en büyük sebebi, “Suriyeli iş gücünün ihtiyaçtan ne ücret
verilirse verilsin kabul edeceklerini” düşünmeleridir. Diğer bir deyişle, kendilerinin yaptığı
işi daha düşük ücretle yapacakları için, işverenlerin kendilerini işten çıkarıp Suriyeli iş gücü
ile değiştireceği endişesine sahiptirler. Aynı çerçeve içeresinde, Türk vatandaşı çalışan-
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ların geçici koruma kapsamındaki Suriyeli iş gücüne, ücret skalasını düşürdükleri için de
içten içe kızgınlık yaşadığının gözlemlendiği anlatılmaktadır. ‘Alamam çünkü Türkler başta
Suriyelileri kendilerine rakip olarak görüyorlar. 1 tane Suriyeli görüşmeye geldi, çalışanların hepsi tedirgin oldu, Suriyelileri işe alıp bizi işten çıkaracaklar diye dedikodu yayıldı.’
Diğer bir yandan da Suriyelilerin kültürel farklılıklardan dolayı, Türk çalışanlar tarafından
benimsenemeyecek olduklarına inanılmaktadır. ‘Ahlak yapıları, aile yapıları farklı. Onlarda
çok eşlilik var, o var bu var. Bize ters böyle şeyler. Türk çalışanlar olay çıkarır, onlara ters
gelen bir şey söylerlerse.’   İstihdam sağlayıcılar da söz konusu yaklaşıma sahip çalışanlarının arasına Suriyeli iş gücünü entegre etmeyi doğru bulmamakta, mevcut çalışanının
rahatsız olacağını düşünmektedir. İş ortamında huzursuzluk çıkabileceğinden endişe duydukları için Suriyeli çalışan istihdam etmeye sıcak bakamayacaklarını belirtmektedirler.
3.1.3.4. Türk İş Kültürüne Uzaklık
Daha önce Suriyeli istihdam eden işverenler ve daha önceden istihdam etmiş ancak şu
anda etmeyen veya etmek istemiş ancak edememiş işverenler hem deneyimleri ile gözlemleri hem de iş çevrelerinde diğer işyerlerinden aldıkları duyumlara dayanarak oluşturdukları izlenimlerle, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin, Türk iş kültürüne uzak olduğu
kanısındadır. Bunun en sık verilen örneği saatinde işe ya da toplantıya gelmemek olarak
gösterilmektedir. ‘Bizim mesaimiz 8’de başlıyor, bir bakıyorsun adam 10’da elini kolunu sallaya sallaya geliyor ne bir geç kaldım özrü ne bir şey.’ Çalışma saatlerine sadık kalmayan,
kendi uygun gördüğü saatte gelip giden çalışan istenmediği belirtilmektedir.
Ayrıca bu yargıya sahip bazı işverenler Suriyelilerin Türk iş kültürüne uyum sağlamak için
çaba da göstermediklerine inanmaktadır. ‘İş görüşmesine verilen saatten 1 saat geç gelen
adamı ben nasıl işe alayım? Daha baştan iş için uğraşmadığını görüyorsun.’
Suriyeli istihdam eden veya daha önceden istihdam etmiş işverenler, Suriyeli iş gücünün
belirli saatler aralığında ve günde 8 saat çalışmaya alışık olmadığını dile getirmektedir. Suriye’de esnek çalışma saatlerinin yaygın olduğu ve bu şekilde bir çalışma stilini benimsemiş
iş kültürünün bulunduğu, bunun da kabul görmeyecek bir yaklaşım olduğu söylenmektedir. “Esnek çalışma saatleri içeren çalışma”, çalışan için sabit çalışma saatlerinin olmadığı,
günlük veya haftalık olarak verilen işlerin tamamlamış olması şartıyla çalışma saatlerinin
esnek olduğu model olarak tanımlanmaktadır. İşverenler, esnek çalışma saati düzeninde,
çalışma süresi kontrolünün çalışana geçtiğini belirtmektedir. Yapılan işin süresinin de işin
ne kadar detaylı, verimli ve titizlikle yapılacağına bağlı olduğunu düşündüklerinden, çalışma süresi kontrolünün işverenin elinde olması gerektiğine inanılmaktadır.
Çalışma saatlerine uyumun yanı sıra, işverenler çalışanlarının işlerini sahiplenmelerini beklediklerini ve Türk çalışanların genel olarak işlerini sahiplenerek, benimseyerek ve özümseyerek yaptıklarını dile getirmektedir. Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çalışanlardan
aynı yaklaşımı görmediklerini belirtmektedirler. Suriyelilerin işe sahip çıkma bilinçlerinin
gelişmemesinin en büyük sebebinin de kendilerini Türkiye’de geçici olarak görmelerinden
kaynaklandığına inanılmaktadır. ‘Bir hata var, görüyor, düzeltmek lazım diye haber vermiyor.’
Suriyeli istihdam eden ve daha önceden istihdam etmiş işverenlerin değindikleri diğer bir
iş kültürü uyumsuzluğu ise, Suriyeli çalışanların aylık maaş yerine haftalık maaş ödemesi
talebinde bulunmaları ve bunu sağlamayan işverenle çalışmayı tercih etmemeleridir.

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
www.tisk.org.tr

73

3.1.3.5.
Türkçeye Hâkim Olmama/ Türkçe Bilmeme
Birçok sektörde Türkçeye hâkim olmanın büyük önem taşıdığının altı çizilmekte ve Suriyelilerin Türkçe bilmedikleri için Türkiye iş gücüne entegre olmalarına olumsuz bakıldığı
gözlemlenmektedir.
Türkçeye hâkim olma, işveren için çeşitli nedenlerle önemlidir; öncelikli olarak çalışandan
istenilen işi anlayıp doğru yapabilmesi; sonrasında iş arkadaşlarıyla iletişimini geliştirebilmesi, çalışma ortamına olumlu katkıda bulunabilmesi bunlardan en önemlileridir. Türkçe
bilgisi ayrıca nihai müşteriye servis veren pozisyonlarda müşteri ilişkileri için önem taşımaktadır.
Özellikle imalat sektöründe Türkçe dil hâkimiyetinin iş güvenliği açısından da kritik olduğu
belirtilmektedir. ‘Şimdi tam anlamayacak söyleneni, anlamış gibi yapacak, buyur iş kazası.
Ne haberler okuduk, kayıtsız çalışan Suriyelerin iş kazalarıyla ilgili.’
Genel algı, Suriyelilerin Türkçe öğrenmek için bir çabaları olmadığı, birkaç yıldan fazladır
Türkiye’de olup hala Türkçe konuşamayan 20’li yaşlarda birçok kişi olduğu yönündedir.
3.1.3.6.
Uzun Süreli İstihdam Olup Olmayacağının Belirsizliği
İstihdam sağlayıcılar bünyelerinde bulunan çalışanların uzun süreli çalışanlar olmasını tercih ettiklerini, çalışanlarına yatırım yaptıklarını ancak geçici koruma kapsamındaki Suriyeli
iş gücünün uzun vadeli ve kalıcı bir iş gücü olduğunu düşünmediklerini, dolayısıyla Suriyeli
iş gücüne yapacakları yatırımın geri dönüşü olmayacağına inandıkları için Suriyeli iş gücüne sıcak bakmadıklarını dile getirmektedir. ‘Biz günü kurtarma peşinde değiliz. O yüzden
düşünmüyoruz.’ Özellikle çırak usta ilişkisi içeren ya da işbaşı eğitimin mümkün olduğu
sektörlerde -tekstil, imalat sektörü gibi- bu hassasiyetin daha fazla olduğu gözlemlenmektedir.
3.1.3.7.
Geçmiş Kontrolü/Sorgulaması Yapılamaması
Bazı işverenler, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin geçmiş bilgilerinin kişisel beyana
dayalı olmasından ötürü geçmiş iş tecrübesi ve sabıka kaydı gibi kontrollerin yapılamadığını, bundan da rahatsızlık duyduklarını belirtmektedir. ‘Başvuran oldu ama kabul etmedik, güvenemedik.’
Bu konu işverenleri iki yönlü olarak rahatsız etmektedir; öncelikle güvenlik endişesi oluşturmakta, sonra da bir önceki işverenin aday ile ilgili referans olamamasından ötürü adayın
yeterliliği konusunda soru işareti oluşturmaktadır. Özellikle büyük ölçekli şirketler tecrübeli/kalifiye/beyaz yaka çalışan işe alımında geçmiş kontrolü yapmanın önemli olduğuna
inanmakta ve geçici koruma kapsamındaki Suriyeli iş gücüne bu eksiklikten dolayı sıcak
bakmamaktadır. ‘Referans süreci sağlıklı değil, beyan ettiği geçmişine dair birçok soru
işretleri var. 10 yerde mi çalıştı, 1 yerde mi çalıştı? Daha önceki iş yerinden neden ayrıldı?
Sabıkası var mı?’
Benzer bir yaklaşım ise görüşülen ticaret ve sanayi odaları yetkilileri tarafından eğitim geçmişi ile ilgili belirtilmektedir. Daha önce geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin istihdam
edilmesine yönelik destek projelerinde edindikleri tecrübeler doğrultusunda, Suriyeli adayın
eğitim seviyesi ve uzmanlığının kendi beyanı üzerine kabul edildiği ancak işe alımı gerçekleştikten sonra alanında yeterlilik gösteremediği durumlarla karşılaşıldığını anlatmaktadırlar.
Bu tür durumların işverenlerde hayal kırıklığına yol açıp genel bir olumsuz yaklaşıma sebep
olduğu aktarılmaktadır.
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3.1.3.8.
Çalışma İzni Alma Sürecinin İş Yükü, Süresi ve Maliyeti
Görüşülen işverenlerin çoğu, şimdiye kadar yabancı bir çalışan için bizzat çalışma izni
alma sürecinden geçmemiş olmasına rağmen Suriyeli iş gücü için çalışma izni alma sürecinin zorlu, maliyetli ve zaman alan bir süreç olduğu algısına sahiptir. Bu algı işverenlerin
çalışma izni alma süreçlerinden geçmek ve maliyetlerini karşılamak istemedikleri için de
Suriyeli istihdamına olumsuz bakmalarına sebep olmaktadır. ‘Az Ankara’ya gidip gelmedik.
Ben çalışma izni almakla uğraşmak istemiyorum.’
Daha önce yabancı uyruklu çalışan istihdam etmiş işverenler ise, genelde çalışma izni alma
sürecinde danışmanlık şirketleriyle çalıştıklarını, bunun da kendilerine ek maliyet olduğundan şikâyet etmekte, mümkün olduğu kadar da bu maliyetlerden ve süreçlerden kaçındıklarını ifade etmektedirler.
Dönemsel işler için Suriyeli iş gücünün kendilerine avantaj sağlayabileceğini düşünen işverenler ise, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere çalışma izni çıkana kadar açık pozisyonun dolacağını, kısa süreli bir istihdam için çalışma izni alımında ön görülen zahmetlere
değmeyeceğine inanmaktadır. ‘Çalışma izni çıkana kadar, o kadroyu açık tutamam. Mesela biz başvurduk, çalışma izni çıkana kadar bizim bir elemana ihtiyacımız oldu, o kadroyu
o kadar uzun süre boş bırakamam, mecbur hemen Türk aldık.’
Suriyeli çalışan istihdam etmek istemiş ancak edememiş bazı işverenler ise, Suriyeli istihdam etmede birçok girişimlerinin ve başvurularının T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından olumsuz yanıtlanması sebebiyle tekrar aynı süreçlerden geçmek
istemediklerini, T.C. vatandaşının işe alım kolaylığı varken, Suriyeli çalışan için olumsuz
sonuçlanan süreçlere daha fazla çaba harcamak istemediklerini belirtmektedir. ‘Açayım
bak göstereyim, kaç tane başvuru yaptık, 1 tanesine bile olumlu cevap gelmedi. Evrak
eksikmiş. Adamın evrakı yok ben ne yapayım’.
Suriyeli çalışan için çalışma izni alma tecrübesi bulunmayan bazı işverenler ise çalışma izni
başvuru sürecine daha başlamadan, bu sürece girmekten vazgeçtiklerini anlatmaktadır.
Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler için çalışma izni başvurusu yapmak ile ilgili çok
fazla araştırma yapılması gerektiği, konu ile ilgili tek bir kaynaktan güvenilir bilgilere ulaşılamadığı, daha bilgi toplama aşamasında bile zorlanıldığı için meşakkatli algılanan sürece
girilmek istenmediği belirtilmektedir. ‘Oturdum saatlerce ne yapmak gerek ne etmek gerek
araştırdım. Daha çalışma iznine başvurmadan, bilgi almanın bile bu kadar zor olduğunu
görünce, çalışma izni almaktan soğudum.’
3.1.3.9.
Verimsiz Çalışma
Bazı işverenler, kendi tecrübelerine veya çevrelerinden edindikleri izlenimlere göre Suriyeli iş gücünün Türklere kıyasla disiplinsiz, rahat, sorumluluk almaktan kaçan bir tavra
sahip olduğu ve verimsiz çalıştığı kanısına sahiplerdir. ‘İşi savsaklıyorlar, dikkatli yapmıyorlar.’ ‘Vardiyalı iş veriyorsun, seçerek çalışıyor, bir gün az çalışıyor bir gün normal, bir
gün çok.’
Bu deneyim, gözlem ve duyuma sahip olan işverenler, hem istedikleri verimi alamayacakları çalışan istemedikleri, hem aynı maaşı alan Türk çalışanlara haksızlık olacağı hem de
Türk çalışanların zamanla Suriyeliler gibi çalışmaya başlayabilecekleri endişesinden ötürü
Suriyeli istihdamına olumlu bakmadıklarını belirtmektedir. ‘Sorumluluk bilinçleri yok, bizim
çalışma şekillerimize uymuyorlar, evrak tesliminde sürekli problem yaşıyoruz.’
Daha önce hiç Suriyeli iş gücü istihdam etmemiş bazı işverenler ise, savaştan geldikleri
için haklı olarak kişisel problemlerini işe taşıyabileceklerini, işlerine yeterince konsantre
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olamayacaklarını bundan dolayı da yeteri kadar verimli çalışamayacaklarını düşündükleri
için istihdam sağlamayı düşünmediklerinden bahsetmektedir. ‘Haklı olarak sorunları var,
performans düşüklüğü yaşatır. Sorunlarını düşündükleri için iş verimi azalır.’
3.1.3.10. Türk Vatandaşı İstihdam Etmenin Daha Fazla Teşvik Sağlama Olasılığı
Özellikle Şanlıurfa’da T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan 6. teşvik uygulamaları,
geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin istihdamını kapsamadığı için Suriyelilere yönelik
teşviklerin Türk vatandaşlarına kıyasla daha az cazip olduğu düşünülmektedir. Şanlıurfa’da
yer alan bazı işverenler Suriyeli iş gücü yerine Türk vatandaşlarını istihdam etmeyi tercih
ettiklerini, bu şartlar altında Suriyeli iş gücüne sıcak bakamadıklarını dile getirmektedirler.  
‘Bizim oldukça kapsamlı teşviklerimiz var T.C. vatandaşını kapsayan, Suriyelilere özel bir şey
yok bu yüzden gerek de yok.’
3.1.3.11.
Girdikleri Sektörlerde Haksız Rekabet Oluşturmaları
Suriyeli küçük ölçekli şirketler ile aynı sektörde doğrudan rekabet içinde olan işverenler
kendi tecrübeleri veya çevrelerinden aldıkları izlenimlere göre, Suriyeli küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) bazı sektörlerde kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ticaret ile rekabet
edilmeyecek kadar düşük fiyatlarla ticaret yapıp birçok Türk iş insanının iflasına sebep
olduğunu düşünmektedir (bahsi geçen sektörler daha çok ayakkabı ve tekstil imalat sektörleridir). Türkiye’de iş yapan Suriyeli iş insanlarının denetlenmediğine, Türk iş piyasasında haksız rekabet oluşturduklarına inanılmaktadır. Bu da geçici koruma kapsamındaki
Suriyelilerin Türkiye iş gücüne katılımları ile ilgili oldukça olumsuz yaklaşımların oluşmasına
sebep olmaktadır.
‘13 ülkeye ihracat yapıyordum. Türkiye’ye gelip iş yeri açan Suriyelilerin, Suriyeli kaçak
işçi çalıştırarak, evraksız mal alıp satarak verdikleri fiyatlarla rekabet edemedim. Benim
her şeyim kayıtlıdır, vergimi veririm ama şimdi 4 ülkeye anca ihracat yapabiliyorum. Bizim
sektörün, Türk iş adamlarının iflasına sebep oldular. Yakında ben de kaparım. O yüzden
Suriyeli çalıştırmayı düşünmüyorum.’
Haksız rekabete başka bir bakış açısı ise, “fırsatçı” olarak tanımlanan işverenlerin kayıt
dışı bir şekilde, daha düşük ücretlerle Suriyelilere istihdam sağlayıp Türk çalışanları işten
çıkardıkları için Türk işçilerin işsiz kalmasına sebep olduğudur. İşsiz kalan Türk vatandaşlarının korunması gerektiğine inanılmakta ve bu nedenle kayıtlı bile olsa Suriyeli istihdamına
sıcak bakılmamaktadır. ‘Şahit oluyorum, kayıtsız ucuz iş gücü oldukları için tercih sebebi
oluyorlar, Türkiye iş gücünün işsiz kalmasına yol açıyorlar.’
3.1.3.12. Aidiyet Duygusunun Eksikliği
Şu anda Suriyeli istihdam eden işverenlerden bazıları, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli iş gücünün aidiyet duygusunun olmadığını, bunun da bir işveren için eksiklik olduğunu
belirtmektedir.
Özellikle daha kurumsal ve büyük ölçekli işverenler, kurum kültürlerinde çalışanların aidiyet duygusunu geliştirip daha motive olarak çalışmalarını hedeflediklerini; ancak Suriyelilerin Türkiye’de kendilerini geçici olarak gördükleri için aidiyet duygusuna sahip olmadıklarının gözlemlendiğini aktarmaktadır. ‘Biz şirket olarak, aidiyet duygusunu arttırmak
için çalışmalar yapıyoruz, çalışanların “iyi ki burada çalışıyorum” demelerini istiyoruz. Ama
gördüğüm Suriyelilerde öyle bir şey yok, nasıl olsa ben geçiciyim diye bakıyor.’ Türk vatandaşı olmamaları sebebiyle, aidiyet bilincinin gelişemeyeceği dolayısıyla motive ve verimli çalışmayacaklarına inanıldığı için Suriyeli iş gücünü istihdam etmenin düşünülmediği
belirtilmektedir.
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3.1.3.13.

