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TÜRK İŞ DÜNYASININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER KONUSUNDAKİ GÖRÜŞ, BEKLENTİ VE ÖNERİLERİ

SUNUŞ
Suriye’de dört buçuk yıldır yaşanan iç savaş nedeniyle ortaya çıkan ve Birleşmiş Milletler
tarafından “günümüzdeki en büyük insani kriz” olarak nitelenen Suriyeli sığınmacılar sorunu,
Türkiye’nin gündeminin ön sıralarında yer almaktadır.
Türkiye, Suriye’den kaçan sığınmacılara “açık kapı politikası” uygulanmasını ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını, yerine getirilmesi gereken bir insani sorumluluk olarak değerlendirmiştir. 2011 yılının Nisan ayından itibaren Türkiye’ye yönelen göç hareketi sonucu Kasım
2015 itibariyle Ülkemizde bulunan Suriyeli sayısının en az 2,2 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir.
Başlangıçta kısa süreli ve geçici bir durum olarak görülmesinin aksine, Suriyeli sığınmacıların uzun bir süre daha Türkiye’de kalacakları ya da önemli bir bölümünün artık yaşamlarını
Türkiye’de sürdürecekleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, sorunun uzun vadeli bir bakış açısına
sahip, ekonomiyi, çalışma hayatını, sosyal ve kültürel uyumu, eğitim, sağlık, barınma gibi temel hizmet alanlarını kapsayan bütüncül bir strateji ile ele alınması zorunludur.
Konfederasyonumuz, Suriyeli sığınmacılar olgusunun ekonomik ve sosyal boyutlarının
incelenerek, iş dünyasının konuyla ilgili görüşlerini değerlendirmek ve politika yapıcılara
önerilerde bulunmak amacıyla Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi
(HÜGO) işbirliği ile “Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti
ve Önerileri” başlıklı bir araştırma gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
Söz konusu bilimsel araştırma ile ekonomik açıdan önemli görülen 18 ilimizde (İstanbul,
İzmit, Bursa, Ankara, Konya, Kayseri, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Mersin, İzmir, Antalya, Muğla, Denizli ve Van) saha çalışması yapılarak işadamları, sanayi, ticaret ve esnaf odaları yetkilileri, STK temsilcileri, vilayet ve belediye yetkilileri
ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Konfederasyonumuz, bu çalışmada emeği geçen değerli akademisyenler Doç.Dr. M.Murat Erdoğan ve Dr. Can Ünver başta olmak üzere araştırma ekibinde yer alan Arda Akçiçek
(HÜGO-Hacettepe Üniversitesi), Aysun Yaralı (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Bahar Özay
(Boğaziçi Üniversitesi), Berrak Yıldırım (HÜGO-ODTÜ), Buket Teneke (HÜGO-Hacettepe
Üniversitesi), Emirhan Erdoğan (HÜGO-Bilkent Üniversitesi.), F. Mine Gültekin (HÜGO-ODTÜ-BMMYK), Gülşah İyigün (HÜGO-Bilefeld Üniversitesi), Özden Akkıray (HÜGO-Hacettepe
Üniversitesi) ve Sabır Güler’e (Mersin Üniversitesi) teşekkür eder, Rapor’un bu alanda yapılacak çalışmalara ve geliştirilecek politika önerilerine katkıda bulunmasını dileriz.
Saygılarımızla,
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
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GİRİŞ
Türkiye, Mart 2011’de Suriye’de ortaya çıkan çatışma ortamından kaçan Suriyelileri,
uluslararası hukuka ve insan hakları evrensel ilkelerine uygun bir biçimde “açık kapı politikası” ve “geri göndermeme” ilkeleri çerçevesinde “geçici koruma” sağlayarak ülkeye kabul
etmiştir. Bu çerçevede Nisan 2011-Kasım 2015 arasındaki 4,5 yılda Türkiye’ye gelen Suriyeli
sığınmacı sayısı,1 2 Ekim 2015 itibariyle 2.072.290’dır. T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(BMMYK) tarafından açıklanan bu sayı, kayıt altına alınan Suriyelileri göstermektedir. Ancak bir taraftan kayıt altına alma süreci, diğer taraftan da Suriye’den sınır geçişleri -azalmış
olsa da- devam etmektedir. Bu çerçevede kayıt altına alınmamışlar da dikkate alındığında
Kasım 2015 itibariyle Türkiye’deki Suriyelilerin sayısının en az 2,2 milyon olduğu söylenebilir. Yaşanan dinamik süreç ve kayıtlarda yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı konusunda ilgili kurum ve kişilerce farklı değerlendirmeler ve açıklamalar
yapılmaktadır.

Ülkelerindeki savaş ya da rejimin uyguladığı baskı-şiddet dolayısıyla ülkelerini terk ederek başka ülkelere gidenlerin adı “mülteci”dir. 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’nün mülteci kavramı çok açık ve kapsayıcıdır:
“Mülteci; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin
korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti
yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya
söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahıstır”
Bu durum, gittikleri ülkedeki yasal-idari düzenlemelerden daha üst bir hukuki ilkedir. Ancak Türkiye’nin
1951 Cenevre Konvansiyonu’na koyduğu “coğrafi sınırlama” ve ülkedeki mevcut yasal düzenlemeler nedeniyle Türk mevzuatında ve kamu kullanımında Suriyeliler bilinçli bir tercihle “mülteci” kavramı ile tanımlanmamaktadır. Kongo, Madagaskar ve Monako ile birlikte coğrafi çekinceyi uygulayan 4 ülkeden birisi olan
Türkiye’deki Suriyelilerin yasal statüsü, en son yapılan “Geçici Koruma Yönetmeliği” çerçevesinde “geçici
koruma altındakiler” olarak düzenlenmiştir. Yaygın kullanım ise “misafir”dir. Bu çalışmada Türkiye’deki
Suriyeliler için, yasal-idari bağlamdan bağımsız bir biçimde, durumu sosyolojik olarak da daha iyi yansıtan
bir kavram olduğu düşünülen “sığınmacı” kavramı tercih edilmiştir.
1
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Bu açıklamalarda Türkiye’deki Suriyelilerin sayısının sıklıkla 2,5 milyon olarak ifade
edildiği görülmektedir.2 Bu çalışmada da gerçek sayının 2,5 milyona yakın olduğu görüşü
paylaşılmakla birlikte, özellikle son 6 ayda Türkiye’den çıkan, ancak kayıtlardan düşmeyenler dikkate alınarak, Kasım 2015 itibariyle Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı 2,2 milyon olarak
değerlendirilmektedir.
Suriye’de Mart 2011’den bu yana yaşanan iç savaşın bir ürünü olan Türkiye’deki Suriyeliler krizinin, farklı görüntüler ve özellikler ile daha uzunca bir süre devam edeceği görülmektedir. Zira, Türkiye ile 911 km sınırı olan Suriye’de devam eden iç savaş her geçen gün
daha da karmaşık bir hale gelmekte, yakın ve orta vadede Suriye’de barış ve huzur ortamının
sağlanacağına dair umutlar da tükenmektedir. Bu durum Suriye’den gelen sığınmacıların
girişlerinin devam etmesine ve sayılarının yeni sınır girişleri ve doğal yollarla (doğumlarla) daha da artmasına yol açmaktadır.3 Suriyelilerin Türkiye’de sadece sayıları artmamakta,
aynı zamanda kalış süreleri de uzamakta ve her geçen gün “kısa süreli sığınmacı-misafir”
konumundan, “kalıcılığa” doğru bir geçiş süreci de güçlenerek artmaktadır. Uzunca bir süre
tereddütlerin yaşandığı “Suriyelilerin kalıcılığı” hususu, yerini kabullenmeye bırakmakta ve
artık Türkiye’nin en üst düzey yetkililerince de ifade edilmektedir.4 Ancak Türkiye’deki bu
“zorunlu” kabullenişin varlığına ve hatta “geçici durum yönetiminden entegrasyona geçiş”
biçiminde sinyaller olmasına rağmen henüz ortak stratejik bir karar alındığını söylemek de
mümkün değildir. Zira Türkiye’deki Suriyeliler konusu aynı zamanda siyasi tartışmaların da
T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Ekim 2015’deki açıklamasında “Bizde şu anda 2,5 milyonu ülkemizde onlara ev sahipliği yapıyoruz” ifadesini kullanmıştır. (Bkz.: http://www.milliyet.com.tr/cumhurbaskani-erdogan-huder-temsilcilerini-ankara-yerelhaber-1027231/ - Erişim: 27.10.2015) Türkiye’deki
Suriyeliler konusundaki koordinasyondan sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş
23 Eylül 2015’te yaptığı basın toplantısında Türkiye’deki Suriyelilerin sayısının 2,2 milyon olduğunu ifade
etmiştir. (Bkz.: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/30142371.asp, Erişim tarihi: 3 Ekim 2015). Ayrıca
kayıtları gerçekleştiren İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı 25 Ekim 2015’deki açıklamasında Türkiye’de kayıt altına alınmış Suriyelilerin sayısının 2.154.826 olduğunu ve kayıtlama sürecinin
devam ettiğini ifade etmiştir.
3
Bu konuda kapsamlı bir değerlendirme için Bkz. M. Murat Erdoğan (2015) Türkiye’deki Suriyeliler:
Toplumsal Kabul ve Uyum, Bilgi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
4
Türkiye’deki Suriyeliler konusundaki koordinasyondan sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr.
Numan Kurtulmuş 23 Eylül 2015’de yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştır: “300
bin, 250 bin gibi yüksek oranda sığınmacının bulunduğu illerimiz var. Hükümet olarak ilave destekler sunacağız. Çok üst düzeyde sağlık hizmetleri veriliyor. Suriyeli sığınmacıların iş yapma kapasitesi olanların
da topluma kazandırılması için çalışmalarımız var. Geldiler ve giderler diye düşünülen kitlenin, büyük bir
kısmının burada kalması mukadder olarak görünüyor. 2 milyon 200 bine yakın sığınmacı belki uzun yıllar
Türkiye’de kalıcı”, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/30142371.asp (Erişim tarihi: 3 Ekim 2015)
2
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merkezinde yer almaktadır. Ancak stratejik karar eksikliği, kamu kurum ve kuruluşlarının
alandaki olağanüstü çabalarının etkinliğini azaltabilmekte, motivasyonları kırmakta ve bazen kaynak ve zaman israfına yol açabilmektedir.
Türkiye’deki Suriyeliler konusu, boyutları ve özellikleri itibariyle sadece insani bir dram
olma özelliğini çoktan aşmıştır. Konu hem bugün, hem de bundan sonraki dönemde Türkiye’nin bütün toplumsal, ekonomik, siyasi, kültürel, güvenlik ve dış politika tercihlerini etkileyecek bir boyuta ulaşmıştır. Türkiye’deki Suriyelilerin kalıcılık eğiliminin her geçen gün
daha da güçlenmesi, geleceğe yönelik uyum politikalarının da ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu konuda yapılacak düzenlemeler sadece idari-yasal düzenlemeler olmayacak;
toplumun, başta iş-ekonomi dünyası olmak üzere diğer bütün kesimlerinin de konuya ilgi
duymasını ve projeler-politikalar üretmesini gerektirecektir. Ülkemizde sayıları 2,2 milyonu
aşan Suriyelilerin varlığı konusunda çok farklı tercih ve seçenekler içinde olmadığımız da bir
başka gerçekliktir. Bu çerçevede konunun siyasi ve uluslararası ilişkiler boyutları bir yana,
ülkede bulunan Suriyelilerin Türkiye’nin sosyal, ekonomik, kültürel, demografik ve güvenlik
yapılarına nasıl entegre edileceği hususunda bütün kesimlere görevler düşmektedir.
Nisan 2011’den bu yana ülkemize gelen 2,2 milyonu aşkın Suriyelinin varlığı ve kalıcılığı
hususunun en önemli muhataplarından birisinin Türk iş dünyası olduğu açıktır. İş dünyasının bu konudaki algısı, tercihleri ve projeleri, politika önerileri, hem bugünün ekonomik-mali yapısı, hem de geleceğin huzurlu Türkiye’si için hayati önem taşımaktadır. Kayıt
dışı istihdam, düzgün-asgari çalışma şartlarının sağlanması, istihdam alanları, sektörel ve
bölgesel farklılıklar ile ihtiyaçlar ve bütün bunların ne şekilde yönetileceği, sadece ekonomi
dünyası bakımından değil, Türkiye’nin doğru bir süreç yönetimi yapabilmesi için de son derece önemlidir. Konu artık “acil yardım-destek” politikalarından uyum politikalarına geçişin
zorunlu olduğu bir noktaya gelmiştir.
Suriyelilerin Türkiye’deki mevcut durumlarının ekonomik etkileri de çeşitlenerek artmaktadır. Türkiye’nin devlet eliyle yaptığı yardımın mali büyüklüğü 7,6 milyar doları aşmıştır.5
AFAD: https://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=747 (Erişim: 28.10.2015).
T.C. Dışişleri Bakanı F.Sinirlioğlu, 16 Ekim 2015’de yaptığı açıklamada, 8 milyar dolara yakın harcamanın
sadece kamplarda yaşayan 266 bin civarındaki sığınmacının ihtiyaçlarının giderilmesi için harcandığını
ifade etmiştir. Dışişleri Bakanlığı Resmi Web Sitesi, http://www. mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-feridun-sinirlioglu_nun-basini-bilgilendirme-toplantisi_-16-ekim- 2015_-ankara.tr.mfa.
5

9

Sadece 418 milyon doları yani % 5,5’i dış kaynak olan ve % 95’i Türkiye tarafından doğrudan karşılanan bu kaynak Türk ekonomisi için son derece değerlidir. Ancak bu kaynaktan
başka, Türk ekonomi dünyasını orta ve uzun vadede daha çok etkileyecek olan başka sorunların da ortaya çıkma ihtimali bulunmaktadır. Bu sorunların başında da ülkede yaşayan 2,2
milyonun üzerindeki Suriyeli için nasıl bir istihdam politikası izleneceği konusu gelmektedir. Her geçen gün daha da büyüyen kayıtdışılık ve olumsuz çalışma şartları, rekabet alanını dengesizleştirmekte, T.C. vatandaşlarının işlerini kaybetme kaygısını tetiklemekte ve bu
bağlamda da çok ciddi ekonomik, mali ve toplumsal hasarlar yaratmaktadır.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile Hacettepe Üniversitesi Göç ve
Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO) işbirliğinde, Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN ile Dr.
Can ÜNVER yönetiminde toplamda 12 kişilik bir akademisyen ekip tarafından gerçekleştirilen “TÜRK İŞ DÜNYASININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER KONUSUNDAKİ GÖRÜŞ,
BEKLENTİ VE ÖNERİLERİ”6 başlıklı bu araştırma, Türk iş ve ekonomi dünyasının konuya
ilişkin görüşlerinin ve politika önerilerinin kapsamlı şekilde ortaya konulduğu bir çalışma
olarak gerçekleşmiştir. TİSK’in bu konudaki öncülüğü, sektörün diğer kurum ve kuruluşlarını da harekete geçirme ve hem sosyal, hem siyasal, hem de ekonomik anlamda son derece
önemli etkileri yaşanan/yaşanacak olan Türkiye’deki Suriyeliler konusunda daha kapsamlı
yeni çalışmalara ve politika önerilerine de yol açma işlevi görecektir.
Bu araştırma, başlığında yer alan iddianın hakkını verebilmek için çok gayretli bir ekip
tarafından Temmuz 2015-Kasım 2015 arasında gerçekleştirilmiştir. Bölgesel, sektörel ve iş
kapasitesi bakımından farklı iş çevrelerinin görüşlerinin dile getirildiği çalışma 18 ilde görüşülen 134 kanaat önderinin görüşleri ve uzman akademik ekibin bilgi ve birikimleri çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bu çalışma ekonomik bir analiz çalışması değildir. Temel amaç,
Türk iş dünyasının bu önemli konudaki genel görüş, beklenti, endişe ve önerilerini ortaya
koymak, yani genel algıyı yansıtmaktır. Ancak, hemen bütün sosyal bilim çalışmalarında
olduğu gibi burada da ortaya çıkan bulgu ve değerlendirmelerin, bütün gerçekliğin sadece
bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Bu anlamda sonuçları “Türk iş-ekonomi dünyasının
net görüşleri” olarak tanımlamak da mümkün değildir. Ancak buradaki görüşleri Türk işekonomi dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler konusunda genel yaklaşımı olarak görmenin

Çalışmanın niteliği, bilgi kaynakları ve muhatap aldığı kitle itibariyle “Türk İş Dünyası” kavramı benimsenmiştir. Metin içinde zaman zaman geçen “Türk Ekonomi Dünyası” kavramı da eş anlamlı olarak
kullanılmaktadır.
6
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de çok yanlış olmayacağı kanaatindeyiz.
Araştırmanın önemli bir diğer katkısı ise, TİSK’in üstlendiği bu öncü rolün yaratacağı
farkındalığın diğer kurum ve sektörleri de motive etme potansiyelidir. Kalıcılık eğilimleri
her geçen gün artan- ve hatta raporu yazan ekibin de içinde olduğu bazı çevreler için kalıcılıkları artık kesinleşen- Türkiye’deki Suriyeliler hakkında iş dünyasından gelecek görüş, beklenti ve önerilerin özel bir önemi ve değeri olduğu açıktır. Bu çalışma ile ciddi bir farkındalık
yaratılmaktadır. Konunun boyutlarının Kasım 2015’de bile Türk toplumu, Türk siyaseti ve
Türk medyasında hak ettiği yeri ve önemi yeterince bulamadığı dikkate alınırsa, kamuoyu
yaratılmasında bu tür çalışmaların etkili olacağına inanılmaktadır. Türkiye ekonomisinde
ve çalışma hayatında özel bir yeri bulunan TİSK’in bu konudaki öncü tavrını araştırma ekibi
olarak son derece anlamlı ve değerli bulmaktayız.
TİSK ile işbirliği içinde gerçekleşen bu çalışmanın sınırları hakkında vurgulanması gereken önemli husus şudur: Bu çalışma özü itibariyle bir ekonomik analiz çalışması değildir.
Burada Türkiye’nin çok ciddi, büyüyen ve çok boyutlu yapıdaki bir sorunu konusunda işekonomi dünyasının görüşlerini alırken, ekonomik değerlendirmeler kadar sosyal, siyasal
ve kültürel konulardaki görüşlerin ne olduğu hususuna da özel önem atfedilmiştir. Kuşku
yok ki, Türkiye’deki Suriyeliler konusu bir tek boyutu ile ele alınmayacak kapsama ve karmaşıklığa sahiptir. Bu nedenle, Türk ekonomi dünyasının konuyla ilgili bütün görüş, beklenti, kaygı ve önerilerini anlamaya yönelik bir çalışmanın daha da önemli ve anlamlı olacağı
düşünülerek, yöntem ve yaklaşımda sadece ekonomik alanla sınırlı kalınmamış ve kapsam
bilinçli bir biçimde geniş tutulmuştur.
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ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
“Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri”
başlıklı bu çalışma farklı düzeylerdeki akademik analizlerden oluşmaktadır. Çalışma için
öncelikle Türkiye’deki Suriyeliler konusunda genel çerçeve, sürecin işleyişi ve mevcut demografik veriler analiz edilmiştir. Çalışmanın en önemli boyutunu ise Türkiye’de ekonomik
bakımdan güçlü 18 kentte iş çevrelerinden 134 kanaat önderi ile yarı yapılandırılmış mülakat formu üzerinden yüz-yüze yapılan (derinlemesine) görüşmeler oluşturmaktadır. Bu
görüşmeler İstanbul, İzmit, Bursa, Ankara, Konya, Kayseri, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa,
Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Mersin, İzmir, Antalya, Muğla, Denizli ve Van’da gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde kullanılan 18 soruluk yarı-yapılandırılmış mülakat formunun
yanısıra, görüşülen kişinin ve kurumun ilave ettiği diğer hususlar da not alınmıştır. Sahada
görev yapan HÜGO araştırmacılarımız, her bir görüşmeyi soru bazlı olarak raporlamışlardır. Bunun dışında, bölgesel ve sektörel farklılıkları daha net görebilmek için her bir kent
için de ayrıca genel değerlendirme notları hazırlanmıştır. Yapılan mülakatların samimi ve
gerçekliğe uygun olarak gerçekleşmesi için azami gayret sarf edilmiştir. Çalışmada, hiçbir
isim ya da kurumun anılmayacağı ve toplanan bilgilerin bu çalışma çerçevesinde akademik
kullanımı dışında hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmayacağı başından ifade edilmiştir. Bu
nedenle mülakatlar anonimleştirilerek soru bazında analize tabi tutulmuş, metin içinde hiçbir kurum ya da isime yer verilmemiştir. “Araştırma Bulguları” bölümünde bu konudaki alt
başlıklarda değerlendirmeler yapılırken de “anonimlik” başta olmak üzere akademik analiz
ilkeleri ve yöntemlerine bağlı kalınmıştır.
Çalışma, Türkiye’nin ekonomik bakımdan gelişmiş ve Suriyeliler konusunun özel önem
taşıdığı 18 ilinde iş dünyasının aktörleri ve kanaat önderleri ile gerçekleştirilirken, sanayi, ticaret ve esnaf odaları temsilcileriyle görüşmeler özel olarak tercih edilmiştir. Ayrıca konuyla
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, örneğin organize sanayi bölge temsilcileri, turizmciler, ilgili
Bakanlık yetkilileri, STK temsilcileri, sanayiciler, fabrika yöneticileri ve söz konusu illerdeki
belediye ve valilik yetkilileri ile de görüşmeler yapılmıştır.
Çalışmanın bir başka boyutu ise, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların ürettiği veriler ile raporların değerlendirilmesidir. Bu konuda nitelikli resmi verilere
ulaşma noktasında zorluklar yaşanmıştır. Resmi ve güvenilir veri eksikliği ve kurumların ellerindeki verileri paylaşma konusundaki isteksizliği, kanımızca, konu ile ilgili üretilebilecek
muhtemel strateji ve politika önerilerinin önündeki temel engel olarak durmaktadır.