‘Geçici Koruma Kapsamındaki Tanımlamasının İş Hukukunda Karşılığı
Olmaması
Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli iş gücü istihdam etmek istemiş ancak edememiş işverenler, Suriyelilerin işe alım süreçlerini ve çalışan haklarını araştırdıklarında ‘geçici koruma’
kelimesinin hukuki bir açılımı olmadığını ve çok muallak bir tanım olduğundan bahsetmektedir. ‘Geçici koruma hukuki bir tanım, geçici kimlik geçerli bir belge değil.’
Özellikle iş güvenliğinin ön plana çıktığı imalat sektöründe, işveren ve işçi haklarına çok
önem verildiği, dikkat edildiği ve hem işvereni hem de işçiyi koruyan yasalar olduğu belirtilmektedir. Öte yandan Suriyelilerin hiçbir tanım altında yer almadığını düşündüklerini
belirtmektedirler. ‘Yabancı çalışanların hakları belli, Türklerin hakları belli ama geçici koruma kimliğine sahip Suriyelilerin hakları belli değil. Ben şimdi onu hangi yönetmelik altında
değerlendireceğim, hangi hakları olacak, benim hangi haklarım olacak?’
'Geçici koruma’ tanımı işvereni ve işçiyi koruyan hiçbir başlığın altına girmediği için istihdam etmekten vazgeçtiklerini ve bu sebeple gelecekte de bu tanımın altı doldurulmazsa
Suriyelileri istihdam etmeyi düşünmediklerini dile getirmektedirler. ‘Yerleşik bir mülteci hukuku yok, hakları belli değil. Kanuni alt yapısı olmadığı için işveren güvenemiyor.’
3.1.3.14. Suriyeli İstihdam Etmenin Siyasi Bir Duruş Sergileyeceği Düşüncesi
Özellikle büyük ölçekli işverenlerin bazıları, geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri istihdam etmenin kurum olarak hem sektörlerine hem de çalışanlarına karşı siyasi bir duruş
temsil edebileceği düşüncesine sahiptir. Suriyeli konusunun siyasi bir boyutu olduğu, Suriyeli istihdam ederlerse de taraf olarak algılanacakları endişesi taşıdıklarını belirtmektedirler. Herhangi bir siyasi duruşa sahip bir kurum algısı oluşturmak istemedikleri için Suriyeli
istihdamını düşünmediklerini anlatmaktadırlar. ‘Toplumda Suriyelilere karşı ciddi tepki var,
siyasi bir konu olarak algılanabiliyor. Eğer biz Suriyeli istihdam edersek hem çalışanlarımız
hem de müşterilerimiz bizim Suriyeliler ile ilgili bir siyasi yaklaşımı desteklediğimizi, taraf
olduğumuzu düşünebilir. Şirketler siyasetten uzak faaliyet gösterir. Biz iş hayatında siyasi
duruşa sahip olan bir şirket olmak istemiyoruz.’
3.1.4. Türkiye’deki Suriyelilerin İstihdamı ile İlgili Sektör Farklılıkları
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere en çok istihdam sağlayan sektörler arasında
tekstil ve imalat sektörleri yer almaktadır187.
Tekstil sektöründe yer alan bazı şirketler, tekstil ve özellikle ayakkabı imalatında Suriyelilerin kalifiye iş gücü olduğunu belirtmektedir. Ülkelerinde biriktirdikleri mesleki bilgilerini
Türkiye’de de kullanarak bu sektörde azalan yerel mavi yaka iş gücünün yerine geçebilecekleri, hatta ayakkabı sektörü için büyük avantaj sağlayabilecekleri düşünülmektedir. Bu
nedenle, Suriyeli istihdamına sıcak bakmaktadırlar. Ancak bu sektörlerde Suriyeli istihdamında karşılaşılan en büyük zorluğun, Suriyeli iş gücünün çoğunluğunun kayıt dışı olması
ya da ikametgâh izni aldıkları şehirden başka bir şehirde istihdam sağlanamaması olduğu
belirtilmektedir.
Görüşülen elektrik/elektronik/bilgi teknolojileri sektöründe yer alan işverenlerin hiçbirinde
Suriyeli iş gücü olmadığı görülmektedir. Ancak elektrik/elektronik/bilgi teknolojileri sektöründe yer alan şirketlerin hemen hepsi, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin eğitim ve
mesleki bilgileri yettiği sürece, Suriyeli iş gücüne sıcak bakabileceklerini ifade etmektedir.
187

Integration of Syrian refugees under temporary protection into the Turkish labor market: Challenges and Opportunities,
Round table FLA and UNHCR, 2016, https://www.fairlabor.org/sites/default/files/integration_of_syrian_refugees_roundtable_december_2016.pdf (Son Erişim: 10.01.2020)
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Bunun nedeni olarak, özellikle de kendi sektörleri için Türkiye’de iş gücü bulmakta zorlanmaları belirtilmektedir.
Hizmet sektöründe yer alan işverenlerin çoğu, Suriyeli iş gücünün dönemsel ihtiyaçlarını
karşılayabileceğini ancak hizmet sektörü için yeterli Türkçe bilmemeleri, Türk kültürüne
uzak olmaları ve sosyal yaşamda karşılaştıkları Suriyelilerin hizmet sektörünün olmazsa
olmaz şartı olarak belirtilen “prezantabl olmadığı” algısından dolayı hizmet sektöründe Suriyelilere yönelik fırsatların çok fazla olamayacağını düşünmektedirler.
İç ve dış ticaret ile hizmet sektörlerinde yer alan bazı işverenler, özellikle beyaz yaka
pozisyonların yurt içi ve yurt dışı seyahat gerektirdiğini, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler için hukuki zorluklar sebebiyle bunun mümkün olmamasının Suriyeli istihdam etmede
çekince yarattığını da eklemektedir. Bu sektörlerde yer alan işverenlerin birbirlerinden
farklılaşan bir yaklaşımı bulunmamakta, görüşlerinin genel yaklaşımlarla aynı doğrultuda
olduğu görülmektedir.
3.1.5. Türkiye’deki Suriyelilerin İstihdamı Hakkında Bölgesel Farklılıklar
Türkiye’deki Suriyelilerin istihdamı ile ilgili bölgesel farklılıklar bulunmaktadır. Genel olarak
İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de işverenlerin olumlu, nötr ya da olumsuz yaklaşımlarını,
Suriyelilere yönelik genel algıları belirlerken, doğu illerinde olumlu ya da olumsuz yaklaşımları daha çok Suriyelerle birebir tecrübeler şekillendirmektedir.
Geçici koruma sağlanan Suriyeli iş gücünün Türkiye iş gücünde yer almasına en olumlu
bakan işverenler, Suriyelilerle en uzun zamandır beraber yaşayan ve Suriyelilerin nüfus
yoğunluğunun yüksek olduğu şehirler olan Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa’da yer almaktadır.
Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında yer almasına olumsuz yaklaşımların her bölgede
görülmesine rağmen, bunlara en fazla Adana ve Mersin’de rastlanmıştır.
Türkiye’nin doğusunda istihdam sağlayan işverenlerin Suriyeliler ile ilgili iş hayatı dışında
bulunan olumsuz gözlemleri iş hayatına da sirayet etmektedir. Bunlar, iş hayatındaki tecrübelerden kaynaklanan olumsuz algı ve tutumlarını pekiştirmektedir. ‘Bakıyorsun sokakta
adamın üstü başı leş gibi, kendine bakmayı bilmiyor, konuşmayı bilmiyor, ben şimdi onu
alıp nasıl müşterinin karşısına koyayım?’
Doğu illerinde yer alan işverenler ile ticaret ve sanayi odaları yetkililerinin diğer bir gözlemi, Suriyelilerin Türkiye iş gücüne entegre olduklarında kendilerine yapılan sosyal yardımlar kesileceği için çalışmaya istekli olmadıkları yönündedir. Suriyelilerin bu yaklaşımı işverenler tarafından doğru bulunmamakta ve Türk vatandaşına haksızlık yapıldığı kanısını
oluşturmaktadır.
Doğu illerinde yer alan bazı işverenlerle ticaret ve sanayi odaları yetkilileri daha önceden
geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere iş imkânı sunduklarını ancak Suriyelilerin aldıkları
sosyal yardımların işverenlerin sunduğu ücretlere benzer seviyede olması nedeniyle ücreti
beğenmeyip işi kabul etmediklerini iletmektedir. Bu deneyim, bazı işverenlerin bir sonraki
işe alım sürecinde geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çalışanları açık pozisyonlara aday
olarak değerlendirmeyi düşünmemesine sebep olmaktadır.
Yine doğu illerinde Suriyelilerin iş seçtikleri, kolay iş arayışında oldukları, kendilerine uygun görülen, sahip oldukları yetkinliklerle yapabilecekleri işleri beğenmedikleri de vurgulanmaktadır. ‘İşe alıyorsun, 1 günde işi bırakıyor, işi beğenmiyor.’
Türkiye’nin batısına doğru gidildiğinde olumsuz tipteki algıların nispeten azaldığı gözlemlenmektedir. Batı illerinde birçok işveren, geçici koruma kapsamında Türkiye’de bulunan
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Suriyelileri çok fazla tanımadıklarını dile getirmekte, iş dünyasında geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ile ilgili sınırlı bilgiye sahip oldukları için Suriyelilere özel olumlu ya da
olumsuz bir görüşe sahip olmadıklarını belirtmektedir.
Türkiye’nin batı bölgelerinde yer alan, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye
iş gücü piyasasında yer almasına olumsuz yaklaşan işverenler, Türkiye ekonomisinin ve
mevcut işsizlik oranın gittikçe yükselmesinden endişe duydukları için sadece Suriyeli değil
herhangi bir milletten iş gücünün Türkiye iş gücü piyasasında yer almaması gerektiğini,
Türk vatandaşlarının iş gücüne katılımlarının sağlanmasının daha öncelikli olduğunu söylemektedir.
Aynı zamanda bu yaklaşıma sahip olan bazı işverenler, işsizlik oranının yükselmesini de
Suriyeli nüfusun artması ile ilişkilendirmektedir. ‘Suriyelilere özel bir sorun yok belki ama
Suriyeliler de nüfusa eklenince işsizlik iyice arttı.’
3.1.6. Türkiye’deki Suriyelilerin İstihdamı ile İlgili Şirket Büyüklüklerine göre
Farklılıklar
3.1.6.1.
Küçük Ölçekli Şirketlerin Yaklaşımları
Küçük ölçekli şirketler (10-49 çalışan) kısıtlı istihdam sağladıkları için Suriyeliler özelinde
olumlu ya da olumsuz yönde çok net bir yaklaşımları bulunmamaktadır. Genel yaklaşımları
Türkiye’nin işsizlik oranı yüksekliğinden dolayı, Türk vatandaşlarına katkı sağlamak için
Türk çalışan istihdam etmenin bir Türk vatandaşı olarak görevleri olduğu yönündedir. ‘Bizim ülkemizde zaten yeteri kadar işsiz var, benim kendi halkımı geliştirmem, ona iş vermem
lazım.’
3.1.6.2.
Orta Ölçekli Şirketlerin Yaklaşımları
Orta ölçekli şirketlerin (50-250 çalışan) geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin istihdamına daha olumlu yaklaşmaktadır. Yapılan görüşmelerde, şirket büyüklüğü ve geçici koruma kapsamındaki Suriyeli istihdamına bakıldığında en fazla Suriyeli istihdamına orta ölçekli
şirketlerde rastlanmıştır. Öte yandan, görüşülen orta ölçekli işletme sahibi birçok işveren,
son dönemde küçülmeye gittiklerini, çalışanlarını çıkarmak zorunda kaldıklarından dolayı
şu anda yeni bir istihdam sağlamayı düşünmedikleri için Suriyeli istihdamı konusunda da
net bir fikirlerinin oluşmadığını belirtmektedir.
3.1.6.3.
Büyük Ölçekli Şirketlerin Yaklaşımları
Büyük ölçekli şirketler (250+ çalışan) yapılan tüm başvuruların değerlendirildiğini, istenilen
özelliklere sahip kişilerin hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın işe alımlarının
gerçekleştirilebileceğini belirtmektedir. Yine de Türkiye’nin işsizlik oranı göz önünde bulundurularak, eşit adayları ayrıştırmak gereken durumlarda önceliğin Türk vatandaşlarına
verileceğini; eğer Türk vatandaşları yeterli değilse Suriyeli istihdamının sağlanacağını eklemektedirler. Olumsuz yaklaşım sebeplerinin arasında yer alan uzun süreli istihdam olup
olmayacağının belirsizliği, geçmiş kontrolü/geçmiş sorgulaması yapılamaması ve Türk vatandaşı istihdam etmenin daha fazla teşvik alması gibi başlıklar daha çok büyük ölçekli
işletmeler tarafından belirtilmektedir. Görüşülen büyük ölçekli işletmelerde geçici koruma
kapsamındaki Suriyelilerin istihdamının daha az olduğu görülmektedir.
3.2. Türkiye’deki Suriyelilerin Türkiye İş Gücü Piyasasında Güçlü Olabileceği Konular, Sağlayacağı Faydalar ve Fırsatlar
İşverenler arasında, Türkiye iş gücünün değişim içinde olduğu görüşü hakimdir. Genel
olarak masabaşı pozisyonlara yönelme olduğu düşünülmektedir. Mavi yaka yerine beyaz
yaka olma isteğiyle beden değil beyin gücü ağırlıklı iş arayışının artması ve bunun sonuTÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
www.tisk.org.tr

79

cunda emek ağırlıklı pozisyonlarda boşluk oluşmaya başladığı şeklinde yaygın bir kanı
bulunmaktadır. Mavi yaka pozisyonların geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerle doldurulabileceğine inanılmaktadır.
Mavi yaka pozisyonlarda, Türkiye iş gücüne katılımları sağlanarak hem işveren hem de
Suriyeliler için hem kısa hem de uzun vadeli bir fırsat alanı bulunduğu düşünülmektedir.
Türkiye’de bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli nüfusun düşük Türkçe bilgisi, eğitim ve mesleki tecrübe seviyesine sahip bir iş gücü oluşturduğu algısı işverenler arasında
yaygındır. İşverenlerin, bu algıdan dolayı ve Türkiye’de artan eğitim seviyesi ve kalifikasyon nedeniyle çalışanların daha iyi pozisyonlara kayması sonucu artan ara eleman açığından dolayı da doldurulmakta zorlanılan daha düşük kalifikasyonlar gerektiren mavi yaka
pozisyonlar için geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin istihdamına yönelmelerine yol
açmaktadır. İşverenler için özellikle işin işbaşında öğrenildiği, çırak usta ilişkisi ile devam
eden pozisyonlar için bu konunun önem taşıdığı anlaşılmaktadır. ‘Şimdi kalmadı ki çırak
usta ilişkisi, böyle giderse bazı meslekler ölecek. O tip iş gücüne de hala çok ihtiyacımız
var.’
Farklı sektörlerden ve bölgelerden birçok işveren, bu yaklaşımı Türklerin 60-70’lerde emek
yoğun iş gücüne katılım için Almanya’ya davet edilişine benzetmektedir. Geçici koruma
kapsamındaki Suriyelilerin de benzer bir uyum sürecinden geçirilerek, Türkiye iş gücünün
farklı sebeplerden dolayı katılım göstermeyi tercih etmediği pozisyonlara yerleştirilmeleri
işverenler tarafından mümkün görülmektedir. Bu husus, olumsuz yaklaşıma sahip işverenlerin dahi geçici koruma sağlanan Suriyelilerin Türkiye iş gücüne katılımlarına daha ılımlı
bakmalarına sebep olmaktadır. ‘Zeytinler, pamuklar dalında duruyor, toplatacak adam
bulamıyorum. Madem eğitim seviyeleri düşük ve çalışmak istiyorlar, o zaman o işlere el
atabilirler.’
İstihdam sağlayıcılar, emek yoğun sektörlerin ve pozisyonların yanı sıra teknik kalifiye
çalışan bulmakta zorlandıklarından ve meslek liselerinin eskisi gibi kendilerine iş gücü sağlayamadığından şikâyet etmektedirler. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere temel ve
mesleki eğitimler sağlanarak, bu tip pozisyonlarda yer verilebileceğini dile getirmektedirler.
İstihdam sağlayıcıların ortak görüşü doğrultusunda, geçici koruma kapsamında olan
Suriyelilerin fırsat sağlayabilecekleri sektörlerin başında tarım ve inşaat sektörleri gelmektedir. Tüm sektörler içinde de ilk etapta Türk iş piyasasına fayda sağlayabilecekleri
pozisyonların mavi yaka/emek yoğun pozisyonlar; taşıma, toplama, yükleme vb. olduğu
düşünülmektedir.
3.2.1. Tekstil Sektöründe Fırsatlar
Tekstil sektöründe genellikle ilköğretim eğitim seviyesi sektörde mavi yaka pozisyonlarda
çalışmak için yeterli görülmektedir.
Tekstil sektöründe işverenler, genel olarak Suriyeliler için aşağıya doğru oluşan tedarik
zincirinde, öncelikle ve özellikle alt düzey tedarikçilerde ‘fason atölyelerinde’ iş fırsatları
olabileceğini düşünmektedirler. Birinci derece tedarikçiler/ üreticilerle çalışmaya başlamadan önce buralarda işi öğrenip deneyim kazanmalarının daha sonra birinci derece üreticilerde kendilerine iş fırsatları sağlayabileceğine inanılmaktadır.
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin tekstil sektöründe gerekli mesleki bilgi, eğitim
ve deneyimi edindikten sonra istihdam fırsatları yakalayabilecekleri pozisyonlar aşağıdaki
şekilde belirtilmiştir. Bu pozisyonlar için işverenler eskisi gibi kalifiye/vasıflı çalışan bul-

80

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
www.tisk.org.tr

makta zorluklarla karşılaştıklarını belirtmekte, bu konularda deneyim kazanmış yeni bir iş
gücünün kendilerine fayda sağlayacağına inanmaktadır. ‘Aylardır iplik bükücü bulamıyoruz. Tam bulduk diyoruz, hop başka iş teklifi alıyor gidiyor. Bilen yok ki…’
Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli iş gücü için tekstil sektöründe fırsat olabilecek pozisyonlar:
 Arka cepçi
 Ayakkabı üretiminde tüm pozisyonlar
 Baskı makinesi bakımcısı
 Baskı makinesi operatörü
 Bobin makinesi operatörü
 Bobin sarma operatörü
 Büküm makinesi operatörü
 Çerçi/ çerçi makinesi operatörü
 Çift iğneci
 Deri dikiş makinesi
 Deri kesim bıçak ustası
 Dikiş makinesi operatörü
 Dokuma makinesi bakımcısı/bakım
teknikeri
 Dokuma makinesi operatörü
 Enjeksiyon makinesi operatörü
 Fitilci
 Fitil makinesi operatörü
 Halı tezgâhı operatörü

 İplik makinesi bakımcısı/ bakım teknikeri
 İplik makinesi operatörü
 İş güvenliği elemanı
 Kaplama makinesi operatörü
 Kemerci
 Kollucu
 Konfeksiyon atölyesinde dikim
 Konfeksiyon makineleri bakımcısı/
bakım teknikeri
 Kot pantolonu dikim
 Kumaş boyama makinesi bakımcısı
 Kumaş boyama makinesi operatörü
 Lamineci
 Makine bakım teknikeri
 Makine bakımcısı
 Metale dayalı aksesuar
 Overlok makine operatörü
 Taharcı/tahar makinesi operatörü
 Ütücü

Tekstil sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren işverenlerin, yukarıda yer alan pozisyonlar içinde, en sık dile getirdikleri ortak pozisyon dikiş makinesi operatörüdür. Birçoğu, dikiş makinesini kullanmayı iyi bilen bir çalışanın, tekstil sektörünün hemen her kolunda
iş fırsatı yakalayabileceğini belirtmektedir. Bir diğer öne çıkan pozisyon ise tekstil sektöründe yer alan makineleri bilen teknik makine bakıcılığıdır.
Tekstil sektöründe yer alan işverenler, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye
iş gücü piyasasında yer almasına engel olan bürokratik konuların ortadan kalkması ve
Suriyeli adayların söz konusu pozisyonlar ile ilgili eğitim görüp mesleki yeterlilik belgesi
almaları halinde bu pozisyonlara aday olarak değerlendirilebileceklerini belirtmektedir.
3.2.2. İmalat Sektöründe Fırsatlar
İmalat sektöründe yer alacak iş gücünde aranılan eğitim seviyesi; en az ilkokul ve tercihen
meslek/teknik lise eğitimidir.
İmalat sektöründeki işverenler, en sık ve en çok ihtiyaçları olan pozisyonlarda geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin ancak konu ile ilgili eğitimlerini aldıktan sonra yer alabileceklerini dile getirmektedir. İmalat sektöründe yer alan az sayıda işveren ise, meslek
lisesi mezunu olması şartıyla geçici koruma kapsamındaki Suriyeli bir adayın işe alınarak
işbaşında eğitim yöntemiyle iş gücüne katılımının sağlanabileceğini aktarmaktadır.
İmalat sektöründe yer alan hemen hemen tüm işverenler, faaliyet gösterdikleri alt sektörden ve pozisyondan bağımsız olarak iş güvenliği, yangın, ilk yardım eğitimi/sertifikası
almış olmanın önemini vurgulamaktadır.
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Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin imalat sektöründe gerekli mesleki bilgi, eğitim ve
deneyimi edindikten sonra istihdamlarının sağlanabileceği belirtilen pozisyonlar aşağıdaki
gibidir:
Ağaç işleme ustası
 Makine bakım teknikeri
Arpa, mısır vs. hazırlama işçisi
 Makine mühendisi
Baskı operatörü
 Mekatronik mühendisi
CNC makinesi operatörü/ CNC işle Metal şekillendirme ustası
yicisi
 Mobilya ustası
 Dolum makinesi operatörü
 Motor bakım ustası
 Elektrik mühendisi
 Ölçüm aletleri
 Elektrik ve elektronik ustası
 Robot operatörü
 Enjeksiyon işçiliği
 Süt ve peynir ürünleri uzmanı
 Forklift operatörü
 Sütlü tatlılar teknolojileri uzmanı
 İş güvenliği uzmanı
 Tasfiye ustası
 Kaynak ustası
 Taşlama ustası
 Kazan ateşleme operatörü
 Tezgâh operatörü
 Koltuk döşeme ustası
 Torna tezgâhı işçisi/ ustası
 Koltuk iskelesi işleyicisi
 Trafo pano operatörü
 Loder operatörü
İmalat sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren işverenlerin, yukarıda yer alan pozisyonlar içinde, en sık dile getirdikleri CNC makinesi operatörüdür. Birçoğu, CNC makinesi kullanmayı iyi bilen bir çalışanın, imalat sektörünün birçok kolunda iş fırsatı sağlayabileceğini belirtmektedir.





3.2.3. Ticaret ve Perakende Sektöründe Fırsatlar
Ticaret ve perakende sektöründe yer alacak iş gücünde aranılan eğitim seviyesi; en az lise
ve meslek lisesi eğitimidir. Ticaret ve perakende sektöründe daha çok üniversite mezunu
çalışan istihdamı sağlandığı belirtilmektedir. İngilizceyi iş yapacak derecede iyi bilmenin
bu sektörde yer almak isteyen adaylar için tercih sebebi olabileceği de eklenmektedir.
Ticaret ve perakende sektöründe yer alan işverenler, genel olarak kendi sektörlerinde
düşük eğitim seviyesinin yeterli olduğu depolama, paketleme ve yükleme bölümlerinde
geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin yer alabileceklerini düşünmektedir. Beyaz yaka
pozisyonlarının sektörlerinde daha fazla olmasından ötürü üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezunlar için fırsatlar olduğunu belirtmekte, ancak Türk vatandaşları arasından bu
pozisyonları doldurmakta güçlük çekmediklerinden aksine çok fazla değerlendirilebilecek
başvuru yapıldığından bahsetmektedirler.
Ticaret ve perakende sektöründe mağazacılıkta istihdam sağlayan bazı işverenler, satış
deneyimine önem verdiklerini, bir önceki iş tecrübeleri ile adayların öne çıktığını belirtmektedirler. Diğer aranan özellikler ise adayın iletişim becerilerinin, dijital okur yazarlığının ve
ilişki yönetiminin iyi olmasıdır.
Sadece yaygın mağazalar zinciri olan perakende sektöründe yer alan işverenlerden bazıları, özellikle Suriyeli nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ve Arapça ana dili olan Orta Doğu
ülkelerinden gelen turistlerin yoğun olduğu mağazalarında Suriyeli çalışan olmasının nihai
tüketiciye hizmet vermede olumlu etkileri olacağını belirtmektedir. Bunun satışlarını arttırmada kendilerine büyük avantaj sağlayacağına inandıkları için Suriyeli istihdamının uygun
olabileceğini düşünmektedirler.
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Uluslararası ticaret yapan, özellikle de Orta Doğu bölgesiyle ticari faaliyetler içerisinde
olan bazı işverenler, işinin ehli olan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli bir çalışanın kendilerine Arapça diline olan hakimiyeti ve bölgeyi iyi tanımasıyla fayda sağlayabileceğini
vurgulamaktadır.
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin ticaret ve perakende sektöründe aşağıdaki mesleklerde bulunan açık pozisyonlar için uygun olabileceği belirtilmektedir. Bu meslekler için
asgari eğitim seviyesine sahip olmaları, Türkçe hakimiyetlerinin iyi olması ve ilgili konuda
teknik deneyim ile yeterliliğe sahip olmaları gibi gerekli şartlar olduğu unutulmamalıdır.







Deniz ticareti uzmanı
Dış ticaret uzmanı
Dokümantasyon uzmanı
Finans uzmanı
Kimya mühendisi
Makine mühendisi








Muhasebe uzmanı
Pazarlama uzmanı
Perakende satış uzmanı
Kurumsal satış uzmanı
Toptan satış uzmanı
Yurt dışı satış uzmanı

3.2.4. Elektrik/ Elektronik/ Bilgi Teknolojileri Sektöründe Fırsatlar
Elektrik/ elektronik/ bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren işverenler, sadece asgari olarak ilgili meslek okullarından mezun, tercihen üniversite mezunu adaylar arasından
istihdam sağladıklarını belirtmektedirler.
Kendi sektörlerinde yer alabilecek iş gücünün ilgili akademik eğitimlerini tamamlamış kişiler olmasının önem taşıdığının altı çizilmektedir. Elektrik/ elektronik/ bilgi teknolojileri sektöründeki en büyük açığın deneyimli, konusunda uzman bilgisayar ve telekomünikasyon
mühendislerinde olduğu belirtilmektedir. Türkiye’de bulunan geçici koruma kapsamındaki
Suriyelilerin içerisinde bu eğitim seviyesine sahip ve Türkçeye hâkim olan adayların değerli
olacağına inanılmaktadır. Ek olarak söz konusu eğitime sahip, deneyimli ve Türkçe bilen
Suriyeli adayın ayrıca İngilizceye de hâkim olmasının ciddi fark yaratacağı belirtilmektedir.
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin elektrik/ elektronik/ bilgi teknolojileri sektöründe, asgari eğitim seviyesine, çok iyi olmasa da belirli seviyede Türkçe hâkimiyetine ve son
olarak ilgili konuda deneyim ve yeterliliğe sahip olmaları halinde aşağıdaki pozisyonlarda
değerlendirilebilecekleri belirtilmektedir:
 Büyük veri (Big data) geliştirme uzmanı
 Bilgisayar mühendisi
 Elektrik ve elektronik teknikeri
 Elektrik mühendisi
 Elektrik ustası
 Elektronik ses sistemleri uzmanı
 Endüstri mühendisi
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Yüksek gerilim çalışma uzmanı
İnşaat mühendisi
İstatistik mühendisi
Kayıt teknolojileri uzmanı
Matematik mühendisi
Telekomünikasyon mühendisi
Veri ambarı geliştirme uzmanı
Veri tabanı yönetme uzmanı
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3.2.5. Hizmet Sektöründe Fırsatlar
Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin eğitim seviyesi beklentileri, bulundukları
alt sektöre göre değişmektedir. Restorancılık hizmetleri sunan işverenler için ilkokul eğitimi
yeterli görülürken, lojistik hizmetleri sunan işverenler üniversite mezunu adaylar arasından
istihdam sağladıklarını belirtmektedirler.
Hizmet sektöründe yer alan işverenler, çalışanlarının eğitim seviyesi kadar çalışanların
insan ilişkilerine, dış görünüşlerine, genel hal ve hareketlerine ve Türkçe diksiyonlarına
dikkat ettiklerini de dile getirmektedir.
Çalışma kapsamında görüşülen tüm sektörler arasında hizmet sektörünün, geçici koruma
kapsamındaki Suriyelilerin iş gücünde yer almalarına yönelik en az fırsat alanına sahip
sektör olduğu anlaşılmaktadır. Bunun en büyük sebebi hizmet sektörünün, değişen Türkiye iş gücü piyasasıyla aynı yönde olmasıdır. Hizmet sektöründe yer alan işverenler, açılan boş pozisyonları kolaylıkla doldurabildiklerini, Türk vatandaşlarının bu sektörlerde yer
alan pozisyonlara uygun eğitime, mesleki bilgiye ve motivasyona sahip adaylar olduğunu
anlatmaktadır.
Hizmet sektöründe Suriyelilere özel net bir fırsat alanı belirtilmemektedir. Üniversite mezunu, Türkçe ve önemli bir artı olarak İngilizce bilen, prezantabl, satış, insan, müşteri ilişkilerinde başarılı ve kendi alt sektörlerinde deneyimli adaylar oldukları sürece diğer tüm
adaylar gibi değerlendirilmeye alınabilecekleri belirtilmektedir.
Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler özelinde olmasa da nispeten daha sıklıkla çalışanın
arandığı pozisyonlar olarak belirtilen pozisyonlar aşağıdadır:
 Acente sistemleri ve yazılımları uzmanı
 Deniz ticareti uzmanı
 Dış ticaret uzmanı
 Et pişirici
 Nakliye aracısı (Freight forwarder)
uzmanı

 Garsonluk
 Gümrük mevzuatları uzmanı
 Liman sistemleri ve yazılımları uzmanı
 Operasyon uzmanı
 Tatlı ustası

3.3. Türkiye’deki Suriyelilerin Türkiye İş Gücü Piyasasında Daha Fazla Yer Almasında Engeller
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında yer almasındaki engeller ile zayıf görülen yönlerin aynı olduğu sonucu çıkartılmıştır. Bu sebepten dolayı zayıf
yönler ve engeller bağlantılı olarak analiz edilmiştir. Bu bölümde daha önceki bölümlerde
de kısmen değinilmiş olan bazı engellerin  detayları sunulmaktadır.
Bu bölümün bulguları kapsamında, daha önce Suriyeli istihdam etmeyi düşünmemiş ve
bunun için girişimi olmamış işverenler engellerle ilgili tahmin yürütüp genel algılarını paylaşırken; geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerle iş görüşmeleri yapmış, onları geçmişte
istihdam etmiş veya hala eden işverenler deneyimlerinden yola çıkarak, geçici koruma
kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında yer almasındaki engellerden bahsetmektedirler.
Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında yer almasına yönelik algılanan engeller, işverenlerin geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler konusu ile ne kadar ilgili olduğuna, daha önce
geçici koruma kapsamındaki Suriyeli iş gücü istihdam edip etmediğine, sektör ve bulunduğu bölgeye göre farklılıklar göstermektedir.
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Görüşülen işverenlerin neredeyse tamamı, en büyük engellerin; yerel işsizlik oranının yüksekliği, işe alım süreçlerinde yaşanan zorluklar, eğitim ve mesleki bilgi seviyesinin düşüklüğü/ eksikliği, Türkçeye hâkim olmama ve Suriye’nin Türk iş kültüründen farklı yapısı ile
ilgili olduğunu belirtmektedir.
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında yer almasında saptanan temel engellerin ana başlıkları aşağıdaki gibidir:





Hukuki engeller
Mesleki bilgi eksikliği
Türkçe/dil
Kültürel ve sosyal






Toplumun yaklaşımı
Temin/istihdama ulaşılabilirlik
Maddi engeller
Kayıt dışı çalışma/SGK

Başlıklar içerisinde en az üzerinde durulan konular ise temin/ istihdama ulaşılabilirlik, kayıt
dışı çalışma/ SGK ve maddi engellerdir.
Oldukça az sayıda işverenin İŞKUR, ILO, United Work ve Dünya Bankası’nın geçici koruma kapsamındaki Suriyeli iş gücünün Türkiye iş gücü piyasasına erişimleri ile ilgili çalışmalarından haberdar oldukları görülmektedir. Haberdar olanların da birçok detaya hâkim
olmadıkları, konuyla ilgili sadece genel bilgileri olduğu anlaşılmaktadır.
3.3.1. Hukuki Engeller
Geçici koruma kapsamında Suriyeli istihdam eden, geçmişte etmiş, istihdam etme girişiminde bulunmuş ya da istihdam etmeyi göz önünde bulundurmuş işverenler, geçici koruma
kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında yer almasında birçok hukuki engel
olduğunu belirtmektedir.
Bu kapsamda görüşülen işverenler tarafından belirtilen hukuki engeller aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır:
 T.C.’de kaydının olmaması
 Geçici Koruma Kimlik Belgesi’nin olmaması
 Geçici Koruma Kimlik Belgesi’nin alındığı il ile çalışmak istenilen ilin farklı olması
 Çalışma izni ile ilgili engeller
 Çalışma izni alma süresinin uzunluğu
 Çalışma izninin kapsamı
 Çalışma iznini almanın şartları
 Çalışma izninin süresinin kısalığı
 Çalışma izninin yenilenememesi-uzatılmaması
 Yanlış kayıt altına alınma
 Beyaz yaka pozisyonlar için diploma olmaması/denklik sorunu
Geçici koruma kapsamında Suriyeli istihdam etmemiş, istihdam girişiminde bulunmamış
bazı işverenler ise, Suriyelilerin iş gücü piyasasında yer almasında hukuki engeller olmadığına, devletin bu konuyla ilgili büyük girişimlerde bulunduğuna, Suriyelilerin Türkiye iş
gücü piyasasında yer almaları için hukuki engellerin kaldırılmakta olduğuna inanmaktadır.
‘Devlet sorun çıkmaması için adım adım çözüyor tüm engelleri.’
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3.3.1.1.

Suriyeli Geçici Koruma Kimlik Belgesi’nin/ Vatandaşlık/ Kimlik Kaydının
Olmaması
Hukuki engellerin en başında Türkiye’de bulunan Suriyeli nüfusun kayıt işlemlerinin ciddi
oranda eksik olduğu düşüncesi yer almaktadır. Görüşülen işverenlerin hemen hepsi hiçbir
kimliğe sahip olmayan bir Suriyelinin ön görüşme sürecine dahi sokulmadığını, aday olarak
değerlendirilmediğini ve elendiğini söylemektedir. Özellikle büyük ve orta ölçekli işletmeler, usulsüz çalışan istihdam etmek istemediklerini, bunun yasal yaptırımlarının çok büyük
olduğunu, bu yükün altına kesinlikle girmek istemediklerini belirtmektedir.
İstihdam sağlayıcılar, kayıt yaptırmamış tüm Suriyelilerin kayıt işlemlerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini düşünmektedirler.
3.3.1.2.

Geçici Koruma Kimlik Belgesinin Alındığı İl ile Çalışılmak İstenilen İlin
Farklı Olması
Geçici koruma belgesinin alındığı il ile çalışılmak istenilen ilin farklı olması engelinden en çok
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da bahsedilmektedir. Türkiye’nin doğu sınırından giriş yapan Suriyeli sığınmacıların kayıtlarının genelde doğu bölgesinde yer alan illerde olduğu,
bu nedenle de kayıtlı olmadığı illerde yaşadıkları için bu illerde çalışma izni alınamadığı
aktarılmaktadır. Bu durumun, işverenlere kayıt dışı Suriyeli istihdamı sağlamak dışında bir
seçenek bırakmadığı; ancak kendilerinin kayıt dışı istihdama sıcak bakmadıkları için geçici koruma kapsamındaki Suriyeli iş gücünün istihdamından uzaklaştıkları söylenmektedir.
İş bulma gibi durumlar sonucunda geçici koruma statüsüne kayıt yapılan şehrin nakil ile
değiştirilebileceğinin bilgisi yaygın değildir. Bu bilgiye sahip işverenler de genelde bunun
zaman alacak bir işlem olduğunu düşünmektedir.
İstihdam sağlayıcılar geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere iş imkanlarının İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da daha fazla olduğunu ancak çalışmak istenilen il ile kayıtlı olunan il
arasındaki geçişin yapılamadığını düşünmektedirler.
Bu durumdan, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin kayıtlı oldukları ilin dışına çıkarken
seyahat izin belgesi almadan çıktıkları ve kayıtlı oldukları şehre geri dönüp Göç İdaresinden izin almadıkları anlaşılmaktadır. İstihdam sağlayıcıların da geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin kayıtlı oldukları il ile çalışmak istedikleri ili değiştirmek için nasıl bir yol
izlemeleri gerektiği konusunda haberdar olmadıkları görülmektedir.
Bu sebepten geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, ön görüşme sürecine dahil edilseler
bile başka bir şehirde kayıtlı olmalarından ötürü, aday olarak değerlendirilmemekte ve elenmektedir.
3.3.1.3.
Çalışma İzni
İstihdam sağlayıcılar için çalışma izni konusu en büyük engeller arasında görülmektedir.
Çalışma izni alma süreci genel olarak çok iş yükü olan, zorlu bir süreç olarak değerlendirilmekte, bu konuya yeteri kadar vakıf olunamadığı dile getirilmektedir. ‘İş yerleri yasal mevzuatlar açısından bilgisiz, kolaylaştırıcı bir şeyler yapılmalı. Yapılmışsa bile haberimiz yok.’
Çalışma izni engelinin birden fazla alt konu başlığı bulunmaktadır:
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Adayın çalışma izni olmaması
Çalışma izni alma süresinin uzunluğu
Çalışma izninin kapsamı
Çalışma izni almanın şartları
Çalışma izni süresinin kısalığı
Çalışma izninin yenilenmesi- uzatılmaması
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3.3.1.3.1. Adayın Çalışma İzni Olmaması
Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, işe alım süreçlerini başarıyla tamamlasalar dahi
çalışma izni süreci nedeniyle işe alımları gerçekleştirilememektedir. İstihdam sağlayıcıların
birçoğu yabancı çalışanlar için çalışma izni almanın çok maliyetli ve zor bir süreci olduğunu
düşünmektedir. Çalışan adına çalışma izni alım süreciyle uğraşmak ya da alternatif olarak
kayıt dışı istihdam yaratmak istemediklerini belirtmektedirler.
3.3.1.3.2. Çalışma İzni Alma Süresinin Uzunluğu
İşverenlerin birçoğu çalışma izni almanın 1 ila 6 ay arasında değişen bir süreç olduğundan
bahsetmektedir. Çalışma izni başvuru sürecinde 1 aylık süre dahi uzun bulunmaktadır. İşe
alımı gerçekleşen bir Türk vatandaşının aynı gün kayıtlara geçip hemen iş başı yapabilmesi ile karşılaştırıldığında, çalışma izni başvurusunda söz konusu bekleme süresinin geçici
koruma kapsamındaki Suriyelilerin istihdamını sağlamada dezavantaj yarattığı belirtilmektedir.
3.3.1.3.3. Çalışma İzninin Kapsamı
Çalışma izninin kapsamı ile ilgili engeller iki farklı yönden ele alınmaktadır.
İlki, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli istihdamı için daha önceden çalışma izni alım
sürecine giren ve mağazacılıkta faaliyet gösteren bazı işverenler, çalışma izninin sadece 1 mağaza için geçerli olduğunu bunun da kendilerinin aleyhinde bir durum olduğunu
anlatmaktadırlar. Sadece 1 mağaza için geçeri olan çalışma izninin, mağazalar arası personel rotasyonu yapmaya ya da ihtiyaç olan mağazaya personel kaydırma imkânı vermediğinden bahsedilmektedir. Her ne kadar Suriyeli aday açık pozisyona uygun bulunsa
da istihdamından bu nedenle vazgeçilmekte ve bir daha Suriyeli istihdamı için girişimde
bulunulmamaktadır.
Çalışma izninin kapsamı ile ilgili olarak görülen diğer bir engel ise daha çok ticaret, perakende ve hizmet sektörü işverenleri tarafından dile getirilmektedir. İşlerinin yapısı gereği
kurumlarındaki birçok pozisyonun yurt içi ve yurt dışı iş seyahatleri gerektirdiği vurgulanmaktadır. Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çalışanın seyahat engelleri olduğu için
açık pozisyona uygun olsa dahi bu engelden dolayı değerlendirilmediği aktarılmaktadır.
İstihdam sağlayıcıların geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çalışan için, bir iş için şehir
dışına gidilecek tüm seyahatlerde İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden “yol izin belgesi” alınabileceği bilgisine çoğunlukla sahip olmadığı görülmektedir. Öte yandan bu konuyu daha
kapsamlı biliyor olsalar dahi, yine de ilgili konudaki görüşlerinin değişeceğine dair işarete
rastlanmamıştır.
3.3.1.3.4. Çalışma İzni Almanın Şartları
Daha önceden çalışma izni alma başvuru sürecine girmiş ancak tamamlamamış/tamamlayamamış işverenler çalışma izni alma şartları ile ilgili engellerden dolayı geçici koruma
kapsamındaki Suriyelilerin istihdamını sağlayamadıklarını belirtmektedir.
Bazı işverenler, son birkaç yıl içinde geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri istihdam etmek istediklerini söylemekle beraber çalışma izni alma sürecinin zorluğundan bahsetmektedir. Suriyeli iş gücü istihdam etmek için başvuru yaptıklarında, önce İŞKUR’a aradıkları
pozisyon için başvuru yapmalarının söylendiğini belirtmektedirler. Bununla beraber, ancak
6 ay içerisinde Suriyeli iş gücünün yerini doldurabilecek aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirilmesi ile geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çalışan için, istihdam kotası uygulanarak, başvuru yapılabileceği bilgisinin de verildiği aktarılmaktadır.
İŞKUR’a başvuru yaptıktan sonraki 6 aylık bekleme süresi uzun geldiği için geçici koruma
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kapsamında yer alan Suriyeli istihdamı yapılmasından vazgeçildiği belirtilmektedir. ‘Önce
İŞKUR’a başvurun dediler, başvurduk, bekledik, bekledik, zaman kaybettik.’
Çalışma izni alma sürecinde engel olarak gösterilen konulardan bir diğeri; geçici koruma
kapsamındaki Suriyelinin kayıtlı olduğu il ile çalışmak istediği il arasında kayıt değişikliği
yapmak için gereken süredir. Bu değişiklik için gereken başvuru esnasında, gerekli olan
yabancı kimlik numarasının verilmediğinden ya da çok geç verildiğinden bahsedilmektedir.
Bunun da işverenin açık pozisyonu en kısa zamanda doldurmasına mâni olduğu ve Suriyeli
istihdamı için engel teşkil ettiği aktarılmaktadır.
Daha önce çalışma izni başvurusu yapmış bazı işverenler ise, çalışma izni için istenilen tüm
belgeleri göndermiş olmalarına rağmen, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan eksik evrak açıklaması ile başvurularının olumsuz sonuçlandırıldığını öne sürmektedir. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin, "Geçici Koruma Kimlik Belgesi" dışında başka hiçbir yasal evraka sahip olmadığı, kendilerinin de işveren olarak tüm evrakları eksiksiz
teslim etmiş olmalarına rağmen ret yanıtının sebebinin anlaşılamadığı ifade edilmektedir.
Olumsuz sonuçlanan birkaç başvuru sonrası, başvuru için harcadıkları zaman ve maliyet
göz önüne alınarak tekrar geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çalışan için başvuru yapma sürecine girilmek istenmediği anlaşılmaktadır. ‘Ben bu işle çok uğraştım, çok zorlandım.
Çalışma izni için çok zaman ve para harcadım, sonuçlandırılamadı.’
3.3.1.3.5. Çalışma İzninin Süresi
Bünyesinde geçici koruma kapsamındaki Suriyeli istihdam eden işverenlerin hemen hepsi,
çalışma izni süresinin 1 yıl olmasını olumsuz bir unsur olarak görmekte ve bunun uzun süreli
Suriyeli istihdamına engel olduğunu belirtmektedir. Özellikle 5’ten fazla Suriyeli istihdamında, her birinin giriş tarihi farklı olduğu için çalışma izni başvuru süreci, “bitmeyen bir evrak
işi, yükü ve maliyeti” olarak görülmektedir.
Çalışma izni süresinin kısalığı, kota imkanlarında olmasına rağmen işvereni daha fazla Suriyeli istihdamı sağlama fikrinden uzaklaştırmakta, bir sonraki sene aynı süreçten geçip
geçmeme konusunda işverenlerde çekince oluşturmaktadır.
3.3.1.3.6. Çalışma İzninin Yenilenmesi-Uzatılmaması
Aynı şekilde bünyesinde geçici koruma kapsamındaki Suriyeli istihdam eden işverenlerin
çoğu, çalışma izninin uzatma değil, yenilenme şeklinde olmasından memnun olmadıklarını
dile getirmektedir. Her sene geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin işlemlerinin “ilk işe
alım sürecinde olduğu gibi sıfırdan yapılması” ekstra iş yükü olarak görülmektedir. Aynı
Suriyeli çalışan istihdam edilmeye devam ediliyor ise, çalışma iznini yenilemek yerine, daha
kolay ve kısa süren bir prosedür olarak düşünülen çalışma izninin uzatılması şeklinde bir
seçenek olması gerektiğine inanılmaktadır.
Çalışma izni uzatma süreci mevcut şekilde devam eder ise uzun vadede geçici koruma
kapsamında Suriyeli iş gücü istihdam eden işverenlerin Suriyeli çalışanları bünyelerinde
tutma isteklerinin kalmayacağı belirtilmektedir.
3.3.1.4. İstihdam Kotası
Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli istihdam eden ve etmeyi düşünen işverenler istihdam
kotasından haberdardır. İstihdam kotası hakkında genelde sahip olunan bilgi, Suriyeli çalışan sayısının aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının 10%’unu geçmemesi gerektiği
yönündedir. Birçok işverenin bildiği 1/10 oranı makul ve anlamlı bulunmaktadır. İşverenler,
yabancı çalışan istihdam kotasının, Türkiye’deki işsizlik oranının yüksekliğini hatırlattığı ve
bu kotanın, Türk vatandaşlarının Türkiye iş gücündeki yerini koruyacak şekilde 1/10 ora-