12

TÜRK İŞ DÜNYASININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER KONUSUNDAKİ GÖRÜŞ, BEKLENTİ VE ÖNERİLERİ

Bu çalışmanın son bölümü ise politika önerilerine ayrılmıştır. Burada ortaya konulan
politika önerileri, akademik bulgulara, tecrübelere ve mevcut verilere dayanılarak mümkün
olduğunca objektif olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Politika önerilerini kısmen ya da
bütün olarak benimseyip-benimsememe ya da uygulayıp-uygulamama kararı ne biz araştırmacıların, ne de TİSK’in görevidir. Neticede bir kapasite, vizyon ve öncelikler meselesi
olan siyasetin, bu ve benzeri bulguları nasıl değerlendireceği ayrı bir husustur. Bu konuda
ortaya konulan öneriler, sistem çerçevesinde karar alıcıların değerlendirmesi ve takdirine
sunulmaktadır.
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ARAŞTIRMADA GÖRÜŞME YAPILANLARIN ÖZELLIKLERI
“Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri” başlıklı çalışma çerçevesinde Türkiye’nin ekonomisi gelişkin 18 ilinde 134 kişi ile yarı
yapılandırılmış soru formu üzerinden yüzyüze mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın
amacına uygun bir biçimde yapılan görüşmelerde iş dünyasına, ekonomiye bir biçimde yön
verme yeteneğinde olan kanaat önderleri ile birlikte konuyu analiz edebilecek uzman, STK
yöneticisi, vali, kaymakam, belediye başkanı gibi yerel yöneticiler, bürokratlar ve basın mensupları ile görüşmeler yapılmıştır. Ticaret, sanayi, esnaf odaları temsilcilerinin neredeyse
tamamı başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ya da yönetim kurulu üyesi vasfını taşıyan kişilerden oluşmuştur. Bu anlamda çalışmanın öncelikle ticaret, sanayi, esnaf odalarının görüşünü büyük ölçüde yansıttığı ifade edilebilir. Burada 18 ilde ekonomik hayatın ve iş
dünyasının pek çok bilgisine sahip olanların görüşlerine özel önem atfedilmiştir. Görüşmeci
listemiz, çalışmanın güvenirliği ve görüş verenlerin bilgilerinin mahremiyeti, yani akademik
etik ilkeleri nedeniyle yayınlanmamaktadır. Aşağıda sadece meslek grupları ve illerde yapılan görüşmelere ilişkin tabloya yer verilmiştir.
TABLO-1: ARAŞTIRMADA GÖRÜŞÜLEN KİŞİLERİN MESLEK VE İL DAĞILIMI
“Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler
Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri” Başlıklı
Çalışma Çerçevesinde Görüşme Yapılanlar
KURUM

SAYISI

“Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler
Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri” Başlıklı
Çalışma Çerçevesinde Yapılan Görüşmelerin
Gerçekleştiği İller
İL

37

Adana

7

Ticaret Odası

7

Ankara

11

Esnaf ve Sanatkar Odası

11

Antalya

9

Federasyon/Konfederasyon/Birlik

7

Bodrum

5

Göç İdaresi/AFAD/Çalışma Bakanlığı

4

Bursa

4

İş Adamı

36

Denizli

11

Belediye Başkanı/Bşk. Yrd.

9

Gaziantep

4

Kaymakam

1

Hatay

4

Vali

2

İstanbul

16

Üniversite

7

İzmir

19

Basın

2

Kahramanmaraş

5

STK

6

Kayseri

7

İş-Kur

3

Kocaeli

6

2

Konya

8

Malatya

4

Mersin

4

Muğla

5

Van

5

Bakan Danışmanları
TOPLAM

134

TOPLAM
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SAYISI

Sanayi Odası/Organize Sanayi Odası

134
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ARAŞTIRMA EKİBİ
“Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri”
başlıklı çalışma Temmuz-Kasım 2015 tarihleri arasında 12 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışma ekibi büyük ölçüde, Türkiye’deki Suriyeliler konusunda Türkiye’de
en yoğun çalışmaları yapan Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi
(HÜGO) ile ilişkili kişilerden oluşmaktadır. Çalışmayı, HÜGO Müdürü ve “Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum” başlıklı raporun7 ve kitabın8 yazarı Doç. Dr. M. Murat
Erdoğan ile HÜGO Danışma Kurulu Üyesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Dr. Can Ünver yönetmiştir. Saha araştırması Türkiye ve yurtdışındaki farklı
üniversitelerden oluşan 10 kişilik bir ekip tarafından Ağustos ve Eylül 2015 tarihlerinde 134
kişi-kuruluş üst düzey yöneticisi ile gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın araştırma ekibi şu isimlerden oluşmaktadır9 :
Arda Akçiçek (HÜGO-Hacettepe Üniv.), Aysun Yaralı (Van Yüzüncü Yıl Üniv.), Bahar
Özay (Boğaziçi Üniv.), Berrak Yıldırım (HÜGO-ODTÜ), Buket Teneke (HÜGO-Hacettepe
Üniv.), Emirhan Erdoğan (HÜGO-Bilkent Üniv.), F. Mine Gültekin (HÜGO-ODTÜ-BMMYK), Gülşah İyigün (HÜGO-Bilefeld Üniv.), Özden Akkıray (HÜGO-Hacettepe Üniv.), Sabır Güler (Mersin Üniv.).
Çalışmanın analiz ve raporlanması ise HÜGO Müdürü Doç. Dr. M. Murat Erdoğan tarafından yapılmıştır.

Bkz. M. Murat Erdoğan (2014) “Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum”, HÜGO (Rapor:
http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/TurkiyedekiSuriyeliler-Syrians%20in%20Turkey-Rapor-TREN-19022015.pdf)
8
Bkz. M.Murat Erdoğan (2015) Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum, Bilgi Üniversitesi
Yayınevi, İstanbul.
9
Sıralama isim sırasına göre alfabetik olarak yapılmıştır.
7
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SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER
Suriye’de 15 Mart 2011’de başlayan rejim karşıtı gösterilerin kısa zamanda ciddi çatışmalara ve ardından da bir iç savaşa dönüşmesi ile birlikte ülkeden komşu ülkelere doğru
ciddi ve dramatik bir insan kaçışı yaşanmaya başlandı. Tarihte eşine az rastlanan boyutlara
ulaşan Suriyelilerin yaşadıkları insani dramı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) “yakın tarihte görülen en büyük göç dalgası” olarak nitelemektedir. 22,4
milyon nüfusu olan Suriye’de Nisan 2011 sonrasında en az 200 bin kişi hayatını kaybetti,
yüzbinlerce insan yaralandı, 10 milyonu aşkın insan ise ülkesini terk etmek veya ülke içinde yer değiştirerek başka “güvenli” bölgelere göç etmek zorunda kaldı. BMMYK’nın sadece
kayıt altına alınmış mültecileri dikkate alarak verdiği sayılara göre Kasım 2015 itibariyle
en az 4,1 milyon, kayıtdışındakileri de hesaba katan diğer kaynaklara göre ise 4,5-5 milyon
civarındaki Suriyeli Nisan 2011 sonrasında ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Suriye’deki
savaş ortamı nedeniyle yaşanan kriz, II. Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük insanlık dramına yol açmıştır. Daha da vahim olan, gün geçtikçe daha da karmaşıklaşan bu krizin kısa ve
hatta orta vadede sona ereceğine dair hiçbir umudun kalmamasıdır. Göstergeler Suriye’de
kalıcı bir huzur ve barış ortamı sağlanıncaya kadar ülkelerinden kaçarak, Türkiye başta olmak üzere başka ülkelere sığınmaya çalışacak olan Suriyelilerin sayısının daha da artacağını
ortaya koymaktadır. Suriye krizi başlangıçta olduğu gibi sadece bir “rejim” sorunu olmayı
çoktan aşmış ve hem küresel ve bölgesel güçlerin hem de etnik ya da din temelli silahlı örgütlerin ciddi bir mücadele alanına dönüşmüştür.
Suriyeliler krizi sadece insani değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası boyutu olan
çok ciddi siyasi bir sorundur. Suriye konusunun siyasi boyutu, zaman zaman yaşanan insani dramı bile gölgede bırakmaktadır. Konunun tarafları birbirini suçlamaya ya da sorumlu
tutmaya devam ederken yaşanan insani dram katlanarak devam etmektedir. Bölgesel ve küresel aktörlerin Suriye’deki krize yaklaşımları, daha önce adına “Arap Baharı” ya da “Arap
Uyanışı” denilen hareketlerden farklı olmuş, dünya kamuoyu ve BM başta olmak üzere
uluslararası kurum ve kuruluşlar Suriye’deki rejim ve Suriye’nin geleceği konusunda uzlaşamamıştır. Daha da önemlisi, Suriye’deki iç savaş ortamı devlet dışı pek çok silahlı örgütün
ortaya çıkmasına, güçlenmesine ve hem Suriye devleti, hem de kendi aralarında acımasız
bir biçimde savaşmalarına yol açmıştır. Suriye’deki siviller için normal bir hayatın sürdürülebilmesi imkanı ortadan kalkınca, ülkeden hayatını kurtarmak için kaçanların sayısı da
dramatik boyutlara ulaşmıştır.
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Beşinci yılına yaklaşan Suriye ve Suriyeliler krizinin hemen her boyutu ile en önemli muhataplarından birisi, Suriye ile 911 km’lik sınırı olan Türkiye’dir. Türkiye’ye Suriye’den ilk
toplu nüfus hareketi, 29 Nisan 2011 tarihinde Hatay ili Yayladağı ilçesindeki Cilvegözü sınır
kapısından 252 kişilik bir grupla olmuş, devamında 4,5 yıl boyunca aralıksız devam etmiştir.
Türkiye bu konuda uluslararası hukuka ve evrensel insan haklarına uygun biçimde zulümden
ve savaştan kaçanlara yönelik “açık kapı politikası” uygulamış, gelenlerin geri gönderilmemesi ilkesini (non-refoulement) uygulamış ve Suriye’den gelenlere yine uluslararası hukuka
uygun bir biçimde “geçici koruma” sağlamıştır. Uluslararası koruma ilkeleriyle tam uyumlu
olan bu politika, uluslararası toplum tarafından da takdirle karşılanmaktadır. Türkiye’nin
sürecin başından beri ilan ettiği “açık kapı politikası” zaman zaman bazı aksaklıklar yaşansa
da prensip olarak sürdürülmüştür. Ancak süreç, Türk siyasetçi ve bürokratlarının tahmin ve
beklentilerini sürekli aşmış ve çok kısa zamanda Türkiye tarihinin en ciddi sığınmacı sorunu
ile karşı karşıya kalınmıştır. Türkiye’deki süreçte temel yetkili kurum olan ve kayıtları da
yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün BMMYK’ye verdiği sayılara göre
2 Ekim 2015 tarihi itibariyle Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sığınmacı sayısı 2.072.290 kişiye
ulaşmıştır. Ancak Türkiye’deki Suriyeliler içinde kayıt altına alma süreci devam etmektedir. Ayrıca geçişler kısmen yavaşlasa da devam etmektedir. Bir önemli faktör de doğumlarla
yaşanan artışlardır. Bu çerçevede Türkiye’deki Suriyelilerin toplam sayısının Kasım 2015
itibari ile 2,1 milyonu kayıt altında olmak üzere 2,2-2,5 milyon arasında olduğu söylenebilir.
Ancak önemli bir hususa da dikkat çekmek gerekmektedir. 2014, özellikle de 2015 yılı içinde Türkiye üzerinden Avrupa’ya çok ciddi bir insani hareketlilik söz konusudur. Geçişleri
yapanların zaman zaman günlük sayıları 7 bine ulaşabilmektedir. Geçişleri yapanların bir
başka özelliği de nispeten yeni gelen sığınmacılar olmalarıdır. Ancak bu geçiş neticesinde
deniz ya da kara yolu ile çok önemli bölümü Türkiye’den olmak üzere Avrupa’ya ulaşanların
sayısı 600 bini aşmıştır.10 Bu geçişler de düzensiz-kayıtsız gerçekleştiği için, bu sayının içinde yer alan Suriyelilerin ne kadarının Türkiye’de kayıtlı olduğu ve Türkiye’den ayrılmaları
halinde kayıtlardan düşülüp düşülmedikleri hususunda da net bir bilgi bulunmamaktadır.
Avrupa’ya gitmek için yola çıkanların önemli bölümünün Türkiye’de kayıtlı olmayan, ya hiç
kayıt altına girmemiş ya da yeni girenlerden olduğu da sıklıkla ifade edilmektedir. Ancak
özellikle 2015’de yoğunlaşan bu geçişler, Türkiye’deki gerçek sayının ne olduğu hususunu
daha da karmaşıklaştırmıştır. Eğer Avrupa’ya Türkiye’den gidenler içinde ciddi sayılarda
UNHCR-Europe: http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf (Erişim tarihi:
3 Ekim 2015) ayrıca : Dir Zeit: Bundesländer registrieren täglich 10.000 Flüchtlinge (http://www.zeit.de/
politik/deutschland/2015-10/fluechtlingszahlen-fluechtlinge-bundeslaender-migration-bundesinnenministerium)
10
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Türkiye’deki kayıtlılar da bulunuyorsa, bu durumda belki de mevcut sayının yüksek olduğu
da iddia edilebilir. Bütün bu gelişmelere rağmen Türkiye’deki sayı her halükarda 2 milyonun
üzerinde görünmektedir ve zaten bu sayı da yeterince dramatik bir durum olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada ise Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı Kasım 2015 itibariyle 2,2 milyon
olarak kabul edilerek, analizler bu sayı esas alınarak yapılmıştır.
Avrupa’ya yönelik mülteci akını, AB-Türkiye ilişkilerini yakından ilgilendiren bir boyut
kazanmıştır. 15 Ekim 2015’de açıklanan AB-Türkiye Ortak Eylem Planı henüz taslak olsa
da AB’nin konuya yaklaşımındaki felsefeyi yeterince ortaya koymaktadır.11 Hatta bu durum
ilişkilerin orta ve uzun vadedeki içeriğini bile belirleme gücüne sahiptir. Zira AB’nin Suriyeli
mülteciler konusunda Türkiye’ye yönelik politikası USAK raporunda da ifade edildiği üzere
bir “eksen kayması”na neden olma sinyalleri vermektedir. Türkiye ile AB arasındaki mültecilere yönelik taslak ortak eylem planının analiz edildiği çalışmada, AB-Türkiye ilişkileri,
mülteci kriziyle birlikte yeniden hızlanma eğilimine girmiş olsa da AB’nin göç konusunu
ele alma mantığı, Türkiye-AB ilişkilerinin aşırı siyasallaşması riskini doğurduğuna dikkat
çekilmektedir. Analizde, mevcut vizyon çerçevesinde ilgili planın uygulamaya konulmasının
hem AB değerlerine, hem Türkiye-AB ilişkilerine, hem de mültecilere zarar verme potansiyeli taşıdığı iddia edilmekte ve son birkaç ay içinde AB tarafından Türkiye’ye yönelik ortaya
konulan “vize serbestisi”, “başlıkların açılması”, “mali yardımlar” vb öneriler konusunda çok
önemli bir uyarıda daha bulunulmaktadır: “AB ile yeni müzakere başlıklarının açılması,
mülteci krizinde işbirliğine karşılık olarak değil, mülteci krizi ile daha etkin işbirliğinin
bir aracı olarak gündeme gelmelidir. Aksi halde, AB’nin müzakere sürecini pragmatik reelpolitik amaçlar ekseninde araçsallaştırılması normatif Avrupa nosyonuna ve Avrupa
değerlerine, ikili ilişkilerin Ortadoğululaştırılması Türkiye’nin AB üyelik sürecine, ilk iki
eğilimin işbirliğinin temel motivasyonu haline gelmesi ise ülkelerini terk etmek zorunda
kalan göçmenlerin daha fazla acı çekmesine neden olacaktır.”12
Suriye krizinde Türkiye’nin her anlamda çok özel bir yeri olduğu açıktır. BMMYK’nin 2
Kasım 2015 tarihi itibariyle verdiği 4.180.631 kayıtlı Suriyeliler rakamı, Türkiye’nin ülkesini
“EU-Turkey Joint Action Plan,” European Commission, 15 Ekim 2015, http://ec.europa.eu/priorities/
migration/docs/20151016-eu-revised-draft-actionplan_en.pdf (Erişim Tarihi: 26 Ekim 2015).
12
Aynı raporda şu önemli değerlendirmeye de yer verilmektedir: “AB’nin plana göre AB, Türkiye ile
‘yük paylaşımı’ çerçevesinde işbirliği öneriyor. Güvenlik kaygısı ile hazırlandığı anlaşılan ve ‘sorunu adresinde çözmek’ yerine, ‘AB için hasar kontrol’ perspektifini öne çıkaran taslak planda temelde iki aşamadan
söz ediliyor: İlk aşama, Türkiye’de misafir olarak bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik destek mekanizmaları öngörüyor. İkinci aşama ise düzensiz göçle mücadelede işbirliğini güçlendirmeyi hedef11
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terk eden Suriyelilerin yaklaşık olarak % 50’sini tek başına konuk ettiğini göstermektedir.
Türkiye’yi yaklaşık % 25 ile Lübnan (1.078.338), % 12 ile Ürdün (629.627), % 5 ile (Kuzey)
Irak (245.585) ve % 3 ile Mısır (128.019) takip etmektedir. Suriye’nin komşusu olan ülkeler
ve bölge ülkesi Mısır dışındaki AB, ABD, Kanada dahil diğer bütün ülkelerin konuk ettiği
Suriyelilerin toplamı ise 200 binin altında, yani sadece % 4-5 civarında görülmektedir.13
Ancak, özellikle 2015 yılı içinde Avrupa’ya geçişlerde son derece dinamik bir süreç yaşandığı
ve Avrupa’daki sayıların çok hızla yükseldiği de bilinmektedir. 2015 ortalarından itibaren
yoğunlaşarak devam eden süreç dikkate alındığında Avrupa’ya ulaşan Suriyelilerin sayısının
600 bini aştığı resmi kurumlarca ifade edilmektedir. Avrupa’daki temel kaygı ise yeni gelenlerin olup olmayacağı, bunun sayısı ve bu yük paylaşımının AB içinde nasıl gerçekleşeceği
hususudur. Bu konuda Avrupalı ülkelerde kayıtlama süreci devam ettiğinden, net ve ülke
bazlı ayrıntılı sayılara ulaşmak mümkün olamamaktadır. Ancak bu gelişmenin AB’nin ve
Avrupa ülkelerinin bütün dengelerini sarsacak bir nitelik taşıdığı da açıktır. AB, son yıllarda
uğraştığı Yunanistan krizinden çok daha zor bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Suriyeliler
sadece bir mali yük değil, sosyal, siyasal, kültürel ve güvenlik bakımlarından oldukça büyük
etkiler yaratacak gibi görülmektedir. Bunun aşırı sağcı-ırkçı ve Müslüman karşıtı hareketleri
daha da tetiklemesi sürpriz olmayacaktır.
Sayılar hususunda çok önemli bir diğer husus da, Türkiye’nin dikkat çekici durumudur.
Türkiye’den Avrupa’ya ulaşan yüzbinlerce Suriyeliye rağmen, özellikle son bir yılda Türkiye
dışındaki komşu ülkelerdeki Suriyelilerin sayılarının düzenli bir biçimde düştüğü, Türkiye’deki sayının da aynı düzenlilikle arttığı gözlenmektedir. Ancak, Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçen Suriyeliler ile ilgili sayıların Türkiye’deki resmi kayıtlara yansıyıp-yansımadığı
Kasım 2015 itibariyle bilinmemektedir. Avrupa’ya Türkiye’den geçiş yapanların Türkiye’de
liyor. Birinci aşamaya ilişkin AB, Türkiye’nin yabancılar hukuku ve uluslararası koruma hukukunu uygulamasını talep ediyor. Ayrıca AB, Türkiye’de bulunan mültecilerin kayıt altına alınması, mültecilerin kamu
hizmetlerinden yararlanması, iş piyasasına gerekli düzenlemelerle dahil edilmesi ve sosyal haklara erişimlerinin sağlanmasını istiyor. Planın ikinci aşaması için ise, Türkiye’nin sınır ve sahil güvenliğini güçlendirmesi bekleniyor. Ayrıca, Türkiye’ye, Bulgaristan ve Yunanistan’la düzensiz göç konusunda işbirliği yapması,
insan kaçakçılığıyla mücadele etmesi ve buna ilişkin bilgi paylaşımında bulunması öneriliyor. Türkiye’nin
(i) Suriyeli göçmenleri Türkiye’de kalmaya ikna etmesi ve (ii) AB ülkelerine yasadışı yollardan girmek isteyenleri daha sıkı kontrollerle engellemesi şeklinde özetlenebilecek taslak planda, tüm bunların karşılığında
maddi yardım öneriliyor. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) , Mülteci Krizi ve Türkiye-AB
İlişkilerinde Eksen Kayması Riski, Analiz No: 29, Mülteci Krizi ve Türkiye-AB İlişkilerinde Eksen Kayması
Riski, s. 12.
13
UNHCR (BMMYK): http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php (Erişim: 2 Kasım 2015)
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kayıtlı olduğu ve kayıtlarının hala silinmediği varsayılsa bile, Türkiye’deki sayı oransal olarak yine de toplamın % 50’si civarında kalmak kaydıyla varlığını korumaktadır.