88

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
www.tisk.org.tr

nında kalması gerektiğini düşünmektedir.
Tekstil sektöründe yer alan çok az sayıda orta ölçekli işveren, bildikleri 1/10 oranını düşük
bulmaktadır. Daha fazla geçici koruma kapsamındaki Suriyeli istihdam etmek istediklerini
ve bunun için 1/10 oranının engel oluşturduğunu belirtmektedirler. Bu doğrultuda oranın
yükseltilmesi gerektiğini düşünmektedirler.
Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli iş gücüne yönelik kotanın 1/5 oranına çıkarılmasının
uygun olup olmadığı ile ilgili düşünceleri sorulduğunda neredeyse tüm işverenler genel
olarak 1/5 oranını oldukça yüksek bulmaktadır. Türkiye’de işsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde, bu oranın Türk vatandaşlarını korumadığı düşünülmektedir.
1/5 oranına diğer bir yaklaşım ise çalışanların 1/5 oranında geçici koruma kapsamındaki
Suriyeli çalışanlardan oluşmasının Türk vatandaşlarını rahatsız edeceği yönündedir. Türk
vatandaşlarının Suriyeli iş gücünü kendilerine rakip gördüğü düşünülmektedir. Sosyokültürel açıdan “yakın hissetmedikleri ve sıcak bakmadıkları” bir iş gücüyle beraber çalışmalarının iş ortamının huzurunu kaçırıp çalışanların verimliliğini azaltacağı belirtilmektedir.
Bunun sonucunda vatandaşların işverene tepkili yaklaşacakları endişesi oluşmaktadır.
3.3.1.5.
Yanlış Kayıt Altına Alınma
Suriyeli istihdam eden işverenler ve bazı ticaret odası yetkilileri, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk kayıtları beyan üzerine oluşturulduğu için, işe
alımda ya da çalışma izni başvurusunda isim benzerliğinden kaynaklanan çok fazla sorunlar yaşandığını, bu sorunların da Türkiye iş gücü piyasasında yer almakta engel yarattığını
anlatmaktadır.
Bu tip sorunlar Türkiye iş gücü piyasasında kayıtlı bir şekilde yer almalarında gerekli tüm
yasal süreçleri sekteye uğrattığı için işverenler bir süre sonra Suriyeli istihdamından vazgeçtiklerini aktarmaktadır.
3.3.1.6.
Beyaz Yaka Pozisyonlar için Diploma Olmaması/ Denklik Sorunu
Hizmet ve elektrik, elektronik ve bilişim teknolojilerinde yer alan bazı büyük ölçekli işverenler, işe alım sürecinde birçok pozisyon için ilgili eğitimi aldıklarını gösteren belgelerin
önemli olduğunu ancak geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin bu belgeleri sağlayamamasından dolayı olumlu geçen işe alım sürecine rağmen elendiklerini belirtmektedir.
Özellikle mühendislik pozisyonlarının işe alım süreçlerinde üniversite diploması istendiği
belirtilmektedir. Geçici koruma kapsamında yer alan Suriyeli adayın Suriye’den mezun
olduğu üniversitenin mühendislik diploması ile Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) denklik
başvurusu yapması gerekmektedir. YÖK tarafından değerlendirilmesi ardından çeşitli nedenlerle başvurunun olumsuz sonuçlandığı durumlara rastlanmaktadır. Böyle durumlarda,
Suriyeli adayın diplomasının belge olarak kullanılamamasından dolayı işe alım sürecinin
o noktada sonlandırıldığı anlatılmaktadır. Dolayısıyla eğitim diplomasının olmaması ya da
geçerli sayılmaması/denkliğinin verilememesi, yüksek eğitim gerektiren pozisyonlara geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin yerleştirilmelerine engel oluşturmaktadır.
3.3.2. Mesleki Bilgi Eksikliği/ Yetersizliği
Genel olarak, işverenler geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında aktif bir şekilde yer alamamalarının en büyük sebepleri arasında Suriyelilerin düşük
eğitim seviyesine ve zayıf mesleki bilgiye sahip olmalarını saymaktadır.
İşverenlerin genel algısı, Türkiye iş gücü piyasasında yer alabilecek kalifiye, iyi eğitimli,
işinin ehli ve yetkin Suriyelilerin Avrupa ülkelerine iltica ettikleri, Türkiye’de kalan Suriyeli-
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lerin ise Suriye toplumunun daha düşük eğitimli veya resmi eğitimi olmayan, aynı zamanda
mesleki olarak da daha düşük nitelikli bir kesimi olduğu yönündedir.
Tekstil sektörü hariç diğer tüm sektörlerde yer alan işverenler geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin en büyük eksikliğinin, mesleki bilgi ve eğitim seviyesinin yanında, Türkiye iş
gücü piyasasına yönelik deneyim eksikliği olduğunu düşünmektedir.
Ticaret odaları yetkilileri, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere çeşitli mesleki eğitimler sağlandığını belirtmektedir. Ancak verilen eğitimlerin Türkiye iş gücü piyasasında yer
almak için yeterli olmadığını, yetersiz görülen eğitimin yanı sıra hem Türkçe bilmemekten
hem de Türk iş kültüründen uzak olunması sebebiyle Türkiye iş gücü piyasasında yer alabilmek için zayıf kalındığını belirtmektedirler.
Ticaret, perakende, hizmet, elektrik, elektronik ve bilişim sektörlerinde yer alan bazı işverenler, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin dijital okur yazarlığının düşük olduğunu,
hatta hiç olmadığını düşünmektedir. Kendi sektörlerinde birçok pozisyon için dijital okur
yazarlığın önemli olduğunu, Suriyelilerin de bu konuda geride olmasından dolayı bu durumun Suriyeli istihdamına engel oluşturduğunu aktarmaktadırlar.
İstihdam sağlayıcıların birçoğu, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin teorik bilginin
yanı sıra uygulamalı eğitime ihtiyaçları olduğunu düşünmektedir. Tekstil ve ayakkabıcılık
hariç diğer tüm sektörlerde Suriye’den farklı bir iş gücü piyasasının olduğundan bahsedilmektedir. Suriyeliler kendi ülkelerinde aynı ya da benzer işleri yapsa bile Türk işverenlerin
beklentilerini karşılayan standartta iş yapılmadığı ve Türkiye’de yetersiz kalındığı belirtilmektedir. ‘Ülkelerinde en güçlü oldukları konularda bile burada yetersiz kalıyorlar. Türkiye’nin iş kalitesi standartları onların alışık olduğundan çok daha yüksek.’
Özellikle tekstil ve imalat sektöründe yer alan işverenler, mesleki bilgi ve yeterliliğin yanı
sıra kabiliyetin de önemli olduğunu, ilgili işi öğrenmeye/ yapmaya yatkın bir geçici koruma
kapsamındaki Suriyelinin kısa zamanda eğitim almış kişiler kadar yetkin olabileceğini de
belirtmektedir.
3.3.2.1.
Tekstil Sektörüne Özel Mesleki Bilgi İhtiyaçları
Tekstil sektöründeki görüşmeler sonrasında, bu sektörün ağırlıklı istihdam ihtiyacının tekstil ürünlerinin imalatında kullanılan tekstil makinelerinin kullanımı ile ilgili olduğu görülmektedir.
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Baskı makinesi kullanımı/ operatörlüğü
Bobin, büküm kaplama operatörlüğü
Çerçilik
Deri dikiş makinesi kullanımı/ operatörlüğü
Deri kesim ustalığı
Dikiş makinesi kullanımı/ operatörlüğü
Enjeksiyon makinesi kullanımı/ operatörlüğü
Fitil makinesi kullanımı/ operatörlüğü
Halı tezgâhı kullanımı
İplik makinesi kullanımı/ operatörlüğü
Kot pantolonu dikimi
Kumaş boyama makinesi kullanımı/
operatörlüğü

 Makine bakım ustalığı
 Nakış ustalığı
 Overlok makinesi kullanımı/ operatörlüğü
 Örme makinesi kullanımı/ operatörlüğü
 Ring makinesi kullanımı/ operatörlüğü
 Tarah makinesi kullanımı/ operatörlüğü
 Tekstil üretim süreci
 Vater hazırlama operatörlüğü
 Yarı otomatik makinelerin kullanımı/
operatörlüğü
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3.3.2.2.

Ticaret ve Perakende (iç ve dış ticaret) Sektörüne Özel Mesleki Bilgi
İhtiyaçları
Ticaret ve parkende sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin kendi alt sektörlerine göre
özel bilgi ihtiyaçlarının yanı sıra, en sıklıkla dile getirdikleri eğitim ihtiyacı müşteri ilişkileri
ve yönetimi konusundadır.
 Dış ticaret mevzuatı
 Dış ticaret uzmanlığı
 Gümrük mevzuatı, kanunları ve
bağlı yönetmelikler
 Gümrük müşavirliği
 İngilizce
 Hijyen standartları
 Kalite kontrol










Kambiyo kanunu
Mağazacılık
Mağaza içi yöneticilik
Müşteri ilişkileri ve yönetimi
Ofis idaresi
ÖTV kanunları
Satış teknikleri
Makine bakımı

3.3.2.3. İmalat (gıda üretimi dahil) Sektörüne Özel Mesleki Bilgi İhtiyaçları
CNC makine operatörlüğü ve kaynak ustalığı konusundaki mesleki bilgi ihtiyacı, imalat
sektöründe yer alan birçok işveren tarafından belirtilmektedir. İmalat sektörünün birçok
alt kolunda sıkça ihtiyaç duyulan pozisyonlar aşağıda sunulmaktadır:
 Ağaç işlemeciliği
 Bobin sarma makinesi kullanımı/
operatörlüğü
 Bükü makinesi kullanımı/operatörlüğü
 CNC makinesi kullanımı/operatörlüğü
 Demir doğramacılığı
 Depolama
 Dolum makinesi kullanımı/operatörlüğü
 Enjeksiyon işçiliği
 Forklift operatörlüğü
 İlk yardım sertifikası
 İş güvenlik sertifikası
 Kalite ölçümü
 Kaşar üretim teknolojisi

















Kaynakçılık/ kaynak ustalığı
Kazan ateşleme operatörlüğü
Kazan operatörlüğü
Koltuk döşemeciliği
Koltuk iskeleti işlemeciliği
Loder operatörlüğü
Makine bakım ustalığı
Metal sanayii robot operatörlüğü
Metal şekillendirme ustalığı
Motor bakım ustalığı
Ölçüm aletleri kullanımı
Paketleme
Sütlü tatlılar teknolojileri
Tesviye ustalığı
Tornacılık/ torna ustalığı

3.3.2.4.

Elektrik, Elektronik, Bilgi Teknolojileri Sektörüne Özel Mesleki Bilgi
İhtiyaçları
Elektrik, elektronik, bilgi teknolojileri sektörünün mesleki bilgi ihtiyaçları kısa dönemli alınacak eğitimlerle tamamlanacak uzmanlıklar olarak görülmemektedir. Elektrik, elektronik,
bilgi teknolojileri sektöründeki işverenler, bu bilgi açığının ancak en az teknik lise mezunlarına ya da meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerinden mezunlarına verilecek ve 6 aydan
daha kısa sürmeyecek eğitimlerle kapatılabileceğine inanmaktadır. Söz konusu sektörde
en çok ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinlikler aşağıda sıralanmaktadır:
 Agular
 C++
 Veri Deposu (Data warehouse)
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 EKAT belgesi – yüksek gerilim
belgesi
 Elektrik teknikerliği
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Elektronik ses kayıt teknolojileri
Görüntü kayıt teknolojileri
Görüntü teknolojileri
IBM data stage
Işık teknolojileri
ITL kodlaması
İletişim becerileri
İlişki yönetimi
Kriz yönetimi











Microsoft SSIS
Müşteri yönetimi
Network systems
Office programları
Oracle ODI
Phyton
Power Center
Problem çözme becerileri
Sahne sanatları teknolojileri

3.3.2.5. Hizmet Sektörüne Özel Mesleki Bilgi İhtiyaçları
Hizmet sektörünün en çok üzerinde durduğu bilgi ihtiyacı, insan ilişkileri yönetimi ve ilgili
sektörün süreçlerine 360 derece hâkim olma gerekliliği olarak görülmektedir.















Acente sistemleri ve yazılımları
Aşçılık
Arka mutfak
Baskı altında çalışabilme
Denizcilik mevzuatları
Dış ticaret
Ekmek ustalığı
Finans
Gıda yöneticiliği
Gümrük mevzuatları
Halkla ilişkiler
Hijyen
Izgara ustalığı
İngilizce














İlişki yönetimi
Karar verme yönetimi
Kasiyerlik
Müşteri yönetimi
Liman sistemleri ve yazılımları
Lojistik mevzuatları
Nakliye SRC belgesi
Netsis
Satış teknikleri
Servis elemanlığı
SOFT sistemleri
Stres altında çalışabilme/ stres
yönetimi