GRAFİK-1: ÜLKESİ DIŞINA KAÇAN SURİYELİLERİN
DAĞILIMI - EYLÜL 2015
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Türkiye’deki Suriyelilerin Demografik Özellikleri
Türkiye’de bulunan kayıtlı 2.072.290 Suriyelinin en dikkat çekici özelliği % 54,2’sinin
18 yaş altındaki çocuk ve gençlerden oluşmasıdır. Başka bir anlatımla Türkiye’deki Suriyeli
genç ve çocukların sayısı kayıt altına alınmış olanlar temel alındığında bile 1 milyon 123 binin üzerinde görünmektedir. Bu olağanüstü sayı, gelecekte yapılacak uyum, eğitim ve istihdam politikaları bakımından mutlaka dikkate alınması gereken bir husustur.
Türkiye’deki Suriyeli çocukların kendi içindeki demografik yapısı da dikkat çekicidir.
Türkiye’de 1 Ekim 2015 tarihinde 2.072.290 (kayıtlı) Suriyeli olduğu ve bunun 1 milyon 123
bininin 18 yaşının altında çocuk ve genç olduğu dikkate alınırsa, bu durumda 18 yaş altı genç
ve çocukların % 14’ü yani 286 bini 12-17 yaş; % 20,2’si yani 433 bini 5-11 yaş; % 20’si, yani
415 bini ise 0-4 yaş arasındadır. Buradan çıkarılacak olan önemli sonuçlar vardır:
• Çocuk ve gençler içinde önemli sayıda “refakatsiz” ya da anne ya da babasından birini
kaybetmiş son derece travmatik ortamlardan gelenler bulunmaktadır.
• Türkiye’deki Suriyeliler içinde zorunlu okul çağında olanların sayısı 600-700 bin arasında görünmektedir. Bu olağanüstü yüksek bir sayıdır ve bu çocukların-gençlerin Tür-
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kiye’de en başta Türkçe bilmemekten kaynaklanan- ciddi okullaşamama sorunu bulunmaktadır.
• Her ne kadar okul çağındaki (6-18 yaş arasındaki) Suriyeli çocuk olsa da okullaşma
oranları % 15-20’lerle ifade edilecek şekilde son derece düşük seviyede kalmaktadır.
Bunda okul-ders imkanlarının yaratılmasında yaşanan aksaklık birinci derecede rol oynamaktadır. Ancak Türkiye’ye genelde kırsal alanlardan gelen muhafazakar Suriyeli aileler arasında 12-13 yaşından sonra kız çocuklarını okula göndermek konusunda önemli
bir direniş dikkat çekmektedir. Erkek çocukların okullaşmadaki eksikliği ise, pek çoğunun yasadışı-kayıtdışı olsa da, çalışıyor olmalarıdır.
• Her geçen gün Türkiye’de artan Suriyeli nüfusu doğum yoluyla da artmaktadır. 415
bin 0-4 yaş aralığındaki çocuğun bulunması son derece dikkat çekicidir. Bu konuda da
ciddi veri eksikliği ve var olan verilerin paylaşılmamasından kaynaklanan sorunlar olsa
da eldeki toplu sayılar ve Suriyelilerin Türkiye’de bulunma süreleri dikkate alınarak bazı
kestirimler yapmak mümkün olabilir. 0-4 yaş arasındaki 415 bin çocuğun ciddi bir bölümünün -tahminen en az 150 ve hatta 200 bininin- Türkiye’de doğduğu söylenebilir. Bu
sayı bile Türkiye’deki Suriyeliler konusunun boyutlarını ve geleceğini kestirmek bakımından son derece önemli ipuçları vermektedir.
Tablo-2: Türkiye’deki Suriyelilerin Yaş ve Cinsiyet Dağılımı
(1 Ekim 2015 tarihine göre 2.072.290 Kayıt Altına Alınmış Suriyeli Üzerinden)

Erkek % 50.8

Yaş

Kadın % 49.2

Toplam Oran

Toplam Sayı

10.5

0-4

9.5

20.0

414 bin

10.3

5-11

9.9

20.2

418 bin

7.2

12-17

6.8

14.0

290 bin

21.1

18-59

21.2

42.3

897 bin

1.8

60+

1.8

3.6

74 bin

Kaynak: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php (Erişim tarihi: 27 Ekim 2015) İçişleri Bakanlığı tarafından 6 Mart 2015
itibari ile paylaşılan veriler esas alınarak BMMYK tarafından hesaplar yapılmıştır.