3.3.3. Türkçe/ Dil
Türkçe bilmeme ya da yeterli düzeyde Türkçeye hâkim olmama birçok açıdan işveren için
geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere istihdam sağlamada engel oluşturmaktadır. İstihdam sağlayıcıların çok büyük çoğunluğu Türkiye’deki geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkçe bilmediğine inanmaktadır. Sadece Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşup iyi
anlamak değil aynı zamanda Türkçe okur yazarlığın da işverenler için önemli bir husus
olduğu anlaşılmaktadır.
Türkçe bilmemekten ya da gerekli düzeyde bilmemekten dolayı oluşan engeller aşağıdaki
başlıklar altında sıralanabilir:
3.3.3.1.
İş Güvenliği ve İş Sağlığına Etkisi
Özellikle imalat sektöründe yer alan işverenler iş güvenliği ve iş sağlığı açısından, Türkçeye yeteri kadar hâkim olmamayı büyük bir risk olarak görmektedir. Sanayi makinelerinin
kullanımı yüksek güvenlik gerektiren bir konu olarak aktarılmaktadır. Gerek bu makinelerin
kullanımında gerekse uyarı tabelalarıyla dokümanlarının okunup anlaşılmasında Türkçe
eksikliğinin iş güvenliği ve sağlığı açısından hayati tehlikeler oluşturabileceği belirtilmektedir. ‘Makinelerin üzerini okuyamıyor, talimatları okuyamıyor, anladım deyip anlamıyor,
ya bir şey olsa?’
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3.3.3.2. Çalışma Performansı ve Verimliliğine Etkisi
Birçok işveren Türkçe bilmeyen bir çalışandan yeteri kadar performans alınamayacağına
inanmaktadır. Her ne kadar yapılması gereken iş anlatılsa da iş süreçleri içerisinde değişiklikler olabileceği, Türkçe bilmeyen ya da az Türkçe bilen çalışanın da bu değişikliklere
hızlıca adapte olup uyum sağlayamayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle verimin düşeceği ve beklenen performansın sergilenemeyeceği öngörülmektedir. Ayrıca Türkçe bilmeyen
ya da az Türkçe bilen çalışanın gerektiğinde inisiyatif kullanamayacağına, böylece işini
daha etkin bir şekilde yapamayacağına da inanılmaktadır.
3.3.3.3. Çalışma Ortamına Etkisi: Diğer Çalışanlarla İletişim
Tüm işverenler çalışanların kendi arasındaki iletişime de çok önem verdiklerini dile getirmektedir. Çalışanların aynı dili konuşarak kurdukları iletişimle birlikte güven, ortak değerler/ bilinç ve birlikteliğin arttığı düşünülmektedir. Böylece çalışanların hem daha verimli
çalışmalarına hem de işyerine olan sadakatlerinin artmasına olanak sağlandığına inanılmaktadır. ‘Çalışan uyumu çok önemli, yoksa %70 performansı düşürür.’ Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkçeyi konuşamamaları/yeterince bilmemelerinin, işverenin istediği şekilde çalışanların kendi aralarında kaynaşıp, birbirlerini destekleyerek çalışacakları
iyi bir iş ortamı yaratmaya engel olduğu düşünülmektedir. ‘Türkçe bilmiyorlar, doğru iletişim sağlanamaz, kendi aralarında Arapça konuşurlarsa içeride sıkıntı olur.’
3.3.3.4. Bir Üst Pozisyona Geçmeye Etkisi
Genel olarak işverenler, Türkçeye iyi derecede hâkim olmamanın sadece işveren açısından
değil, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çalışan açısından da dezavantaj oluşturacağını
dile getirmektedir. Türkçe bilmeyen ya da yeteri kadar bilmeyen bir çalışanın, işini iyi yapsa dahi yükselme olanağı ve başarılı olma imkânının oldukça zorlaşacağına inanılmaktadır.
3.3.4. Kültürel ve Sosyal Engeller
Kültürel ve sosyal açıdan üç türlü engel olduğu görülmektedir ve bunlar aşağıdaki başlıklar altında sıralanmıştır:
3.3.4.1. Türk İş Kültürüne Uzaklık
Bünyesinde geçici koruma kapsamında Suriyeli istihdam eden, istihdam etmeyi düşünmüş
veya daha önce etmiş ancak şu anda etmeyen işverenlerin hepsi Suriye iş kültürü ile Türk
iş kültürü arasında çok büyük fark olduğunu belirtmektedir. Genel düşünce, Suriye iş kültürünün Türk iş kültüründe kabul edilmesi zor hatta imkânsız dinamiklere sahip olduğu
yönündedir.
Bu farkın en belirgin görüldüğü alanlar iş yerinin çalışma saatlerine uyum, toplantı saatlerine uyum, günlük çalışma süresine uyum, çalışma performansı ve aylık maaş ödemeleri ile
ilgilidir. ‘İşi önemsemiyorlar, kurallı değiller, nizam içinde çalışmıyorlar.’
3.3.4.2. Çalışma Saatlerine Uyum
Özellikle geçici koruma kapsamında Suriyeli istihdam eden, istihdam etmeyi düşünmüş ve
daha önce etmiş ancak şu anda etmeyen işverenlerin ilk dile getirdikleri konu, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çalışanların mazeret belirtmeksizin işe başlama saatinden çok
sonra gelmeleridir. Çalışma saatlerine uymama, geçici koruma kapsamında Suriyelilerin
Türkiye iş gücü piyasasında yer almalarına/ daha fazla yer alabilmelerine engel oluşturmaktadır.
Türkiye’de çalışma saatlerine uyulmamasının işveren için üç farklı açıdan olumsuz etkisi
bulunduğu görülmektedir. Bu etkilerden birincisi çalışandan beklenen verimi alamama-iş
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gücü kaybı, ikincisi aynı ücreti alıp işe vaktinde gelen diğer çalışanlara adaletsizlik olması,
üçüncüsü ise diğer çalışanlara kötü örnek olunmasıdır. ‘Aynı parayı ona da verdiğim için
Türklere haksızlık oluyor.’
Geçici koruma kapsamında Suriyeli istihdam eden işverenlerin birçoğu, bazı Suriyeli çalışanların zamanla kendi kurumlarının çalışma saatlerine uyum sağladığını ancak bazılarının
uyum sağlayamadığı için işten çıkartıldığını belirtmektedir. Daha önceden geçici koruma
kapsamındaki Suriyelileri istihdam eden ancak şu anda etmeyen işverenler, Suriyeli çalışanı işten çıkarmalarının ana sebebi olarak bu konuya işaret etmektedir. Bu tür deneyimlerin
söz konusu işverenlerin bir daha Suriyeli istihdam etmeyi düşünmemesine neden olduğu
görülmektedir.
İstihdam sağlayıcıların bazıları iş saatlerine uyumsuzluğun farklı yaşam tarzlarından kaynaklandığına inanırken; bazı işverenler de Suriye’de çalışmaya alışık olmadıkları için iş
disiplininden uzak olmalarına bağlamaktadır. İşverenlerin görüşleri şekillenirken iş dışı ve
anekdot temelli intibaların etkili olduğu durumlara da rastlanmaktadır. ‘Bizimle aynı apartmanda oturanlar var, oradan biliyorum, sabaha kadar ayaktalar, gece uyumuyorlar, gündüz uyuyorlar’.
Çalışma saatlerine uymama konusundan hiç Suriyeli istihdam etmemiş işverenlerin de haberdar olduğu görülmekte, şimdiye kadar geçici koruma kapsamındaki Suriyeli istihdamına sıcak bakmama sebeplerinden birinin bu olduğu anlaşılmaktadır.
Daha uzun süredir—ve nispeten daha çok sayıda—geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri
istihdam eden işverenler zamanla Suriyeli çalışanların Türk iş piyasasına uyum sağlayabildiklerini ve uyum sağlayanların çalışma saatlerine sadık kalarak çalıştıklarını da anlatmaktadır.
3.3.4.3. Vardiyalı Çalışmayı Tercih Etmeme
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin istihdamlarına yönelik bilgi ve tecrübe sahibi
bazı ticaret odası yetkilileri, genel olarak Türkiye’deki Suriyelilerin vardiyalı çalışmak istemediklerini belirtmektedir. Kendilerine bulunan işlerde, olumlu geçen işe alım sürecinin
ardından, işe alım esnasında vardiyalı çalışacaklarını öğrendiklerinde iş teklifini kabul etmedikleri belirtilmektedir. Bu da işverenlerde “çalışma saatlerine uymayan çalışan” algısı
yaratmakta ve geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çalışan istihdamına sıcak bakılmasına
engel olmaktadır.
3.3.5. Toplumun Bakış Açısı
Tüm işverenler Türk toplumunda Suriyelilere karşı fark edilir oranda tepki ve önyargı olduğundan bahsetmektedir. Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli istihdam etmeyen işverenlerin büyük çoğunluğu, kendi istihdam ettikleri çalışanlar arasında ayrımcılık yapmaya
müsait kişiler olduğunu, geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri istihdam ettikleri takdirde
diğer çalışanların Suriyelilere dışlayıcı ve olumsuz davranışlar sergileyeceğini düşünmektedir. Türk çalışanların bu şekilde bir tavır sergilemesi de çalışma ortamının huzur ve uyumunu bozacağı konusunda endişe uyandırdığı için, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli
istihdamına çekinceli bakmaya sebep olmaktadır. ‘İşçiler arasında şiddet olayları olabilir.’
Toplumda böyle bir algı oluşmasının birçok sebebi dile getirilmektedir. Öncelikle, daha
önce belirtildiği gibi, Türk vatandaşlarının genel algısı, Türk işsizliği bu kadar yüksekken
ve Türkiye’de ciddi bir geçim sıkıntısı yaşanırken, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere
ihtiyaç duymayacakları kadar yüksek maaşlar verildiği, ücretsiz konut ve ücretsiz sağlık
hizmetleri gibi birçok yardımın sağlandığı yönündedir. Bu da Türk toplumunda, Türk va-
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tandaşına yapılmayan yatırım, hizmet ve yardımın geçici koruma kapsamındaki kişilere
yapıldığı gibi bir pozitif ayrımcılık düşüncesi oluşturmakta ve Suriyelilere karşı olumsuz
duygular oluşmasına sebep olmaktadır. ‘Türkler hem kendilerine rakip olarak görüyor hem
de kendilerine haksızlık yapıldığını hissedip, Suriyelileri ötekileştiriyorlar.’
Söz konusu olumsuz algının oluşmasına sebep görülen diğer konular ise şu şekilde sıralanmaktadır: Türkiye’de Suriyeli sayısı arttıkça adi suçların çoğaldığı, toplu yaşam kurallarına aykırı hareketler yapıldığı (balkondan sokağa çöp dökme, gece geç saatlerde yüksek
sesle konuşma, gürültü yapma vb.),   Suriyelilerin toplumun huzurunu bozan davranışlar
sergilediği (kaba konuşma, kavga çıkarma vs.) ve Türk örf ve adetlerine uymayan yaşam
tarzına (erken evlilik, çok eşlilik vb.) sahip oldukları yönündeki izlenim ve algılardır.
Doğu bölgesinde yer alan bazı işverenler, kendi bölgelerinde çok yoğun Suriyeli nüfus olmasından dolayı, çalışanlarının uzun vadede Türk kimliklerinin değişikliğe uğrayacağı endişesi yaşadıklarını belirtmekte, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin en kısa zamanda Türkiye’den gitmesinin istendiği yönünde duyumlar aldıklarını aktarmaktadır: ‘Deneme
süresinde bile çalışanlarımız neden aldınız demeye başladılar’. Toplumsal kabulün düşük
olduğu iş gücünü istihdam etmek, daha önceden geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin
istihdamını sağlamamış ya da girişimde bulunmamış özellikle büyük ölçekli işverenler için
önemli bir engel olarak görülmektedir.
3.3.6. Temin/ İstihdama Ulaşılabilirlik
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri istihdam eden ve etmek isteyen işverenler, Suriyeli çalışan bulmanın veya onlara ulaşmanın zor olmadığını düşünmektedir. Özellikle doğu
illerinde organize sanayi bölgesinde yer alan işverenler, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin kapıya gelip iş başvuru formu doldurarak kendilerine ulaştıklarını aktarmaktadır.
Aynı zamanda geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri istihdam eden işverenlerin birçoğu
bir Suriyeliyi istihdam ettikten sonra o kişinin referans yoluyla kendi çevresinden birçok
aday getirdiğini, genellikle yeni istihdamlarını firma içi duyuru yoluyla yaptıklarını anlatmaktadır: ‘Yanımızdaki personel yoluyla ilerliyor, onlar birbirlerini biliyorlar, birbirlerini çağırıyorlar, zorluk yok.’
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri istihdam etmek isteyen az sayıda işveren, ILO
ve United Work ile irtibata geçtiklerini, işe alım süreçlerinde özellikle United Work’un çok
yardımcı olduğunu anlatmaktadır. Bu bağlamda, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli iş
gücüne ulaşmada zorluk olmadığını düşünmektedirler.
Özellikle batı bölgelerinde yer alan geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri istihdam etmemiş ve etmeyi düşünmemiş işverenler ise şimdiye kadar Suriyelileri istihdam etme girişimleri
olmadığı için kendilerinin bu kişilere nereden ulaşabilecekleri hakkında fikirlerinin olmadığını belirtmektedir. Aynı zamanda şimdiye kadar kendilerine de hiçbir geçici koruma
kapsamındaki Suriyelinin iş başvurusu yapmadığını aktarmaktadırlar. Bununla beraber,
aynı işverenler çoğunlukla kendi başvuru kanallarının açık olduğunu ve geçici koruma
kapsamındaki bir Suriyeli başvuru yaptığında aranan kriterlere uyduğu takdirde görüşme
sürecine alınabileceği belirtmektedir.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da yer alan büyük ölçekli işverenler yeni pozisyonlar için
Kariyer.net ve Linkedin gibi temin kanallarını daha çok kullandıklarını iletirken; Adana,
Mersin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa’daki işverenler genelde çalışanların referansı aracılığıyla gelen adaylar arasından işe alım yaptıklarını belirtmektedirler. Her sektörden işveren İŞKUR’un teşviklerinin cazip olması sebebiyle aynı zamanda İŞKUR üzerinde de sıkça
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temin yapmaya çalıştıklarını belirtmektedir.  Ancak işverenler genel olarak İŞKUR’un yönlendirdiği adayları zayıf bulduklarıyla ilgili yorum iletmekte ve İŞKUR’un yönlendirdiği iş gücünün
çok düşük oranda kabul edildiğinden bahsetmektedir.
İstihdamla ilgili en büyük engelin, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli adayın Türkiye’nin iş başvuru kaynaklarından haberdar olmaması yanı sıra Türkçe bilmemesi ya da yeteri kadar bilmemesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Her ne kadar geçici koruma kapsamındaki Suriyeli adaylara ulaşmak ciddi bir engel olarak görülmese de aslında hem işvereni hem de geçici koruma kapsamındaki Suriyeli iş gücü adaylarının buluşabileceği ortak bir platformun olmadığı ve olanların da işverenlerce fazla bilinmediği anlaşılmaktadır. İstihdam sağlayıcılara, açık pozisyon için aranan özelliklere sahip geçici koruma kapsamındaki
bir Suriyeli adayın kendilerine nasıl ulaşabileceği, onları nasıl bulabileceği ya da onların adaya nasıl
ulaşabilecekleri sorulduğunda net bir kanal belirtemedikleri görülmektedir. Ancak hemen hemen
tüm işverenlerin aklına İŞKUR’un aracılığı ile aday bulma/ulaşma imkânı olabileceği fikri gelmektedir. Görüşülen tüm işverenler, İŞKUR’a temin ihtiyacı ile başvurduklarında, İŞKUR’dan gelecek
geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çalışan adaylarını da değerlendirilebileceklerini belirtmektedir.
Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliyi istihdam eden çoğu işverenin Ocak 2019’da Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR tarafından başlatılan, "Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği” projesinden haberdar olmadıkları anlaşılmaktadır.
3.3.7. Suriyeliler Özelinde SGK Konusu
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren az sayıda işveren, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli iş gücü
için SGK primi ödemeyi doğru bulmadıklarını belirtmektedir. Nasıl olsa geçici bir süre Türkiye’de
oldukları için, Türkiye Cumhuriyeti’nden emekli olamayacaklarını ve devlet hastanelerinde zaten
"Geçici Koruma Kimlik Belgesi" ile işlem yapılabildiği için Suriyeli iş gücü için işverenin ödediği ücreti
anlamsız bulduklarını ifade etmektedirler.
Öte yandan görüşülen çoğu işveren, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çalışanların çalışma izni
olduğu sürece SGK maliyetinin ya da SGK kapsamına alınmaları ile ilgili herhangi bir engel olmadığını düşünmektedir. Bir geçici koruma kapsamındaki Suriyeli için tüm SGK süreçlerinin tamamlanması
ve maliyetlerinin karşılanmasının kendilerine hiçbir sorun teşkil etmeyeceğini dile getirilmektedirler.
Neredeyse tüm işverenler ve özellikle de imalat sektöründe yer alan işverenler çalışanlarının SGK
kapsamında olmalarının son derece önemli olduğunu, kayıtsız çalışan istihdam etmeyi tercih etmediklerini, bunun hem işveren hem de çalışan için önemli bir güvence olduğunun altını çizmektedirler.
İşverenler, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çalışanların SGK ödemelerini bir süreliğine karşılayan ya da bir kısmını ödeyen yardım fonlarından haberdar değildir. Bu gibi fonlar olduğu ve
olabileceği konusunda fikirleri sorulduğunda ise, kısa dönemli ya da kısmen de olsa kendilerine finansal avantaj sağlayacağı için geçici koruma kapsamındaki Suriyeli iş gücü adayına daha sıcak
bakabileceklerini belirtmektedirler.
3.3.8. Maddi Zorluklar
Görüşülen tüm işverenler, geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri istihdam etmede maddi bir engel
olmadığına inanmaktadır. İşverenlerin hepsi, kurumlarının genel bir ücret politikasının olduğunu,
Türk vatandaşı ya da yabancı olması fark etmeksizin çalışanlarının maliyetinin değişmediğini belirtmektedir.
Diğer yandan görüşülen ticaret odaları yetkilileri, geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri istihdam
etmenin işverene getirdiği vergi yükünün daha fazla olduğunu belirtmekte, bunun da geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri istihdam etmede engel yaratabileceğinden bahsetmektedir.
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4. Sonuçlar
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasına uyumu konusunda
fayda sağlayacağı düşünülen önerilere geçmeden önce, bu bölümde öncelikle literatür
taraması ve saha çalışması kapsamında ulaşılan ana çıkarımlar aktarılmaktadır. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin iş gücüne daha fazla uyumu konusunda hem somut hem
de soyut engeller olduğu görülmektedir. Bu engellere yönelik ilgili sosyal ortakların da
dahil olduğu proje ve programlar geliştirilerek ilerleme sağlanması mümkündür.
Raporun önceki bölümlerinde detaylı olarak verilen ve gelecekteki adımlar belirlenirken
üzerinde durulması gereken ana bulgular aşağıda sunulmaktadır:
A. İş Gücü Uyumuyla ilgili Genel Hususlar:
i. Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Gönüllü Geri Dönüşü Hususu
Global ve yerel literatürdeki çalışmalardan, bir yandan Suriye’deki iç krizin yerini yakın
zamanda barış ve istikrar ortamına bırakmasının düşük bir ihtimal olduğu, diğer yandan
da iç krizin sonlanması halinde bile Suriye’nin savaş öncesindeki ekonomik hacmini geri kazanmasının yıllar süreceği sonucu çıkmaktadır. Aynı zamanda yerinden edilme üzerinden
geçen süre uzadıkça, Türkiye’deki Suriyeli ailelere doğan ve Türkiye’de büyüyen çocukların sayısı artmaktadır. Bir başka deyişle, kültürüne aşina olduğu tek ülke olarak Türkiye’yi
bilen geçici koruma kapsamındaki kişilerin sayıları yükselmektedir. Bu nedenlerle, ülkemizdeki geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin öngörülebilir bir süre içinde toplu geri dönüş
gerçekleştirmelerinin düşük ihtimal olması durumunun değerlendirmelerde odak noktası
oluşturması gerekliliği ön plana çıkmaktadır.
ii. Kitlesel Geri Dönüş İhtimalinin Düşük Olması Nedeniyle İş Gücüne Uyumun
Önemi
Zorunlu göç altında geçirilen süre uzadıkça, göç halindeki kitlenin uzun vadeli olarak kendi
kendine yetebilme ve gelir üretip göç edilen ülkenin ekonomisine uyum sağlama gibi yetkinlikleri daha öncelikli olmaya başlayacaktır. Bunların sağlanamaması, düzensiz göç alan
ülkenin ekonomik ve sosyal kaynakları üzerindeki yükü fazlasıyla artıracaktır.
Ayrıca çeşitli çalışmalar, işsizliğin suça karışmanın temel belirleyicilerinden olduğunu göstermekte, iş gücüne uyumun sosyal uyumun sürdürülebilirliği için önemini vurgulamaktadır.
Tüm bu göstergeler, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye’deki iş gücüne uyum
sağlayarak gelir kazanma kapasitelerinin güçlenmesi hususunun sadece insani ve ekonomik değil sosyal uyum açısından da son derece önemli olduğuna işaret etmektedir.
iii. İstihdam Desteğinde Yaklaşımın Önemi
Bu araştırma kapsamında gerçekleştirilen saha çalışması ve Türkiye’deki çeşitli iş gücü
araştırmaları, belli başlı sektörlerdeki yerel işverenlerin mevcut iş gücü içinde doldurmakta en çok zorlandığı iş pozisyonlarını belirlemiştir. Bu çalışmaların daha detaylı sayısal verilerle daha yerel ve sektör odaklı çalışmalarla desteklenmesi daha hızlı ve etkili politikalar
üretilmesine katkı sağlayacaktır. Tekstil ve ayakkabıcılık sektöründeki çeşitli imalat pozisyonları bu araştırmanın derinleştirilmesi için uygun alanlar sağlamaktadır. Aynı zamanda Arapça diline hâkimiyetin avantaj sağladığı, Arapça konuşulan ülkelerden turist veya
müşterilerle iletişimin fazla olduğu dış ticaret, gayrimenkul ve perakende sektörlerindeki
belli alanlarda da çalışmalar yürütülebilir. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin iş gücüne girişinde bu çalışmalar sonucunda çıkan pozisyonlara odaklanılması fayda sağla-
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yacaktır. Böylece yerel iş gücü nezdinde mevcut duruma kıyasla ciddi bir olumsuz etki
yaratılmadan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli istihdamını artırmak mümkün olacaktır.
Ayrıca, Türkiye ekonomisinin kapasitesi ve yerel işverenler desteklenirken diğer yandan
da yerel iş gücüne olumsuz etkilerin önlenmesine katkı sağlayacaktır.
iv. İşverenlerin İhtiyaçlarına Odaklanılması
Avrupa Birliği kaynaklı projelerde, zorunlu göç etmiş kişilerin iş gücüne uyumuna yönelik
çalışmalarda işverenlerin bu konuda destek sağlaması ve istihdam etme istekliliğinin en
etkili husus olduğu görülmüş ve işveren ihtiyaçlarına cevap veren çalışmalar yürütmenin
bu süreci kolaylaştırdığının önemi vurgulanmıştır.
Türkiye iş gücü piyasasına bakıldığında işverenlerce en büyük ihtiyacın, Türkiye’nin değişen iş gücü niteliğinden kaynaklandığı, belirtilmektedir. Bu değişimle oluşan ve doldurulmasında zorlanılan istihdam ihtiyacının, çeşitli sektörlerdeki belirli teknik işlerde ve mavi
yaka pozisyonlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Bu raporda yer verilen çeşitli iş gücü
araştırmalarına göre, Türkiye’deki işverenlerin istihdam artış beklentileri en yüksek olan
mesleklerden önemli bir kısmı bu tür mavi yakalı işlerden oluşmaktadır. Ayrıca araştırma
kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmasının bulgularına göre bu tür pozisyonlar, geçici
koruma kapsamındaki Suriyelilerin gerekli eğitimlerle hızlı şekilde adapte olabileceği düşünülen mesleklerle örtüşmektedir. Suriyeli iş gücünün genel niteliği, hem Türkiye iş gücü
piyasasında işverenlerin işaret ettiği açıkların kapanması hem de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin yerel iş gücü piyasasına uyumu için fırsat oluşturmaktadır.
Bu araştırmanın saha çalışması aşaması, raporun 3.2. numaralı (Türkiye’deki Suriyelilerin
Türk İş Gücü Piyasasında Güçlü Olabileceği Konular, Sağlayacağı Faydalar ve Fırsatlar
isimli) bölümü ile 3.3.2. numaralı (Mesleki Bilgi Eksikliği / Yetersizliği) bölümünde listelendiği
şekliyle, çeşitli sektörlerde ihtiyaç duyulan pozisyonlar ve bunlara yönelik mesleki eğitimlerle ilgili çeşitli bulgular ortaya koymuştur. Ayrıca sosyal programlar, çalışanlara hukuki
standartlara uygun şekilde insani ve güvenli çalışma ortamı sağlamayan işyerleri ile karşılaşılması halinde bunları tespit edebilecek takip ve geri bildirim mekanizmalarıyla beraber
yürürlüğe sokulmalıdır. Böylece hem kayıt dışılığı önlemede hem de iş gücüne uyumu artırmada önemli rol oynayacaklardır.
v. Sosyal Programlara İşverenlerin Dahil Edilmesinin Önemi
İş gücü uyumunu artırmak üzere geliştirilecek herhangi bir sosyal programa işveren temsilcilerinin çeşitli aşamalarda dahil olması önemlidir. Bu aşamalar; program konsepti geliştirme, odaklanılacak sektör ve iş pozisyonlarını seçme, eğitim içeriğini belirleme, eğitimleri
sağlama, staj-çıraklık ve işe yerleştirme imkanları yaratma gibi başlıklar olabilir. İşverenlerin ihtiyaçlarının ve istihdam ile ilgili yaşadıkları zorlukların doğru şekilde ele alınması
büyük önem taşımaktadır. Aynı şekilde iş arayan, hali hazırda işe girmiş ya da girişimcilik
yapan Suriyeli kişiler için mentorlük programları verilmesi sürecinde de işveren kuruluşlarının yer alması önemli fayda sağlayacaktır.
vi. Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İstihdamını Desteklemede Girişimciliğin Önemi
Çalışmada yer verilen araştırmalara göre Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler arasında çalışmakta olanların %36’lık bir kısmı direkt bu kitledeki girişimcilerin eylemlerine bağlı olarak iş gücüne dahil olmuşlardır. Bu oranı oluşturanların bir kısmı Suriyeli
bir işverenin yanında çalışanlar, bir kısmı kendileri serbest meslek sahibi olanlar ve diğer
bir kısmı da kendileri işveren olanlardır. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin kurmuş
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olduğu işletmelerin çoğunlukla yine bu kitle içinden müşterilere satışlar yaptığı veya özellikle Arapça konuşan ülkelere ihracat yaptığı da görülmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’de
geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin girişimciliğinin desteklenmesi, yerel iş gücü dinamiklerini çok etkilemeden iş gücüne uyumu artırmanın etkili bir yolu olabilecektir.
vii. Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli Nüfusun Genel Özellikleri
Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki Suriyeli nüfus, yaş ortalaması yerel halka kıyasla
daha genç bir nüfustur. Kısmen bundan dolayı mesleki ve akademik eğitim tecrübeleri düşüktür. Türkçe bilgileri genelde zayıftır. Genelde bedensel güç gerektiren ve düşük vasıflı
işlerde çalışma tecrübeleri bulunmakta veya hiçbir iş tecrübeleri bulunmamaktadır. Yaklaşık %50’si farklı meslek gruplarında genelde düşük vasıflı pozisyonlarda tecrübeliyken
kalan %50’lik kısmın mesleki tecrübesi bulunmamaktadır. Türkiye’deki işverenler arasında Suriyeli çalışan istihdamına sıcak bakmayanların belirttiği nedenlerden biri de mesleki
eğitim ve deneyim seviyesinin düşük olmasıdır. Öte yandan görece az da olsa Türkiye’de
bulunan Suriyeler arasında yüksek eğitimli bir nüfus da bulunmaktadır. Bu nüfusun %14’ü
lise ve %7’si üniversite ve üzeri eğitimi almış eğitimli kitleden oluşmaktadır. Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki Suriyeli kitlenin genç ve görece düşük eğitimli olması nedeniyle
İŞKUR veya MEB tarafından sağlanan işbaşı veya mesleki eğitimlerden fayda sağlaması
mümkündür.
B. İş Gücü Uyumunda Genel Bariyerler:
i.

Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İstihdamı Hakkında Bilgi Eksikliği
ve İşverenlerle Temas Eksikliği
Kalitatif (niteliksel) araştırma bulgularından çıkan önemli bir husus, işverenlerin geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasına erişimlerini arttıracak yardım,
destek ve teşvik projeleri hakkında yeterince bilgilendirilmediğidir. Bu da onların programlara dahil olmasının önündeki ilk bariyerdir. Örneğin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR ve Dünya Bankası iş birliğinde Ocak 2019’da hayata geçirilen ve
İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’yı kapsayarak 30 ay boyunca sürecek “Geçici
Koruma Kapsamındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği” projesinin188
bilinirliğinin olmadığı görülmektedir.
Çoğu işverenin geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri çeşitli algılar nedeniyle istihdam
etmeyi hiç düşünmediği veya böyle bir başvuru hiç almadığı ortaya çıkmaktadır. İşverenlerin bu doğrultuda geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ile etkileşimi ve teması çok
sınırlıdır. Bu durum istihdam kapsamında değerlendirilme oranlarını da düşürmektedir.  
Masabaşı araştırma bulguları, Suriyelilerin de Türkiye’de kullanılan iş arama yöntemleriyle ilgili detaylı bilgi sahibi olmadıklarını, genelde tanıdıkları ile sosyal çevre üzerinden
iş fırsatlarını takip ettiklerini göstermektedir. Dolayısıyla yerel işverenler ile Türkiye’deki
Suriyeli iş gücünün temas edebileceği durumlar zaten sınırlıdır. Suriyeli istihdam eden işverenlerin tecrübelerine göre, Suriyeli çalışanlar genelde tanıdık yoluyla ya da kurumların
kapılarına gelerek iş başvurusu yapmaktadır. Bu da özellikle büyük ölçekli şirketlerin ve
İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa illerindeki işverenlerin başvurdukları temin yöntemleri ile
hiç örtüşmemektedir. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında kendilerine uygun pozisyonlardan nasıl haberdar olacakları ve nasıl başvuru yapacak188
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ları konusunda yeterli ölçüde bilgili olmadıkları anlaşılmaktadır.
İstihdam sağlayıcıların genel beklentisi, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli iş gücü potansiyeline İŞKUR aracılığıyla ulaşmak ve ihtiyaç doğrultusunda İŞKUR tarafından yönlendirilmektir. Ancak hem geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler arasında İŞKUR’a gidip
kayıt yaptırabileceklerini bilenlerin hem de işverenler arasında İŞKUR veri tabanını uyruğa göre filtreleyebildiklerini bilenlerin oranı düşüktür.
ii. İşverenlerin Çalışma İzni Çıkarmak ile İlgili Olumsuz Algıları
Araştırma bulgularından bir diğeri, önemli sayıda işverenin çalışma izni çıkarma sürecini
çok zahmetli bir süreç olarak algılamasıdır. Bu algıya sadece birinci elden çalışma izni başvurusu süreci yürüten işverenler değil bu başvuruyu hiç yapmamış işverenler de sahiptir.
Bürokratik süreçlerin içinde zorlanacaklarını veya zaten başvursalar da izin çıkmayacağını düşünen bazı işverenler genel olarak geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri istihdam
etmeye sıcak bakmamaktadır.
İşverenler örnek olarak ILO’nun, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü ve illerin ticaret ve sanayi odalarıyla gerçekleştirmekte olduğu ‘Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların İş Gücü
Piyasasına Katılımının Geliştirilmesi Projesi’189 gibi, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere çalışma izinleri alınması konusunda destek sunulan projelerden bilgi sahibi değildir.  
iii. Dil Bariyeri ve Çalışma Performansına Etkileri
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkçe dili yetkinliklerine bakıldığında Türkçeyi
kısıtlı olarak anlayıp konuşabildikleri, ayrıca Türkçedeki okuma ve yazmalarının oldukça
düşük olduğu görülmektedir.
Bu kapsamda işverenler tarafından dile getiren önemli bariyerlerden biri de dil hakimiyetidir. Türkçe hakimiyetinin işverenler nezdindeki önceliği net bir şekilde anlaşılmaktadır.
Yerel halk ile geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler arasındaki dil uyuşmazlığının çalışma
ortamında sorunlara neden olabileceği endişesi bulunmaktadır. Bu endişe iş hedeflerinin
anlaşılmayacağı, iş güvenlik kurallarının öğrenilemeyeceği ve diğer çalışanlarla sosyal ilişki geliştirilemeyeceği gibi nedenlere dayanmaktadır.
iv. İş Kültürü Farkları
Türk iş kültürüne uyum sorunları da geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri istihdam etmiş
işverenler tarafından sık dile getirilen unsurlardan biridir. Çalışma saatlerine uyum, randevu ve toplantı saatlerine riayet, işveren tarafından koyulan hedef ve yapılan planları
ciddiyetle takip etme gibi konularda yerel çalışanlarla Suriyeli çalışanlar arasında farklı
yaklaşımlar bulunduğu aktarılmaktadır. Bu durum özellikle geçici koruma kapsamındaki
Suriyelileri istihdam etmiş ya da hala etmekte olan işverenler nezdinde en fazla memnuniyetsizlik yaratan konular arasında sayılmaktadır.
v. Kayıt Dışı Çalışma
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin çok büyük bir kısmının kayıt dışı olarak çalışmaya devam ettiği görülmektedir. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin kayıt dışı çalışması, işverenler nezdinde Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında yer almasına yönelik
yaklaşımları ve algıları olumsuz etkilemektedir.
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Düzensiz ya da kayıt dışı çalışan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin kayıt altına
alınması, Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasına uyumu konusundaki bazı engellerin aşılmasına yardımcı olacaktır. Öncelikli olarak Türk vatandaşı çalışanlar korunmuş olacak,
aynı zamanda geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çalışan ve Türk vatandaşı çalışanlara
rekabette eşitlik sağlanarak ayrımcılık algısının kaldırılmasının yolu açılacaktır.
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin kayıt dışı istihdamı, vergi gelirlerini azaltması,
vergi adaletini ortadan kaldırması, kaynak dağılımını olumsuz etkilemesi, ekonomik verilerin doğru değerlendirilmesini engellemesi, yer yer çocuk emeğinin sömürülmesine neden
olması ve sosyal güvenlik sistemini bozması gibi birçok olumsuz etkiye sahiptir. Kayıt dışılık, işveren ve Türk vatandaşına yansıyan tarafıyla; Türkiye iş gücü piyasasında haksız
rekabete neden olan ve bu sebeple de birçok işverenin ve T.C. vatandaşı çalışanın Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasında yer almasına yönelik yaklaşımlarını olumsuz etkileyen
bir unsurdur. Sosyal yardımların çalışmama şartına bağlı olması gibi kuralların gözden geçirilmesi bu açıdan faydalı olabilir.
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5. Öneriler ve Gelecek Adımlar
İş gücü piyasasına uyumu ve geçim kaynaklarına yönelik çalışmaların başarısı, yüksek bir
erişim ve ağ geliştirme potansiyeline sahip iş örgütlerinin diğer sosyal ortakların da desteğiyle konu üzerine yoğunlaşmasına bağlıdır. Özellikle AB’deki iyi uygulama örneklerinden
anlaşılabileceği gibi sığınmacıların bir ülkedeki iş gücü uyumu konusunda, o ülkedeki işverenlerin bu konu hakkındaki genel tutumları ve politikaları en belirleyici unsurlardandır. Bu
nedenle iş dünyasının alabileceği inisiyatiflere özellikle ihtiyaç vardır. Genel çerçevesi ile
iş dünyasının alabileceği inisiyatifler şu şekildedir;
 Başta BM örgütleri olmak üzere çeşitli kuruluşlarla iletişimin güçlendirilmesi, program geliştirme konusunda iş birliği olanaklarının detaylı olarak incelenip değerlendirilmesi
 Öncelikli sosyal programların belirlenmesi ve bu programlara uygun program ortaklıkları oluşturulması.
Diğer yandan, bu tür sosyal programların neler olabileceği konusunda bu raporda aktarılan veriler üzerinden daha detaylı adımlar atılması gerekecektir. Bu tür çalışmaların ana
başlıkları şöyle özetlenebilir:
 İşveren kuruluşları hedefleyen bilgilendirme aktiviteleri düzenlenmesi;
 Bu çalışmaların özellikle Suriyeli kitle ile ilgili doğru bilinen yanlışları ve istihdamı engelleyen algısal bariyerleri hedeflemesi faydalı olacaktır.
 Seçilmiş bölgelerde istihdamında zorluk olan iş kodlarının belirlenmesi, bunların
Suriyeli iş gücü ile karşılanabilir olanların belirlenmesi, yerel ihtiyaç analizleri;
 İhtiyaç analizlerine bağlı yerel düzeyde pilot eğitimler, mali destekler ve mentorlük
gibi faaliyetlerin düzenlenmesi
 İşverenlerle Suriyeli girişimciler arasında ağ geliştirme toplantıları düzenlenmesi
 İşverenlerin personel arayışı sistemleriyle ve Suriyelilerin iş arama kaynaklarının
güçlendirilmesi istihdamla ilgili süreçleri kolaylaştırabilecek regülasyonlar üzerinde
çalışılması ve kamuya önerilmesi
 Özellikle kayıt dışılığın azaltılması açısından geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere yapılan çeşitli sosyal yardımların çalışmıyor olma şartına bağlanıp
bağlanmadığı gibi hususlar gözden geçirilebilir.
Bu bölümde, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasına uyumunu
artırmak için faydalı olacak çeşitli adımlar anlatılmıştır. Bu adımlar amaçlarına göre ayrışan konseptler halinde verilmiştir. Bu konseptlerin tekil olarak değerlendirilmesi mümkün
olduğu gibi, birden fazla konseptin birleştirilerek uygulanması da mümkündür.
Araştırma sonuçlarında görüldüğü gibi, iş gücü uyumuna yönelik herhangi bir projede
en önemli paydaşlardan biri olarak işverenlerin kapsanması ve çalışmalara dahil edilmesi
kritiktir. Bu bölümde detaylandırılan her bir konsept için; Türkiye’deki işverenlerin ihtiyaçlarının anlaşılması, konseptin pratik içeriğinin geliştirilmesinde işverenlerin rol oynaması,
konseptte belirtilen eğitim verilmesi gibi aşamaların yerine getirilmesinde işveren şirket ve
kuruluşlarla iş birliği yapılması öncelik kabul edilmelidir. Bu bölümde listelenen her bir proje
modelinin detayları ne olursa olsun, başlıca gereksinimlerden biri işveren temsilcileriyle
güçlü ve detaylı iletişimdir. Bu gereksinim, başlı başına ayrı bir katma değer noktası olarak
algılanmalıdır.
Özellikle geçici koruma kapsamındaki Suriyeli kesimin en önemli bilgi alma kaynağının ta-

104

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
www.tisk.org.tr

nıdıklar ve sosyal çevre olduğu görülmektedir. Bu bölümde iletilen tüm önerilerin geçici
koruma kapsamındaki Suriyeli kitleye duyurulmasında göz önüne alınması gereken konulardan biri de bu bilgi aldıkları kaynakların etkili kullanımıdır. Geliştirilecek herhangi bir
iş gücü uyum programı için yapılacak iletişim çalışmalarının yerel erişime önem vermesi
gerekmektedir. Özellikle mahalle bazında Suriyeli kişilerin yaşadığı yerlerin direkt iletişim
çalışmaları için hedeflenmesi; belediye birimleri, ilgili dernekler ve STK’larla iş birliği geliştirilerek yerel odaklı çalışmalar yapılması önemlidir.
A. Yetkinlik ve Beceri Tespiti:
Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli kesimin, işverenlere nasıl ulaşılacağı, iş fırsatlarının
nasıl takip edileceği ve iş başvurularının nasıl yapılacağı konularındaki bilgi seviyesi çok
düşüktür. Bu düşük bilgi seviyesi nedeniyle işverenlere ulaşan başvuru sayıları da düşük
kalmakta, ayrıca iş başvurusu dışındaki iletişim ve temas fırsatları da değerlendirilememektedir. Yalnızca işverenlere değil bu düşük bilgi seviyesi İŞKUR’a yapılan başvuru sayısını da kötü yönde etkilemektedir.
Bu doğrultuda özellikle bu raporun 2.6.4. numaralı bölümünde (Avrupa Birliğinde Mülteciler için İş Gücü Uyum Çalışması Örnekleri) bahsedilen AB programlardan biri olan "AB
Yetenek Profili" benzeri bir sistemin geliştirilmesinde fayda vardır. Türkiye iş gücü piyasasına entegre olabilecek geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler için mesleki veri tabanı
oluşturulup, bu veri tabanın işverenler ile buluşturulması gerekmektedir. Özgeçmiş yazma
ve iş başvurusu yürütme gibi konularda geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sahip
olduğu bilgi eksikliklerinin olumsuz etkileri bu şekilde azaltılmış olacaktır. Böyle bir yetenek
ve beceri tespit sisteminin bulunması, işverenlere mevcut duruma göre çok daha kolay
şekilde iş arayan adaylara erişme ve onları tanıma fırsatı verecektir. Türkçe okuma-yazma düzeyi, mesleki eğitim ve tecrübeler, çalışmak istenen alanlar gibi bilgiler bu sistem
üzerinden girilebilir. Aynı zamanda geçici koruma kapsamındaki Suriyeli adaylar belirli bir
sektörde iş bulma ihtimallerini artırmak üzere iş ararken nelere dikkat etmeleri gerektiğini
ve ne tür eğitimlere ihtiyaç duyacaklarını yine bu sistem üzerinden öğrenebilirler.
Böyle bir modülün geliştirilmesi esnasında özellikle paydaşların iş birliğini gerektiren hususlar bulunmaktadır;
i.

İşverenlerin sistemden haberdar edilmesi ve sistemi işe alım süreçlerine entegre
etmelerinin sağlanması,