Türkiye’de Suriyelilerin Coğrafi (İllere Göre) Dağılımı
Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin 26 Ekim 2015 tarihi itibariyle 258.974’si, yani %10-12’si
kamplarda, geri kalan asıl büyük kitle, yani % 88-90’ı kamplar dışında Türkiye’ye dağılmış
olarak yaşamaktadır.
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Kamplar (“Barınma Merkezleri”)
AFAD tarafından yönetilen ve bilgileri güncel olarak paylaşılan kamplara ilişkin güncel
ve ayrıntılı sayılara ulaşmak mümkündür. Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, Türkiye’de
10 ilde bulunan “Barınma Merkezi” olarak nitelenen 25 kampta yaşayan toplam 258.974
kişinin yanısıra dikkat çekici bir başka husus da son 4,5 yılda bu kamplarda bir süre ikamet
ettikten sonra kendi isteği ile tekrar Suriye’de ya da Türkiye’de kamp dışında yaşamak isteği
ile ayrılanların sayısının da 500 bini aşmış olmasıdır. Türkiye’deki kampların standartları
çok yüksek olsa da belirli bir süre sonrasında kamplar izole yerler haline dönüşmekte, çalışma imkanlarının olmaması da sıkıntı yaratmaktadır. Bu nedenle genelde en fakir olanlar ve
Ezidiler gibi özel olarak korunması gereken gruplar kamplarda barınmaktadır.
TABLO-3: TÜRKİYE’DE 10 İLDE BULUNAN 25 KAMPTA YAŞAYANLARIN KAMPLARA-İLLERE GÖRE DAĞILIMI
26 EKİM 2015 İTİBARİYLE BARINMA MERKEZLERİNDEKİ SURİYELİ SAYISI: 261.301

İL

HATAY

GAZİANTEP

ŞANLIURFA

KİLİS

MARDİN

GEÇİCİ BARINMA
MERKEZİ
Altınözü 1 Çadırkenti
Altınözü 2 Çadırkenti

Yayladağı 2 Çadırkenti
Apaydın Konteynerkenti
İslahiye 1 Çadırkenti

BARINMA TİPİ
263 bölme
622 çadır
236 çadır
310 bölme
510 çadır
1.181 konteyner
1.898 çadır

İslahiye 2 Çadırkenti

2.364 bölme

Karkamış Çadırkenti
Nizip 1 Çadırkenti
Nizip 2 Konteynerkenti
Ceylanpınar Çadırkenti
Akçakale Çadırkenti
Harran Konteynerkenti
Viranşehir Çadırkenti
Suruç Çadırkenti
Öncüpınar Konteynerkenti
Elbeyli Beşiriye Konteynerkenti

1.686
1.858
938
4.771
5.000
2.000
4.100
7.000
2.063
3.592

Midyat Çadırkenti

1.300 çadır

Yayladağı 1 Çadırkenti

Nusaybin Çadırkenti
Derik Çadırkenti
KAHRAMANMARAŞ Merkez Çadırkenti
OSMANİYE
Cevdetiye Çadırkenti
ADIYAMAN
Merkez Çadırkenti
ADANA
Sarıçam Çadırkenti
MALATYA
Beydağı Konteynerkenti

3.270
2.100
3.684
2.012
2.260
2.162
2.083

çadır
çadır
konteyner
çadır
çadır
konteyner
çadır
çadır
konteyner
konteyner

bölme
bölme
çadır
çadır
çadır
çadır
konteyner

GBM MEVCUDU
1.368 Suriyeli
2.956 Suriyeli
2.611 Suriyeli
3.069
4.799
8.569
11.148
9.774
7.253
10.627
4.906
20.319
28.814
13.741
17.447
24.569
10.252
23.399
3.072
1.604
2.705
8.359
17.853
9.160
9.599
10.598
7.813

Suriyeli
Suriyeli
Suriyeli
Suriyeli
Iraklı
Suriyeli
Suriyeli
Suriyeli
Suriyeli
Suriyeli
Suriyeli
Suriyeli
Suriyeli
Suriyeli
Suriyeli
Suriyeli
Iraklı
Iraklı
Suriyeli
Suriyeli
Suriyeli
Suriyeli
Suriyeli
Suriyeli

TOPLAM
MEVCUT

14.803

52.277

104.890

33.651

15.740
17.853
9.160
9.599
10.598
7.813

Kaynak: https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=848 (Erişim: 23 Kasım 2015)

Kamp (“Barınma Merkezleri”) Dışında Yaşayan Suriyeliler
Türkiye’de kamplar dışında yaşayan Suriyeliler konusunda çok az ayrıntılı bilgi ve veri
bulunmaktadır. Bu durum hem kamu kurumlarının “bilgi paylaşmama” politikasıyla, hem
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de sürecin son derece dinamik olmasıyla ilgilidir. Bu konudaki en derli toplu verilerden birisi, “Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum” başlıklı çalışmada yer almaktadır.14
HÜGO çalışması ve belirtilen yayında yer alan veriler toplam sayının 1 milyon 650 bin olduğu Şubat 2015 tarihine aittir. Aradan geçen 9 aylık sürede bu sayı toplamda 500 bin, yani %
25 daha artmıştır. AFAD tarafından Eylül 2015 itibariyle paylaşılan ve toplamda 2.258.076
kişi olarak verilen aşağıdaki sayılar, durumu daha net olarak görmemize imkan sağlamaktadır.
Ancak aşağıdaki tabloda yer alan Suriyeliler ile ilgili sayılar da -özellikle yerel makamlarca- itirazlarla karşılanmaktadır. Yerel yöneticilerin neredeyse tamamı, resmi rakamların
gerçek sayıyı yansıtmadığını, gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu iddia etmektedirler.
Örneğin, Şanlıurfa’daki yetkililer ve STK temsilcileri sayının 356 bin değil, en az 500 bin
olduğunu, İstanbul’daki Valilik ve Belediye kaynakları sayının 305 binin çok üzerinde en az
400 bin olduğunu ifade etmektedirler. Yine 114 bin olarak görülen Mersin’deki sayı, Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 300 binin üzerinde şeklinde açıklanmaktadır.
AFAD’ın verdiği sayılar dikkate alındığında Türkiye’de Suriyeli sayısının en fazla olduğu
ilk on il şu şekilde sıralanmaktadır:
GRAFİK-2: SURİYELİLERİN EN YOĞUN OLDUĞU İLK 10 İLİMİZ
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GBM dışı mevcutlar için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan Suriyeli kayıtları temel alınmıştır.
Kaynak: AFAD

14

M. Murat Erdoğan (2015) Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum, Bilgi Üniversitesi

Yayınevi, İstanbul, s.39; ayrıca M. Murat Erdoğan (2014) Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve
Uyum Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO, s.12.
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TABLO -4: TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERİN İLLERE DAĞILIMI
(Barınma Merkezleri ve Dışarıda (K amp Dışında) Bulunanların Toplamı)

Kaynak: AFAD *Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilerde, 2,2 milyonu aşkın Suriyeli kaydı içerisinden geri
dönüş vb. nedenlerle çıkarılan Suriyeli kayıtları, 2 milyon Suriyelinin ülkemizde bulunduğunu göstermektedir. Ancak, bu

sayı bazında Suriyeli sayıları illere göre verilememektedir / M.Murat Erdoğan: Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul
ve Uyum, Bilgi Üniv. Yay. 2015 (AFAD – T.C. İçişleri Bakanlığı- BMMYK)
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Bu tablodan da görüleceği üzere, Türkiye’nin 81 ilinin tamamında Suriyeli sığınmacılar
yaşamaktadır. Sayının 100’den az olduğu il sayısı 12’dir. Sayının il bazında 10 binden çok
olduğu il sayısı ise 21’dir. 7 ilde 100 binden çok Suriyeli yaşamaktadır. Toplamda ise tam 2
milyon Suriyelinin kamplar dışında yaşadığı anlaşılmaktadır.
Türkiye’deki Suriyeliler Konusunda Süreç Yönetimi ve İdari Yapılanma
Nisan 2011’den bu yana yaşanan Suriyeliler krizinin, Türkiye’nin tarihindeki en geniş
kapsamlı ve en ciddi insani kriz olduğu açıktır. Nisan 2011-Ekim 2015 arasında “açık kapı
politikası” ve “geri göndermeme” ilkesi çerçevesinde Türkiye’ye gelen 2,2 milyonu aşkın Suriyeli konusundaki Türkiye’deki süreç yönetimi zaman zaman önemli eleştiri ve tartışmalara
neden olmaktadır. Ancak kabul etmek gerekir ki, sadece Türkiye’nin değil, İkinci Dünya
Savaşı sonrasında dünyanın bile ilk kez karşı karşıya kaldığı bu dev insani krizin yönetilmesi
kolay değildir. Bu nedenle, sürecin daha iyi yönetilmesi konusunda haklı eleştiriler olsa da,
Türkiye’nin kurumları ile ortaya koyduğu performansın da takdir edilmesi gerekmektedir.
Dünyada çok az ülkenin ve toplumun üstesinden gelebileceği bir durum söz konusudur. 2,2
milyon kişinin 4,5 yıl boyunca Türkiye’nin hemen her ilinde, üstelik bir yerleştirme programına tabi olmaksızın kendi tercihleri çerçevesinde yaşamaları ve buna rağmen sürecin
çok ciddi sorunlar olmaksızın yürütülmesi çok büyük bir başarıdır. Konunun sadece insani
değil, aynı zamanda siyasi bir sorun olması, meseleyi daha da karmaşık hale getirmiştir.
Sürecin son derece dinamik olması ve ülkeye girişlerin ve çıkışların devam etmesi, doğal
nüfus artışı vb hususlar, süreç yönetiminde ayrı bir sorun alanıdır. Avrupa ülkelerinin 10-15
bin kişilik grupları bile toplumsal tepkiler ve süreç yönetiminin zorluğunu dikkate alarak
reddettiği bir ortamda Türkiye’nin 2,2 milyon insanla ilgili süreci büyük ölçüde başarı ile
yönettiğini söylemek gerekir.
Türkiye’nin süreci yönetmek konusunda kurumsal yapılanması oldukça karmaşık ve değişken bir yapıya sahip olmuştur. Konunun özellikleri itibariyle kamu kurumlarının yanısıra
ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri ve BM başta olmak üzere uluslararası kurumlar
da bu sürecin içinde yer almıştır. Türkiye’de aşağıdaki grafikte de en basit şekliyle gösterildiği üzere çok aktörlü bir yapılanma söz konusudur. Bu yapılanma içinde İçişleri Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık AFAD Başkanlığı’nın özel bir yeri ve önemi
bulunmaktadır. Bu kurumların tepedeki koordinasyonu, bir Başbakan Yardımcılığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu Başbakan Yardımcısı 2011-2014 yılları arasında Beşir Atalay,
29 Ağustos 2014’den Kasım 2015’e kadar olan dönemde ise Numan Kurtulmuş olmuştur.
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Temmuz 2015 itibariyle doğrudan Başbakan’a bağlı olarak Başbakanlık Göç Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Bu koordinatörlük öncesinde, 20 Eylül 2012 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile Türkiye’de bulunan Suriye’li sığınmacılarla ilgili her türlü konunun koordinasyonuyla ilgilenmek üzere Gaziantep’te mukim bir Koordinatör Valilik oluşturulmuştur.
Kamu kurumları içinde 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)
çerçevesinde (11 Nisan 2011) kurulan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün
özel bir yeri bulunmaktadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile Türkiye’deki göç yönetimi sürecinin en önemli kurumu haline gelmiştir. Bu kurumla birlikte
Başbakanlık AFAD Başkanlığı Suriyeliler konusunda en yoğun çalışan ve koordinasyonu
sağlayan kurum olarak belirlenmiştir. Ancak Suriyeliler konusunda beş bakanlığın da doğrudan süreç içinde yer aldığı gözlenmektedir. Bunlar Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. Dışişleri
Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere hemen bütün bakanlıkların da süreç
yönetiminde çok önemli rolleri olduğu açıktır. Hiyerarşik yapılanma içinde valilikler/kaymakamlıklar ile belediyeler de sürecin önemli parçaları olarak çalışmalar yapmaktadırlar.
Grafik-3: Türkiye’de Suriyeliler Konusunda Süreç Yönetimi Şeması
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Türkiye’deki Suriyeliler konusunda kamu kurumları arasındaki koordinasyon ve işbirliği konusunda zaman zaman aksaklıklar yaşanmaktadır. Bunun en önemli nedeni, söz konu-
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su olan krizin dinamik yapısı ve büyüklüğüdür. Krizin aynı zamanda politik, özellikle de dış
politika bakımından önemi, süreç yönetiminde stratejik kararın netleşmesini zorlaştıran bir
rol oynamaktadır. Bu nedenle yeni bir idari yapılanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Konunun
asıl muhatabı olması beklenen Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, süreç “uyum”a dönüştüğünde hareket alanı daralacak ve doğal olarak bütün süreç “güvenlikçi” bir yaklaşıma teslim
olabilecektir. İçişleri bakanlıklarının kitlesel göçlerdeki rolünün süreci kolaylıkla güvenlikçi
bir çerçeveye sıkıştırması ve uyumu zorlaştıran uygulamalarına dair pek çok örnek başka
ülkelerde de ve hatta Avrupa’daki Türk göçmeler bakımından da- yaşanmıştır. Bu nedenle,
Türkiye’nin merkezi idare yapısı da dikkate alınarak yeni bir bakanlık yapılanması ile sürecin idari bağlamda daha uyumlu hale getirilmesi önem taşımaktadır. Bu bakımdan da Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, “Aile ve Kadın Bakanlığı” ve “Sosyal Politikalar ve Uyum
Bakanlığı” olarak yeniden yapılandırılması süreç yönetimi için tartışılmalıdır.
Kuşku yok ki, Suriyeliler konusu başta BMMYK olmak üzere pek çok BM kurumunu ve
diğer uluslararası kurumları da yakından ilgilendirmektedir. Türkiye’deki süreçte UNDP,
UNICEF, UNFPA, WHO, OCHA, WFP, IOM, Dünya Bankası, ILO gibi kurumlar süreçte
son derece aktif kurumlar arasında yer almaktadırlar. Bu süreçte BM kurumlarının hem
GRAFİK-4: STK’LARIN İNTERAKTİF AĞ HARİTASI