ii. Sistem geliştirilirken aday profillerine hangi tür özelliklerin dahil edilip bilgi toplanması gerektiğinin belirlenmesi,
iii. Farklı sektörler için adaylardan farklı detayda bilgilerin toplanmasına el verir şekilde geliştirme yapılması.
Yukarıdaki süreçlerin tümünde işverenlerle detaylı bir iletişim gerekli olacaktır. Bu alanlarda işveren temsilcilerini dahil eden çalıştaylar, danışma kurulları ve çalışma komiteleri
oluşturulması, sürecin her adımında özel sektör, sivil toplum, akademik çevreler veya kamudaki istihdam sağlayıcıların görüşlerinin alınmasını sağlayacak mekanizmaların kurulmasının önemli olduğu düşünülmektedir.
"Yetkinlik ve Beceri Tespit Sistemi" geliştirilirken dikkat edilmesi gereken çeşitli hususlar
vardır. Öncelikle hem Türkçe hem Arapça içerik sağlanması önemlidir. Sistem, farklı dillerde hem arama hem de giriş yapmaya elverişli olmalıdır. Sistem aynı zamanda çalışan
arayan işverenleri mevcutta sunulan istihdam teşvik ödemeleri gibi programlar hakkında
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bilgilendirmeli, işverenlerin özellikle geçici koruma kapsamındaki Suriyeli istihdamı hakkında sahip olabileceği soru ve cevapları içeren güncel bir bilgi bankasına sahip olmalıdır. Bu
platformun kullanımının geçici koruma kapsamındaki Suriyeli kitle arasında yaygınlaşması
için yerel belediyeler, İl Göç İdaresi Müdürlükleri gibi kamu kuruluşları ve STK’lar ile iş
birlikleri de faydalı olacaktır. Fon kaynaklarına göre bu sistemin kapsamı genişletilerek
belirli bölge veya illerde yüz yüze olarak kariyer danışmanlığı ve işe yerleştirme hizmetine
de çevrilebilir. Bu tür hizmetlerin sağlanması kayıt dışı çalışmaya karşı da önlem olacak ve
geçici koruma kapsamındaki Suriyeli kitle arasında kayıt dışılığı azaltacaktır.
Böyle bir yetenek kayıt platformun sıfırdan geliştirilmesi yerine İŞKUR gibi hali hazırda işe
yerleştirme yapan kuruluşlarla işveren örgütleri arasında iş birliği de düşünülebilir. İşveren örgütleri bu kuruluşların hali hazırdaki sistemlerinin işverenler arasında daha yaygınlaşmasını sağlayacak iletişim çalışmalarına katkı sağlayabilir. Aynı şekilde bu sistemlerin
farklı sektörlerdeki işverenlerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak şekilde geliştirilmesi gibi
süreçlere de destek verebilir.
Böyle bir çevrim içi platformun varlığı aynı zamanda istihdam desteği alanında çalışmalar
yürüten kamu kuruluşlarıyla fon sağlayıcılar için önemli bir veri kaynağı sağlayacaktır.
Platformda iş arayan kişilerin kitlesel özellikleri ve işverenlerin aradıkları ya da işe aldıkları
adaylara bakılarak oluşturulabilecek raporlamalar ilgili tüm paydaşlar için değerli bir bilgi
kaynağı teşkil edecektir. Bunlara ek olarak, politika ve program geliştiricilerin yönlendirilmesi için de önemli bir kaynak oluşturacaktır.
Oluşturulacak yetkinlik veri tabanı, Suriyeli iş gücünün belirli bir sayıda kaydedilmesinden
sonra işverenlere duyurulabilir. Bu tür bilgilendirmeler işveren örgütlerinin sahiplendiği iletişim kanalları yoluyla yapılabilir; web sitesi, aylık bültenler, duyuru e-postaları vb. yollar
bunlar arasında sayılabilir.
Böyle bir veri tabanının Suriyeli kesim arasında yaygınlaştırılması da önemlidir. Araştırma
bulguları ışığında bu kitlenin öncelikli iletişim metodunun sosyal çevre ve tanıdıklar üzerinden kulaktan kulağa iletişim olduğu görülmektedir. Direkt Suriyeli kesimle irtibatı olan
belediye birimleri, STK’lar ve derneklerle iş birliği de geliştirilebilir. Sistemin duyurulması,
bir Whatsapp veya çağrı merkezi numarası bulunması (i) ve ilgili platforma ait internet
sitesinin yaygınlaştırılmasıyla (ii) sağlanabilir. Türkiye’deki Suriyeliler arasındaki ana bilgi
kaynağı kulaktan kulağa iletişim olduğu için duyuru çalışmaları esnasında geçici koruma
kapsamındaki Suriyeli kişilerin yoğunlukla yaşadığı semtlere odaklanılan yerel iletişim çalışmaları da faydalı olacaktır (Arapça broşür dağıtımları, poster veya açık hava görsel
kullanımı gibi).
B. Mesleki Eğitim ve İş Hayatı Oryantasyonu:
Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli kitleye verilecek mesleki ve teknik eğitimler ile Türkiye’deki iş arama süreçlerine uyumu artıracak destekler kritik olacaktır. Bu rapor kapsamında incelenen AB ülkelerinde de bu tür eğitim programları ön planda tutulmuştur.
Bu çalışmadaki bulgulara göre, Türkiye’deki işverenlerin özellikle belirli mavi yakalı pozisyonları uzun süreli olarak doldurmakta çeşitli zorluklar yaşadıkları görülmektedir. Farklı
sektörlerdeki makine operatörlüğü gibi üretim ve imalat odaklı pozisyonlar bu tür fırsatların anlatıldığı 3.2. ve 3.3.2. numaralı bölümlerde listelenmiştir. Bunlar dışında özellikle
Arapça bilgisinin avantaja dönüşeceği satış ve çağrı merkezi gibi hizmetlerde de potansiyele rastlanmıştır.
Hem mesleki ve teknik yetkinliklerin hem de iş hayatına uyum için gerekli yetenek ve be-
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cerilerin yansıtıldığı genel eğitim programları, özellikle işveren ihtiyaçları doğru anlaşılarak geliştirilmesi halinde etkili olacaktır. Burada işveren örgütlerinin görüşleri alınarak
işverenlerin önceliklerinin bu tür projelerin tasarım aşamasında değerlendirilmesi önemli
bir katma değer sağlayacaktır. Bu tür projelerdeki öncelikler geçici koruma kapsamındaki
Suriyelilerin iş gücüne uyumunu artırmanın yanı sıra işverenlerin somut olarak yüzleştiği
çeşitli istihdam problemlerinin de çözülmesini destekleyecek şekilde tasarlanmasıdır.
Eğitimlerin verilmesi konusunda MEB, İŞKUR gibi devlet kuruluşlarının BM gibi devletler
arası kuruluşlarla, STK’larla ve ABD veya AB’deki fon sağlayan kuruluşlarla iş birliği yapması hedef kitleye ulaşılması açısından kolaylık sağlamakla birlikte kurumları üzerindeki
yükü de dağıtacaktır. Bu gibi kuruluşların mevcut ve gelecekteki eğitim programlarına işveren örgütlerinin dahil edilmesi özellikle de bu programların hazırlanması aşamasında işverenlerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Araştırma bulgularında
da belirtildiği gibi işbaşı eğitimlerin etkin bir öğrenme metodu olması nedeniyle, iş-tabanlı
eğitim içeriklerinin hazırlanması ve bu eğitimlerin verileceği tesislerin organize edilmesi
konularında da işverenler ile birlikte hareket etmek önemli olacaktır. Özellikle MEB veya
İŞKUR tarafından uygulanan ve örneklerine Almanya gibi çeşitli AB ülkelerinde de rastlanan iş-tabanlı eğitim programlarının geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler arasındaki
yaygınlığının artırılması konusunda da kurumlar arasındaki iş birliği önemli rol oynayacaktır. İşveren örgütlerinin işverenlerle iletişim ağının etkin kullanılması, pozisyon boşluklarının
belirlenmesi ve eğitimlerin ihtiyaca göre düzenlenmesi konusuna da destek sağlayarak
eğitim kalitesinin ve istihdam olanaklarının artırılmasına yardımcı olacaktır. Almanya’daki
“Her İnsanın Potansiyeli Vardır” projesi ve Türkiye’de örnek olarak ILO veya UNDP tarafından yürütülen işe yerleştirme ve istihdam danışmanlığına benzer modüller bu konudaki
başlıca iyi uygulama örnekleridir.
Araştırma bulgularına göre, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler arasından özellikle
okul çağındaki kişiler için görece yüksek oranda okullaşma oranı yakalandığı, öte yandan
yetişkinlerin ise iş gücüne uyum konusundaki eğitimlere erişim için hala desteğe ihtiyaç
duyabilecekleri sonucu ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, geliştirilecek programların veya iş
birliklerinin özellikle 18 yaş üstü kişileri hedeflemesi de düşünülebilir.
Hem sınıf ortamında verilen dersler hem de işyerinde uygulamalı olarak verilen pratik
derslerle ilerleyen iş tabanlı eğitimler, genel olarak faydalanıcılar için önemli bir sosyalleşme kanalı oluşturabilecektir. Bu yöntem ile işveren ve yerel çalışanların geçici koruma
kapsamındaki Suriyeli kitle ile daha fazla temasa geçmesi de sağlanabilecektir.
İş-tabanlı eğitim süreçleri, işverenden eğiticiye geri bildirim kanalları oluşturarak program
faydalanıcısının gelişimini ölçmeye el veren izleme ve takip sistemini de kapsamalıdır. İşveren örgütleri, böyle bir izleme sistemi kurmak ve işverenler nezdinde kullanımını sağlamak
için de önemli potansiyele sahiptir. Böylece, staj veya işe yerleştirme sonrasında olumsuzluk yaşayan faydalanıcılar olursa, bu durumlara zamanında müdahale etmek ve faydalanıcıları doğru yönlendirmek üzere mentorlük veya danışmanlık programları geliştirmek
işveren örgütlerinin elinde olacaktır.
Mesleki eğitimler ve teknik beceriler haricinde, işverenler tarafından en çok vurgulanan
konulardan biri de iş kültürü uyumsuzluğudur. Suriyeli çalışanların çalışma saatlerine dikkat etmedikleri, hedefli çalışmayı önemsemedikleri ve yerel çalışanlar ya da yöneticileriyle iyi geçinmeyecekleri gibi çeşitli olumsuz algılar derinlemesine görüşmeler esnasında
dile getirilmiştir. Eğitim programlarının, bu doğrultuda Almanya’daki ülkeye giriş eğitimine
benzer şekilde özellikle Türk İş Kültürü, İletişim, Ekip Çalışması ve Zaman Yönetimi gibi
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başlıkları dahil eden içeriklerle desteklenmesinde fayda vardır.
İş gücüne uyum konusunda işverenler tarafından bu araştırma kapsamında en çok vurgulanan sorunlardan biri dil bariyerleridir. Özellikle İsveç’te bir başarı hikayesi olarak tanımlanan ve Almanya gibi farklı ülkelerde de uygulanan mesleki dil eğitimlerinin geliştirilmesi
hızlı ve verimli bir çözüm teşkil edebilecektir. Başlıca mavi yaka olarak tanımlanan pozisyonlar için bu türde bir dil eğitimi fayda sağlayabilecektir; şayet bu metodun, kullanıldığı
ülkelerde görece daha düşük vasıflı pozisyonlar için uygulandığı görülmektedir. Bu tür bir
eğitim içeriği, profesyonel olarak dil eğitimi üzerine uzmanlaşan kuruluşlarla işverenlerin
birlikte çalışması sağlanarak tasarlanabilir.
Eğitim programları kapsamında iş hayatını etkileyecek farklı durumların kapsanması da
gereklidir; Türkiye’de iş arama yolları, finansal hizmetler (çalışma hayatındaki başlıca vergiler ve düzenlemeler ile banka hesabı, internet bankacılığı, kredi kartı-kredi gibi enstrümanların kullanımı), bilgi teknolojileri kullanımı, temel Türk iş hukuku (çalışan hakları,
işveren hakları vb.) başlıkları önerilen önemli içerikler arasındadır.
Mevcutta erişilebilen eğitim programlarıyla alakalı olumsuzluklardan biri zamanlamadır.
Bundan dolayı eğitim kapsamında verilen ders saatlerinin zamanlaması da önemlidir. Halihazırda çalışmakta olan kişileri, mesleki gelişim ve günlük kazançları arasında seçim yapmak zorunda bırakmadan akşam iş saatlerinden sonra veya hafta sonu günlerinde derslerin sunulması kritiktir. Öte yandan tam zamanlı bir ders programı gerekmesi halinde,
programa katılımı teşvik etmek için katılımcılara ders programı süresince maddi destek
verilebilir. Ders aşamalarını başarılı şekilde geçmeye devam ettikleri sürece bu maddi desteğe devam edilebilir. Özellikle dil eğitimi verilecek durumlarda bu tek gerçekçi ihtimal
olabilir. Bunların yanı sıra eğitim esnasında faydalanıcıların çocukları veya bebeklerinin
bekleyebileceği çocuk oyun veya bakım alanlarının sağlanması katılımı artıracak, ayrıca
eğitim yerine ulaşım konusunda servis hizmetlerinin sunulması veya ulaşım maliyetlerinin
karşılanması da katılımı destekleyici ek unsurlar olacaktır.
Özellikle iş gücüne uyum konusundaki bariyerlerden birinin işverenlerin olumsuz algıları
olduğu düşünülürse yukarıda bahsedilen içerikte bir programın sonuçlarının takip edilmesi
ve başarı hikayelerinin işveren ağındaki paydaşlar arasında yaygınlaştırılması da ek bir
fayda teşkil edecektir. Danimarka’da uygulanan “Elçi Şirketler” uygulamasına benzer şekilde seçilen şirketler üzerinden başarı hikayeleri daha geniş bir işveren ağına tanıtılabilir.
C. Ağ Geliştirme ve Mentorlük Aktiviteleri:
Profesyonel ağlar geliştirmek ve belirli bir sektörde çalışan kişilerle temas içinde olmak, iş
arama ihtiyacı doğduğunda yarar sağlayacak pratik unsurlardan biridir. Benzer sektörde çalışan tanıdıklara sahip olmak aynı zamanda işyerinde karşılaşılan teknik veya insan
ilişkileri sorunlarının çözülmesinde de fayda sağlayacaktır. AB’de, özellikle de İskandinav
ülkelerde mülteciler ile tecrübeli sektör profesyonellerini bir araya getirmeyi hedefleyen
ağ çalışmaları bu düşünceyle kurulmuştur. İş fırsatlarından haberdar etme, mesleki eğitim
fırsatlarını takip etme, işteki sorunlar konusunda destek olma gibi hususlarda bu tür ağlar
katkı sağlamaktadır.
Öncelikle, bir önceki bölümde bahsedildiği gibi mesleki eğitim ve işe yerleştirme çalışmalarının son ayağı olarak iş aramaya başlayan veya işe giren kişilere mentorlük hizmetleri verilebilir. AB’deki çalışmalarda bunun birkaç versiyonuna rastlanmıştır. Bir versiyonda mentorler program sağlayıcı tarafından seçilmiş kişiler olmaktadır. Program sağlayıcı hedef
sektörlerden seçeceği tecrübeli isimlerle iş arayan çeşitli kişileri eşleyerek onlara yönlen-
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dirme yapılmasını sağlayabilir. Bu tür bir çalışma işe girmiş kişilerin Türkiye’deki iş ortamına
adapte olmasını sağlayan bir oryantasyon süreci içinde de verilebilir. Bu tür bir mentorlük
sadece mesleki teknik gelişim açısından yönlendirmekle kalmayacak aynı zamanda işveren
hedeflerinin takibi, zaman planlı çalışma, iş saatleri uyumu ve diğer çalışanlara yönelik tutum ve üslup gibi konularda destek verilmesini de kapsayacaktır. Bu mekanizma daha çok
hali hazırda bir işe girmiş kişilerin işlerini koruyabilmesini hedeflemektedir.
Diğer yandan, henüz işe girmemiş kişilere yönlendirme yapmak da bir yol olabilir. İsveç’teki “Meslek Kapısı” programına benzer bir çalışma da Türkiye’de gerçekleştirilebilir. Belirli
bir sektörde iş aramakta olan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerle o sektörde hali
hazırda çalışan T.C. vatandaşlarını bir araya getirerek Suriyelilerin iş bulmasına fayda
sağlayacak bir tanıdık ağı geliştirmesine destek verilebilir. İş başvurusunda bulunulabilecek potansiyel işverenlerin hangileri olduğu konusunda daha detaylı bilgilenmeleri sağlanabilir. Genel olarak iş arama süreciyle ilgili olarak akıllardaki soruların cevaplanmasına
destek olunabilir.
Öte yandan, Almanya’daki “Yetkinlik Yoluyla Uyum” programının aşamalarından birinde
olduğu gibi, ülkenin iş ve sosyal kültürüyle ilgili seminer, buluşma günleri ve panel organizasyonları düzenlenebilir. Bunlar farklı şehirlerde veya aynı şehrin farklı semtlerinde düzenlenen görece küçük buluşmalar şeklinde gerçekleştirilebileceği gibi daha büyük eğitim
seminerleri olarak da düzenlenebilirler. Aynı zamanda aynı sektörde çalışan kişilerin çeşitli
etkinliklerle bir araya getirilmesi gibi faaliyetler de desteklenebilir. Sosyal çatışmaya karşı
özellikle Suriyeli çalışanların bulunduğu büyük ölçekli firmaların hedeflenmesi ile de bu tür
ağ geliştirme çalışmaları yapılabilir; aynı ortamda çalışan yerel ekiplerle Suriyeli çalışanların yakınlaşması sağlanabilir.
D. İşveren Destekleri:
İşverenlerin çok büyük çoğunluğu geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş
gücü piyasasına erişimlerini arttıracak teşvik projelerinden haberdar değillerdir. İlk etapta
işverenlerin projelerden haberdar edilmesiyle istihdama katkı sağlanması mümkün olabilir.
Bu tür bilgilendirmeler işveren örgütleri tarafından sahiplenilen iletişim kanalları yoluyla
yapılabilir. Bunlar web sitesi, aylık bültenler, duyuru e-postaları vb. kanallar olabilir.
Özellikle Avrupa Birliği'ndeki örneklerden edinilen tecrübelere göre işverenlere mülteci
çalıştırma karşılığında verilen teşvikler, mülteci istihdamını artırmak konusunda kritik rol
oynamaktadır. Fon sağlayıcıların işverenlerin çalışan maliyetlerini kısmen ve belirli sürelerde karşıladığı programların etkisine raporun 2.6.6. numaralı bölümünde değinilmiş (Avrupa Birliği Deneyimlerine göre İş Gücü Piyasasına Katılımda İşverenlerin Rolü) ayrıca bu tür
çalışmalara çeşitli örnekler 2.6.4. numaralı bölümünde (Avrupa Birliğinde Mülteciler için İş
Gücü Uyum Çalışması Örnekleri) verilmiştir.
Bu tür teşvik programları işveren örgütleri tarafından fon sağlayıcıların desteğiyle organize edilebilir. Buradaki önemli husus, bu tür programları doğru stratejilerle tasarlamaktır.
AB ülkelerindeki genel deneyim, kapasite geliştirme ve mülteci istihdamına yönelik programlarda işverenlere sunulan mali teşviklerin önemli katkı sağladığıdır. Daha önce bazı
bulguları paylaşılan "Avrupa Komisyonu Raporu"nda190 finansal teşviklerin mültecilerin iş
gücüne uyumunu sağlamak hususundaki önemi vurgulanmıştır. Örnek olarak, Norveç’teki programlarda işverenlere mülteci çalışanları için ücret sübvansiyonları ve farklı dilde
190

Publications Office Public of the European Union, Employment Services (PES) initiatives around skills, competencies
and qualifications of refugees and asylum seekers (İngilizce), 2017 ; https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18319&langId=en (Son Erişim: 12.01.2020)
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eğitim destekleri sunulmaktadır. Bu tür finansal destekler, işverenleri geçici koruma kapsamındaki Suriyeli istihdamıyla ilgili teşvik etmek amacıyla Türkiye’de de uygulanabilir.
Ancak daha önce belirtildiği gibi bölge, şehir ve sektörlerin doğru belirlenmesi önem arz
etmektedir. İşveren örgütleri, bu strateji belirleme sürecini sahiplenerek farklı fon sağlayıcılarla iş birliği yapabilir. Şayet bu tür teşvikler yerel seviyede belirli sektörlerdeki işverenlere, özellikle belirli tipteki pozisyonlar hedeflenerek verilirse yerel işsizliği tetiklemeden
ilerlenebilir. Bu tür projeler için, işverenlerin yerel iş gücü ile karşılamakta zorlandıklarını
belirttikleri meslek grupları ve pozisyonları belirlemek ya da sadece bu tür pozisyonların
tespit edilebildiği sektörlere eğilmek gereklidir. Bu araştırmada (3.2. ve 3.3.2. numaralı
bölümler) yönlendirme amaçlı olarak mesleki eğitim ve pozisyon ihtiyaçlarıyla ilgili bulgular paylaşılmıştır. Daha sonra sadece belirli bölgelere veya sektörlere yönelen ek sayısal
araştırmalarla da bu alandaki bulgular güçlendirilebilir.
Verilecek teşvikler AB’deki örneklerine benzer şekilde farklı kriterlere göre sağlanabilir.
Bu tür teşvikler genelde üç kriterden birine bağlı olarak verilmektedir; bunlar, direkt işe
alım sonucunda verilenler, belirli mesleki eğitimlerin işveren tarafından verilmesi karşılığında verilenler veya işe alımdan sonra personeli belirli bir süre çalıştırmış olma karşılığında
verilenler şeklinde sıralanabilir.
Bu tür finansal teşvikler, kayıt dışılığı azaltmakta da rol oynayacaktır. Kayıt dışı çalışan
geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin kayıt altına alınması, birçok açıdan Suriyelilerin
Türkiye iş gücü piyasasında yer almasında engel olan konuların aşılmasına yardımcı olacaktır. Türk vatandaşı çalışanlar korunmuş olacak, aynı zamanda geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çalışan ve Türk vatandaşı çalışanlara rekabette eşitlik sağlanarak ayrımcılık algısının kaldırılmasının yolu açılacaktır.
İşverenlere sağlanacak destekler sadece finansal teşviklerle sınırlı değildir. İşverenlerin
geçici koruma kapsamındaki Suriyeli istihdam olasılığını artıracak şekilde hizmetler sunulup yaygınlaştırılabilir. Araştırma bulgularına göre işverenlerin olumsuz algılarından biri
çalışma izni alınmasını zahmetli veya büyük ihtimalle olumsuz sonuçlanacak bir süreç olarak görülmesidir. Oysa Türkiye’de son yıllardaki atılımlarla özellikle geçici koruma kapsamındaki kişilere çalışma izni çıkarmak kolaylaşmıştır. Bu doğrultuda çalışma izniyle ilgili
bilgilerin işverenler arasında yaygınlaştırılmasını sağlamak işveren örgütleri için bir değer
yaratma fırsatı oluşturabilir. Bu destek, bilgi sağlamanın ötesinde işveren temsilcilerine
verilecek daha kapsamlı danışmanlık hizmetleri olarak da şekillenebilir. İşveren örgütleri,
farklı fon sağlayıcılarla iş birliği de yaparak yerel işverenler için çalışma izni adımlarını
yönlendiren veya görece büyük işverenler için bu adımları direkt olarak gerçekleştiren
danışmanlık hizmetlerini işverenlere sunabilir. Bu tür çalışmalar da kayıt dışı çalışmanın
azalmasında pay sahibi olacaktır.
E. Girişimcilik Destekleri:
Araştırma bulgularında belirtildiği gibi Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki 15 yaş üstü
Suriyeli istihdamının yaklaşık 3’te birlik kısmı, Suriyeli kitle arasındaki girişimcilerin aktivitelerine bağlanmaktadır. Buna kendisi girişimcilik yapan veya Suriyeli bir işverenin yanında
çalışanlar da dahildir. Suriyeli kişilerin işe alımı, iş kültürü ve dil uyumu gibi çeşitli nedenlerle Suriyeli işverenlerin tercih ettiği bir durumdur. Aynı zamanda araştırma bulguları yine
Suriyeli KOBİ’lerin satışlarının önemli bir kısmını yine iç pazardaki Suriyeli ortağı ya da
sahibi olan kuruluşlara veya Arapça konuşulan ülkelere ihracat yoluyla yaptıklarını göstermiştir. Bu doğrultuda Türkiye’deki Suriyeli girişimciliğini desteklemek de yerel işverenler
veya yerel istihdam üzerinde olumsuz bir etki tetiklemeden iş gücüne uyumu destekleme-
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nin önemli yollarından biridir.
Bu destek çeşitli yollarla yapılabilir. Sosyal girişim çalışmaları bunlardan biridir. İsveç’teki
"Yalla Trappan" benzeri sistemler yerel halk ile Suriyelilerin birlikte kooperatifler yoluyla
sosyal girişimcilik yapmasına destek olabilir. Bu tür çalışmalar hem girişimcilikteki risklerin
ortaklaşa paylaşılmasını hem de yer yer öngörülemez iş yükünün birlikte göğüslenmesini
sağlayabilir. Geliştirilecek bir sosyal program, kooperatif katılımcılarının seçimi, yerel işverenlerle beraber kooperatifin üretim ve satış yapması gereken alanın işveren ve piyasa
analizleriyle belirlenmesi, kooperatif üyesi geçici koruma kapsamındaki Suriyeli kişilere girişimleri sağlıklı bir yapıya ulaşıncaya kadar bir süre maddi destek, satış danışmanlığı ve
mentorlük gibi hususları kapsayabilir.
İşveren örgütleri, önemli bir katma değer olarak girişimciliğin destekleneceği sektörlerin belirlenmesi sürecini yerel işverenlerle uyum içinde yürüyecek şekilde şekillendirebilir.
Özellikle yerel işverenlerin tedarik zincirlerinde verimli şekilde doldurmakta zorlandıkları
alanlara geçici koruma kapsamındaki Suriyeli girişimciler yönlendirilebilir ve yerel işverenlerin değer zincirleri desteklenebilir. İşveren örgütleri benzer şekilde yerel şirketler ve
Suriyeli girişimciler arasında bu tür tedarik zincirleri oluşturmak üzere ağ geliştirme aktiviteleri yürütebilir.
Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere sunulabilecek diğer destekler aşağıda sıralanmıştır;
 Satış - Pazarlama ve Strateji Danışmanlığı: İş fikrinin değerlendirilmesi ve fizibilite
konularında yönlendirmeler ile fiyatlama, dağıtım ve imaj konumlama gibi alanlarda birebir girişim danışmanlığını kapsar.
 Hukuk Danışmanlığı: Şirket kuruluş hizmetlerinden çalışma izni gibi çeşitli bürokratik hizmetlere, satış ve personel anlaşmalarından iş kurallarının detaylandırılmasına farklı alanlarda danışmanlıkları kapsar.
 Finansal Danışmanlık: Şirket kuruluş maliyetlerinden vergi beyanname ve fatura ile ekstre işlemlerine çeşitli konularda danışmanlıkları kapsar. Özellikle Suriyeli
girişimciler için ihracat- ithalat gibi gümrükle alakalı süreçlere de hâkim olunması
gerekir.
 Sosyal Medya ve IT Danışmanlığı: İnternet sitesi, e-ticaret ve sosyal medya hesaplarının yönetimi gibi konular ile IT altyapısının kurulmasıyla ilgili alanlarda maliyet ve kalite yönetimi danışmanlıklarını kapsar.
Bunlar dışında özellikle Türkiye’deki yerel iş ortamına yeni girmiş geçici koruma kapsamındaki Suriyeli girişimcilere özellikle tedarik zincirleri ve personel işe alımları konusunda
destek verecek mentorlük sistemleri kritik olacaktır. Kendi sektöründe başarılı olmuş yerel
girişimciler veya profesyoneller ile Suriyeli girişimciler eşleştirilerek bu tür ağ geliştirme
çalışmaları yürütülebilir. Aynı zamanda özellikle Arapça konuşulan ülkeleri hedefleyen ihracat alanları için Suriyeli girişimcilere yatırım veya şirket kuruluş hibesi gibi hizmetler
sağlanabilir.