15

Kaynak: Melih Cılga:

http://dagmedya.net/2015/10/30/suriyeli-multeciler-icin-calisan-stklarin-

interaktif-ag-haritasidevletin-boslugunu-stklar-doldurdu/ (Erişim: 02.11.2015)
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düzenleyici ve kaynak sağlayıcı, hem de süreci mülteciler için kontrol edici şekilde devam
etmesi son derece önemli ve değerlidir. Türkiye’nin 4,5 yılda bu kurumlarla işbirliğinin yeterince verimli olduğu söylenemez. Sürecin daha çok ulusal kurumlar ve merkezi yönetimce
yürütülmesi refleksi, özellikle de güvenlik kaygıları ile ön plana çıkmıştır. Uluslararası kurumların mali desteklerinin son derece alt düzeyde kalması da sürece daha yoğun müdahil
olmaları önünde engel olmuştur. Ancak hem uluslararası kurumlar, hem de STK’lar ile işbirliğinin Türkiye’deki kamu kurumları için önemli bir tecrübe katkısı sağladığı ve konuya
daha sığınmacı merkezli bakılmasında etkili olduğu da unutulmamalıdır. Burada en az mali
katkı kadar önemli olan bir hususun da işbirliklerinin geliştirilmesi olduğu açıktır.
Neredeyse bir ülke nüfusuna yakın insanın söz konusu olduğu bu krizin yönetilmesinde ulusal ve uluslararası STK’lar ile uluslararası kurumların da çok önemli rol oynadıkları
açıktır. Bu konuda iyi niyetli, olumlu katkı verici STK’ların daha etkin çalışmasının altyapısı
hazırlanmalıdır. Suriyeliler konusunda faaliyet gösteren pek çok STK ve az sayıda da olsa
araştırma kuruluşları bulunmaktadır. Melih Cılga tarafından üretilen ve başlığı “Suriyeli
Mülteciler İçin Çalışan STK’ların İnteraktif Ağ Haritası|Devletin Boşluğunu STK’lar Doldurdu” başlıklı grafik bu bakımdan oldukça önemli bir katkı sağlamaktadır.15
Türkiye’deki süreç yönetiminde en az bilinen ve aslında süreç içinde en fazla katkısı olan
kurumlar ise yerel yönetimlerdir. Bu konuda yerel yönetimlerin katkılarını artıracak ciddi yasal ve idari düzenlemeler gerektiği açıktır. Türkiye’deki Suriyelilerin entegrasyonu söz
konusu olacaksa burada makro önlemler kadar önemli olan “yerel entegrasyon” çalışmaları
olacaktır. Bu bağlamda, merkezi bir yapılanma kadar, yerel yönetimler ve STK’ların rollerinin ve işbirliğinin mutlaka önemsenmesi gerekmektedir.
Süreç Yönetimi Bakımından Kayıtlamanın Önemi, Yapısı ve Yaşanan
Sorunlar
Türkiye’de Suriyeliler konusundaki belki de en ciddi sorunlardan birisi kayıtlama alanında yaşanmaktadır. Kuşku yok ki, karşı karşıya kalınan insani hareketliliğin olağanüstü
boyutları kayıtlamayı zorlaştıran temel faktör olmuştur. Bazen bir günde 100 bini aşan sayıda giriş söz konusu olmuştur. Örneğin Kobani’den 3 günde 195 bin kişi ülkeye alınmıştır.
Ancak kayıtlamada başlangıçta yaşanan bu aksaklık, sadece teknik sorunlar ve krizin bü15

Bkz.: Melih Cılga: http://dagmedya.net/2015/10/30/suriyeli-multeciler-icin-calisan-stklarin-interak-

tif-ag-haritasidevletin-boslugunu-stklar-doldurdu/ (Erişim: 02.11.2015)
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yüklüğü ile değil, aynı zamanda Suriye krizinin dış politika yönü ve beklentilerle de doğrudan ilişkilidir. Kuşku yok ki Suriye krizinin bu kadar uzun sürmesi ve 2 milyonu aşkın
Suriyelinin Türkiye’ye geleceği hiçbir şekilde beklenmemişti.16 Bu nedenle ilk iki yıl boyunca
ciddi bir kayıtlama yapıl(a)mamıştır. Suriyelilerin de birkaç gün ya da hafta içinde evlerine
döneceği şeklindeki beklenti, kayıtlamanın öncelikli bir konu olarak ele alınmasına da engel
olmuştur. Girişin gerçekleştiği sınır bölgelerinde kaymakamlıklar, valilikler, Kızılay, AFAD
vb kurum ve kuruluşlar özellikle de insani yardım dağıtımını organize etmek ve istismarları
engellemek için kısmı kayıtlar alsa da bunların sağlıklı, merkezi ve ortak bir kayda dönüşmesi uzunca süre söz konusu olamamıştır. Burada önemli bir başka şansızlık da, kayıtlamayı
gerçekleştirmesi gereken ve daha önce Yabancılar Büro Amirlikleri’nin uhdesinde olan görevleri devralan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün merkez ve özellikle de taşra teşkilatının
tam da bu dönemde yapılandırılma süreci içinde olmasıdır.
Suriyelilerin Nisan 2011’de Türkiye’ye girişinden sonraki ilk 20 ayda, yani Ocak 2013’e
kadar resmi ve merkezi bir kayıtlama yapılmadığı kayıtlardan sorumlu olan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgilerde de açık biçimde görülmektedir.
Anılan Genel Müdürlüğün verilerini kullanan BMMYK tarafından açıklanan tablo durumu
net olarak göstermektedir. Kayıtlamanın BMMYK’nin kayıtlama için kullanılmak üzere satın alıp Türk otoritelere devrettiği mobil kayıtlama araçları (kayıt için özel olarak hazırlanan
donanımlı TIR’lar) gibi teknik desteği ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün son dönemde iki
yıldaki çok yoğun çalışmaları ile hızlandığı açık biçimde görülmektedir.
1 Ocak 2013’de kayıt altına alınabilen Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı sadece 176.992’dir.
Kayıtlamanın bundan sonraki gelişimine altışar aylık evreler halinde bakıldığında Temmuz
2013’de sayının 406 bin, Ocak 2014’de 595 bin, Temmuz 2014’de 800 bin, Ocak 2015’de
1,552 bin olarak gerçekleştiği, Ekim 2015 itibari ile de 2 milyon 72 bine ulaştığı gözlenmektedir.
16

Temmuz 2012’de henüz Türkiye’deki sığınmacı sayısı 45 bin iken o dönem Dışişleri Bakanı olan Ah-

met Davutoğlu ‘‘kırmızı çizgimiz 100 bindir, daha fazlası gelirse tampon bölge oluşturabiliriz’ açıklamasını
yapmıştır. Ancak iki ay bile geçmeden Eylül 2012’de sayı 133 bine çıkmıştır. Bundan sonraki süreçte de
Suriye’den gelenlerin sayısı katlanarak artmıştır. Bkz.: Fikret Bila-Milliyet: ‘‘Teröre karşı ya da büyük bir
mülteci akınına karşı tedbirlerimiz olur. Mülteci sayısı 100 bini bulursa belki onları Suriye içinde ağırlamak
gerekebilir. Bütün bu yükü Türkiye’nin çekmesi beklenmemeli’’
http://www.milliyet.com.tr/Yazar.aspx?aType=Yazardetay&ArticleID=1574003&AuthorID=61&b=Bolgede%20
yuzyilin%20tasfiyesi%20yasaniyor&a=Fikret%20Bila.