***
Bu raporu, içeriğinde sunulmuş olan araştırmanın Türkiye iş gücü piyasasındaki tüm paydaşlara faydalı olması ve ülke ekonomisinin güç ve üretkenliğinin korunması ile artırılması
yolunda bir katkı sağlamasını dileriz.

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
www.tisk.org.tr

111

Kaynakça
• Avrupa Birliği Göç Politikaları ve Göçmenlerin Sosyal Olarak İçerilmelerine Etkisi, Orhan Koçak, R.Demet Gündüz,2017 https://www.researchgate.net/publication/313014386_Avrupa_Birligi_Goc_Politikalari_ve_Gocmenlerin_Sosyal_Olarak_
Icerilmelerine_Etkisi

112

•

“Kopuş”tan “Uyum”a Kent Mültecileri Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği, Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi, 2017, http://
marmara.gov.tr/UserFiles/Attachments/2017/04/14/dcc6a30e-e9ed-4e99-920b-cdfa7544e370.pdf

•

BİA Haber Merkezi, Temmuz 2019, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Verilerine göre Türkiye’deki Suriyeliler https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/210836-goc-idaresi-genel-mudurlugu-verilerine-gore-turkiye-deki-suriyeliler

•

Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği   https://www.mevzuat.
gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6244&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yabanc%C4%B1lar%C4%B1n%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma https://www.mevzuat.
gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20168375.pdf

•

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2018, Yabancılara verilen çalışma izin sayısı
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/31746/yabanciizin2018.pdf

•

Ekonomi Bakanlığı’nın 14/08/2017 tarihli yazısı

•

Euronews, Avrupa’da en çok sığınmacı kabul eden ülkeler hangileri, 2018 https://
tr.euronews.com/2018/06/29/avrupa-da-en-cok-siginmaci-kabul-eden-ulkeler-hangileri-

•

Frontline, By the numbers, Syrian Refugees Around The World, 2019 https://www.
pbs.org/wgbh/frontline/article/numbers-syrian-refugees-around-world/

•

Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Uyum, Vatandaşlık ve İskân Sorunu, Hakan
BOSTAN http://www.gam.gov.tr/files/8-3.pdf

•

Gzt, Türkiye’den Avrupa’ya geçen sığınmacıların sayısında belirgin düşüş,2019 https://www.gzt.com/dunya-politika/turkiye-ve-dunyada-multeci-sayisi-hangi-ulkede-kac-multeci-var-3497350

•

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, Suriyelilerin Türkiye Ekonomisinde Kayıt
Dışı İstihdama Etkileri ve Bunun Yansıması Olarak Türkiye’ye Maliyetleri Üzerine Bir
İnceleme, 2017  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/311124

•

Integration of Syrian refugees under temporary protection into the Turkish labor market: Challenges and Opportunities, Round tablem FLA and UNHCR, 2016

•

Irregular Labour Migration In Turkey And Impact Of Migrant Workers On The Labour
Market, International Organization for Migration, www.researchgate.net/publication/303287182_IRREGULAR_LABOUR_MIGRATION_IN_TURKEY_AND_IMPACT_
OF_MIGRANT_WORKERS_ON_THE_LABOUR_MARKET

•

İNGEV Mülteci Hayatlar Monitörü, 2017

•

İNGEV Save the Children Gender Sensitive Labor Market Assessment Turkey, 2019

•

İNGEV ve Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Mülteci Hayatlar Monitörü, 2017

•

İNGEV, Suriyeliler Tarafından Kurulan Şirketler İçin Potansiyel İyileştirme Alanları,

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
www.tisk.org.tr

İNGEV, 2017 http://ingev.org/raporlar/Suriyeliler_Tarafindan_Kurulan_Sirketler_
Icin_Potansiyel_Iyilestirme_Alanlari.pdf
•

Karacadağ, İstihdam Ve İş gücü Piyasasi Raporu, 2018, https://www.karacadag.
gov.tr/Dokuman/Dosya/www.karacadag.gov.tr_304_XF4V98JS_istihdam_ve_isgucu_piyasasi_raporsu_mayis_2018.pdf

•

Labor Market Integration of Syrian Refugees in Turkey: From Refugees to Settlers,
the journal of migration studies, Ahmet İçduygu, Eleni Diker, V. 3, No 1 6.9.17

•

Minimum Wage Effects on Labor Market Outcomes in Turkey, Central Bank of the
Republic of Turkey, 2016, working paper No. 16/14

•

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Mülteciler Toplum Merkezi,  Avrupa Birliği’nin Suriye için Türkiye’ye Ödediği Para, 2019, https://multeciler.
org.tr/avrupa-birliginden-3-milyar-euro-geldi-mi/

•

Omran for Strategic Studies, Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki Geçim Kaynağı ZorluklarıMuhammed Abdullah http://tr.omrandirasat.org/yay%C4%B1nlar%C4%B1m%C4%B1z/
suriyeli-multecilerin-turkiye-deki-gecim-kaynagi-zorluklari-analitik-arastirma.html

•

Publications Office Public of the European Union, Employment Services (PES)
initiatives around skills, competencies and qualifications of refugees and asylum
seekers,2017  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/196237d2-e6d1-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF

•

Regional Strategic Overview, Turkey: Regional Refugee & Resilience Plan 2017-2018
in response to Syria crisis, UNHCR

•

Suriyeli Göçmenlerin Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkilerine Etkileri, Ekin İlktürk, 2017 https://www.academia.edu/37168372/Suriyeli_G%C3%B6%C3%A7menlerin_T%C3%BCrkiye_ve_Avrupa_Birli%C4%9Fi_%C4%B0li%C5%9Fkilerine_Etkileri_The_Effects_
of_Syrian_Immigrants_on_Turkey-European_Union_Relations

•

Suriyeli Mültecilerin Türkiye İş Gücü Piyasasına Etkileri, İrfan Kaygısız http://www.
fes-tuerkei.org/media/pdf/D%C3%BCnyadan/2017/Du308nyadan%20-%20Suriyeli%20Mu308ltecilerin%20Tu308rkiye%20I307s327gu308cu308%20Piyasasina%20Etkileri%20.pdf

•

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Geçici Koruma, İstatistikler, 2019

•

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Geçici Koruma, İstatistikler, 2019,
https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/Istatistikler/KASIM/18KASIM/24_
gecici_koruma_kapsamindaki_suriyelilerin_illere_gore_dagilimi_07022019.jpg

•

TÜİK Resmi Sayfası: İş Gücü İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24630; erişim tarihi: 17/08/2017

•

Türk Hukukunda Turkuaz Kart Sahibi Yabancilarin Çalişma Şartlari, Hasan Alparslan
Ayan https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/542683

•

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’deki Suriyeler Özel Raporu, 2016

•

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’deki Suriyeler Özel Raporu, 2016: https://www.ombudsman.gov.tr/suriyeliler/ozel_rapor.pdf

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
www.tisk.org.tr

113

114

•

Türkiye Ekonomisinde İşsizliğin Belirleyicisi Olan Temel Makroekonomik Değişkenlerin
Tespitine İlişkin Bir Uygulama, Fatih AYHAN, UİİİD-IJEAS, 2019 (25):235-252 ISSN
1307-9832

•

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2019, AA Haber, Ekonomi, https://www.
aa.com.tr/tr/ekonomi/issizlik-rakamlari-aciklandi/1614129

•

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 17/08/2017 tarihli yazısı.

•

Türkiye’de Çalışma İzni Verilen Suriyeli Sayısı, Şubat 2018- Haberler, Türkiye’den Mülteci Haberleri https://multeciler.org.tr/turkiyede-calisma-izni-verilen-suriyeli-sayisi/

•

Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Kasım 2019, Mülteciler Derneği   https://multeciler.org.tr/
turkiyedeki-suriyeli-sayisi/

•

Udlændinge- og Integrationsministeriet, Birlikte Entegrasyon Üzerine, 2019 https://
uim.dk/ministeriet

•

Workshop on problems faced by Syrian workers, employers and entrepreneurs in labour market and suggestions for solution overall evaluation, International Labour Organization & Syria friendship association, 13-06-2016: https://goo.gl/3rTNh5

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
www.tisk.org.tr

6. Ekler
Ek 1: TİSK- İş Gücü Piyasasına Erişim Projesi Derinlemesine Görüşmeler Yarı Yapılandırılmış Görüşme Akışı:
DERİNLEMESİNE GÖRÜŞME YARI YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME AKIŞI
1.

GİRİŞ ve TANITIM

5’

Derinlemesine görüşmelerin başında, araştırmanın amacı anlatılarak tanışılır
 Görüşülen firma temsilcisine öncelikle proje konusunda kısaca bilgi verilir ve görüşme teklifini kabul ettiği için teşekkür edilir.
 Raporlamanın kişisel bazda değil, tüm söylenenlerin birleştirilerek yapılacağının ve
raporlamada firma ve görüşülen kişi bilgisinin paylaşılmayacağı anlatılır
 Ses kaydının nedeni anlatılır
 Tanışma
2. ISINMA ve İŞLETME PROFİLİ

5’

Genelden özele doğru bir soru akışı takip edilecektir. Bu sorular sayesinde işletmenin genel
yapısı ve kapasitesi öğrenilir.
2.1.

Öncelikle bize biraz şirketinizden bahseder misiniz?

Eğer görüşmeye başlamadan önce aşağıdaki başlıklar kapsanmamış/ kayıt alınmamışsa
sorulacak:
2.1.1. Kuruluş yılı?
2.1.2. Kuruluş yeri?
2.1.3. Sahibi/ kurucusu?
2.1.4. Çalışan sayısı?
2.1.5. Sektörü? / Faaliyet alanı?
2.1.6. Tedarikçi tipi?
2.1.7. Müşteri tipi?
2.1.8. İthalat-ihracat durumu?
3. SURİYELİLERE YÖNELİK ALGILAR ve GELİŞME ALANLARI

30-40’

Bu bölümde Suriyelilerle ilgili çeşitli algı unsurlarının detaylı olarak irdelenmesi amaçlanmaktadır. Öncelikle Suriyeli mültecilerin sektör içindeki çalışma alanları belirlenecektir.
Firma yetkilisi algısındaki Suriyeli çalışan profilinin belirlenmesine yönelik sorular yöneltilecektir.
Aynı zamanda, Suriyeli istihdam sağalmanın zorlukları/ bariyerleri kapsanacak ve bu istihdamı artışı için öngörülen gelişme alanlarının (gerekli beceri gelişimi, iyileştirme alanları
ve aksiyon önerileri) öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
SURİYELİLERİN İŞ GÜCÜNDE YER ALMASINA GENEL YAKLAŞIMLAR:
3.1.

Suriyelilerin iş gücüne genel yaklaşımlar: Genel olarak Suriyelilerin Türk iş gücü piyasasında yer alması ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
3.1.1. Sizce Suriyelilerin iş gücü piyasasında güçlü oldukları konular/ uygun pozis-
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yonlar neler?
3.1.2. Sizce bu konularda/ uygun pozisyonlarda, güçlü olmalarının sebebi nedir?
3.1.3. Suriyelilerin iş gücü piyasasında daha zayıf olduğunu düşündüğünüz konular
var mı?
3.1.3.1.
3.2.

Eğer evet ise: Neler? Neden?

Sektör özelinde olası fırsatlar: Sizce kendi sektörünüzde Suriyeli mültecilere yönelik
fırsatlar var mı?
3.2.1. Eğer evet ise: Sizce bu fırsatlar neler?
3.2.1.1.

3.3.

Eğer hayır ise: fırsat olmadığını düşünmenizin sebebi nedir?

Kendi şirketinde Suriyeli iş gücüne yaklaşım: Şirketinizde Suriyeli çalışanlar olması
ve onlara iş imkânı sağlamak ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
3.3.1. Şirket olarak size sağlayacağı faydalar olabilir mi? Neler?
3.3.2. Olası riskler/ zorluklar olabilir mi? Neler?
3.3.3. Şirketinizde Suriyeli çalışanınıza var mı?

Eğer evet ise:
3.3.4. Kaç kişi?
3.3.5. Hangi pozisyonlarda?
3.3.6. Ne tip anlaşmalarla çalışıyorlar; deneme süresi, geçici iş/ gündelik iş gibi anlaşmalar?  
3.3.7. Suriyeli çalışanlarınızın olmasının size kurum olarak sağladığı bir avantaj var
mı?
3.3.8. Varsa: nedir? Yoksa: bir avantaj sağlamadığını düşünmenizin sebebi nedir?
Eğer hayır ise:
3.3.9. Daha önceden Suriyeli iş gücü istihdam ettiniz mi? Eğer evet ise: Suriyeli iş
gücüyle çalışma deneyiminizi anlatır mısınız?
3.3.10. Şu anda Suriyeli iş gücü istihdam etmemenizin sebebi nedir?
SURİYELİLERİN TÜRK İŞ GÜCÜ PİYASASINA DAHA FAZLA YER ALAMASI
KONUSUNDA ENGELLER:
3.4.

SPONTANE: Suriyeli iş gücünün Türk iş piyasanda yer almasında ki engeller/ bariyerler: Önce yönlendirmeden spontane cevaplar alınacak: Sizce bir Suriyeli iş gücünün Türk iş gücü piyasasına daha fazla yer alamaması için önünde ki engeller/
zorluklar neler?

YARDIMLI: Suriyeli iş gücünün Türk iş piyasanda yer almasında ki engeller/ bariyerler:
Eğer spontane bahsedilmezse, aşağıda ki konu başlıklar hatırlatılarak irdelenecek:
HUKUKİ ENGELLER:
3.5.
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Sizce işveren açısından Suriyeli istihdam etmenin hukuki zorluklar var mı? Eğer evet
ise: bunlar neler?
TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
www.tisk.org.tr

Kota: Eğer bahsedilmemişse
3.6.

Suriyeli çalışan kotası konusunda ne düşünüyorsunuz?

3.7.

1/5 Suriyeli çalışan kotası olursa bunu nasıl bulursunuz?

3.8.

Sizce bu konuda ne yapılmalı/ yapılabilir? Nasıl üstesinden gelinebilir? Nasıl fırsatlar
var/ olabilir? / Ne gibi desteğe ihtiyaç var?

SGK: Eğer bahsedilmemişse:
3.9.

Suriyeli çalışan SGK konusunda ne düşünüyorsunuz?

3.10. Sizce bu konuda ne yapılmalı/ yapılabilir? Nasıl üstesinden gelinebilir? Nasıl fırsatlar
var/ olabilir? / Ne gibi desteğe ihtiyaç var?
MADDİ:
3.11. Sizce işveren açısından Suriyeli istihdam etmenin maddi zorlukları var mı? Eğer evet
ise: bunlar neler?
3.12. Sizce bu konuda ne yapılmalı/ yapılabilir? Nasıl üstesinden gelinebilir? Nasıl fırsatlar
var/ olabilir? / Ne gibi desteğe ihtiyaç var?
MESLEKİ BİLGİ:
3.13. Sizce, Suriyeli istihdam etmenin mesleki bilgi açısından zorlukları var mı?
3.13.1. Eğer evet ise: bunlar neler?
3.14. Bu meslekler için hangi teknik ve sosyal beceriler gereklidir? (Mesleki ve işe alım
bakımından)
3.15. Bu meslekler için hangi dil becerileri gereklidir?
3.16. Bu meslekler için hangi minimum eğitim düzeyi gereklidir?
3.17. Hangi eğitimleri/sertifikaları/becerileri kazanmaları sektörünüzde iş bulabilmek ve
başarılı olmak için faydalı olur?
3.18. Sizce bu konuda ne yapılmalı/ yapılabilir? Nasıl üstesinden gelinebilir? Nasıl fırsatlar
var/ olabilir? / Ne gibi desteğe ihtiyaç var?
KÜLTÜREL/ SOSYAL:
3.19. Sizce Suriyeli istihdam etmenin kültürel/ sosyal açıdan zorlukları var mı?
3.19.1. Eğer evet ise: bunlar neler?
3.20. Sizce bu konuda ne yapılmalı/ yapılabilir? Nasıl üstesinden gelinebilir? Nasıl fırsatlar
var/ olabilir? / Ne gibi desteğe ihtiyaç var?
TEMİN:
3.21. Sizce Suriyeli çalışan bulma/ ulaşma, onların sizin açık pozisyonlarınızı bulma/ ulaşma/ başvurma ile ilgili zorlukları var mı?
3.21.1. Eğer evet ise: bunlar neler?
3.22. Sizce bu konuda ne yapılmalı/ yapılabilir? Nasıl üstesinden gelinebilir? Nasıl fırsatlar
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var/ olabilir? / Ne gibi desteğe ihtiyaç var?DİL:
3.23. Sizce Suriyeli istihdam etmenin dil ile ilgili zorlukları var mı?
3.23.1. Eğer evet ise: bunlar neler?
3.24. Sizce bu konuda ne yapılmalı/ yapılabilir? Nasıl üstesinden gelinebilir? Nasıl fırsatlar
var/ olabilir? / Ne gibi desteğe ihtiyaç var?
Eğer Suriyeli çalışanları yoksa:
3.25. Gelecekte şirketinizde Suriyeliler için istihdam yaratmayı düşünüyor musunuz? Neden?
3.25.1. Eğer hayır ise: Ne olursa şirketinizde Suriyeliler için istihdam yaratmayı düşünürsünüz?
Eğer Suriyeli çalışanları varsa:
3.26. Şirketinizde çalışan Suriyeli çalışan sayısını arttırmayı düşünüyor musunuz? Neden?
3.26.1. Eğer hayır ise: Ne olursa şirketinizde Suriyeliler için daha çok istihdam yaratmayı düşünürsünüz?
4. KAPANIŞ
4.1.

Benim soracaklarım bu kadar, konuştuklarımızla ilgili eklemek istediğiniz herhangi
başka bir şey var mı?

Değerli zamanınızı ayırıp, çalışmamıza katıldığınız için teşekkür ederiz.
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