29

GRAFİK -5: TÜRKİYE’DE SURİYELİLERİN KAYITLANMASINDAKİ ZAMANSAL SAYISAL SÜREÇ
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Kaynak: BMMYK (http://darta.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224-Erişim:28.10.2015)

Kayıtlama parmak izleri ve fotoğrafın yer aldığı “biometrik kayıt” sistemi ile ve önce
“POL-NET”, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü görevi devraldıktan sonra ise GÖÇ-NET adı verilen bir yazılım üzerinden gerçekleştirilmektedir. 22/10/2014 tarihli ve 6883 sayılı Geçici
Koruma Yönetmeliği’nin “Geçici Koruma Kimlik Belgesi” başlıklı 22’nci maddesi gereğince,
kayıt işlemleri tamamlananlara, valilikler tarafından geçici koruma kimlik belgesi düzenlenmekte ve bu yabancılara 25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Kanun ile 22/10/2014 tarihli
ve 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında yabancı kimlik numarası tahsis edilmektedir.17
Suriyeliler Türkiye’de iki temel kategori içinde (Yabancı-Geçici Koruma Altındakiler)
kayıt altına alınmaktadır. Bunlardan birincisi Türkiye’ye pasaportu ile bir gümrük kapısında düzenli giriş yapanlardır. Bu kişiler yabancılar yasası çerçevesinde “oturma izni” ve buna
bağlı olarak “çalışma iznine” ulaşabilen “yabancılar”dır. Ancak bu şekilde Türkiye’ye gelenlerin sayısı, 2 milyonu aşkın Suriyeli içinde 80 bin civarındadır. Asıl büyük kitle ise düzensiz
giriş yapan ve Türkiye’deki mevzuat çerçevesinde kendilerine “geçici koruma statüsü” verilen Suriyelilerdir.18
Geçici Koruma Yönetmeliği’nin Geçici 1. maddesi, Suriyeliler için özel bir düzenleme
getirmiştir. Buna göre :
“28 Nisan 2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen olay17

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: Geçici Koruma Yabancı Kimlik No”

http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma-yabanci-kimlik-no_350_359_7830_icerik
(Erişim: 29.10.2015)
18
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lar sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhuriyeti’nden kitlesel veya bireysel
olarak Türkiye sınırına gelen veya sınırları geçen Suriye vatandaşları ile vatansızlar ve
mülteciler, uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş olsalar dahi geçici koruma altına alınacaklar. Geçici korumanın uygulandığı süre içinde, bireysel uluslararası koruma
başvuruları işleme konulmaz.” (Geçici Md.1)
Düzenlemeden de açık biçimde anlaşılacağı üzere, bu konuda Bakanlar Kurulu yetkilendirilmiş olsa da, geçici koruma sağlanan Suriyelilerin oturma izni, buna bağlı çalışma izni
almaları ve bireysel uluslararası koruma başvurusunda bulunma imkanı bulunmamaktadır.
Kamp dışındaki Suriyelilerin merkezi (biometrik) kayıtlanması süreci, Suriyelilerin Türkiye’ye dağılmaları ile daha da zorlaşmıştır. Kayıtlamayı sağlamak için, başta ücretsiz sağlık,
ilaç ve acil yardımlar olmak üzere, Türkiye’de kamu hizmetlerinden faydalanmanın ancak
kayıt altına alınmakla mümkün olacağı bir sistem geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu sistem büyük ölçüde özendirici olsa da kayıtlama alanında halâ hem bilgilerin güvenirliği, hem de
bütün Suriyelilerin kayıt altına alınması bakımından ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Kayıtlamada şu önemli sorunlar bulunmaktadır:
• Kamplar dışında yaşayan Suriyelilere ulaşmakla ilgili zorluklar mevcuttur.
• Biyometrik kayıtlamada parmak izi ve fotoğraf çekilmekle birlikte, geri kalan bilgiler
çok büyük ölçüde “beyan esasına” dayanmaktadır. Belgeye dayanmayan bu kayıtlamada
zaman zaman doğru olmayan verilere de rastlanmaktadır.
• Yardımlardan daha fazla yararlanmak için ya da yer değiştirme nedeniyle birden fazla
kayıt yaptıran kişiler bulunmaktadır. Merkezi kayıt sistemi bu konuda ayıklama yapmakla birlikte halâ ciddi sayılarda suiistimaller olduğu bilinmektedir.
• Merkezi sistem öncesinde farklı bölgelerde farklı kayıtlama yöntemleri ve programları
uygulandığından, verilerin örtüşmesinde sorunlar yaşanabilmektedir.
• Kayıtlamadaki en önemli sorunlardan birisi de, kayıtlamadan bilinçli olarak kaçınanlar
nedeniyle oluşmaktadır. Bunun birkaç nedeni bulunmaktadır: Birincisi, geçici koruma
statüsünün üçüncü ülkelere başvuruyu engellemesi gerekçesi ile özellikle belirli nitelikleri olan ve Türkiye dışında gelecek arayan Suriyeliler kayıtlardan kaçınmaktadırlar.
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İkincisi, kayıtlama kayıt alınan yerde ikameti zorunlu kıldığından, bu durumun hareketlerini kısıtlamasından endişe edenler bulunmaktadır. Üçüncüsü ise kayıtlamanın Suriye
rejimi bakımından sakınca yaratacağından endişe edilmesidir. Bunun dışında da pek
çok sorundan söz edilebilir. Burada temel sorun, sağlıklı ve merkezi bir kayıtlamanın ilk
iki sene neredeyse hiç yapılmamış olmasıdır.
• Kayıtlamada yaşanılan ve aslında göç yönetimini oldukça olumsuz etkileyecek olan husus ise kayıtlamanın ayrıntıları üzerinde yaşanmaktadır. Kayıtlamada eğitim, meslek vb.
unsurların da sorulması gerekirken, bunlar zorunlu seçenekler olarak belirlenmediğinden, ortaya çıkan verilerde “cevapsız”, “bilgi yok” “bilinmiyor” vb. seçeneklere rastlanabilmektedir. Oysa iyi bir kayıtlama, sürecin yönetilmesi için olmazsa olmaz bir husustur.
• Kayıtlamada yaşanan önemli bir başka sorun da, Türkiye’de kayıt olduktan sonra düzensiz bir biçimde üçüncü ülkeye geçen kişilerin kayıtlarının silinememesi hususudur.
Bu durum özellikle 2015 yılında Avrupa’ya Türkiye üzerinden kara ya da deniz yolu ile gidenler bakımından önemli bir belirsizlik yaratmaktadır. Her ne kadar Türkiye üzerinden
Avrupa’ya gidenlerin çok önemli bölümü Türkiye’ye yeni girmiş ve kayıt olmamışlardan
oluşsa da, aralarında yer alan kayıtlıların oranı ve bu şekilde geçişlerde Türkiye’deki
kayıt sisteminden silinip silinmedikleri hususu bilinmemektedir. Aslında Türkiye’de olduğu varsayılan ve kayıt altına alınan 2,2 milyon Suriyelinin bir bölümünün artık Türkiye’de olmama ihtimali oldukça yüksektir. Zira, Türkiye üzerinden son bir yılda Avrupa’ya ulaşanların sayısı 600 bini aşmıştır.19 Ancak bu sayı içinde sadece Suriyelilerin
olmadığını da belirtmek gerekir.

Uluslararası İnsani ve Mali Yük Paylaşımı ve Türkiye
Türk devletinin ve Türk toplumunun Suriyeli sığınmacılar konusunda ortaya koyduğu
olağanüstü çaba ve katlanılan insani ve mali yük olağanüstü boyutlara ulaşmıştır. Türkiye’nin 4,5 yılda 2,2 milyonun üzerinde Suriyeliyi ülkeye kabul etmesi yanında, Suriyeliler
için 7,6 milyar doları aşan bir maliyeti de karşılaması gerekmiştir.20 Dış yardımların toplam
UNHCR-Europe: http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf (Erişim tarihi:
3 Ekim 2015) ayrıca: Dir Zeit: Bundesländer registrieren täglich 10.000 Flüchtlinge (http://www.zeit.de/
politik/deutschland/2015-10/fluechtlingszahlen-fluechtlinge-bundeslaender-migration-bundesinnenministerium)
20
AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay bu rakamı 7,6 milyar dolar olarak açıklamıştır. HABERTÜRK: New
York’taki “Kriz ve Acil Durumlarda Eğitim” toplantısı. http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/6415857-new-yorktaki-kriz-ve-acil-durumlarda-egitim-toplantisi (Erişim tarihi: 03 Ekim 2015)
19
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içinde % 5’in altında kaldığı bu olağanüstü maliyet neredeyse bütünüyle iç kaynaklarla karşılanmıştır. Türkiye, Suriyeliler için Nisan 2011-Ekim 2015 arasındaki 55 ayda 7,5 milyar dolar, yani ortalama ayda 138 milyon dolar, günde 4,6 milyon dolar harcamıştır. Türkiye’de 4,5
yılda verilen poliklinik hizmetleri sayısı 9 milyonu, ameliyat sayısı 250 bini aşmıştır. Sadece
bunların maliyeti bile olağanüstü boyutlardadır. Türkiye bu yardımlar ile 2014 yılı içinde en
fazla insani yardım yapan dünyadaki 3. ülke, kişi başına düşen gelire göre hesaplandığında
ise açık ara 1. ülke haline gelmiştir.
Suriye krizinin başından bu yana sürecin gelişimi çerçevesinde dünya kamuoyunun desteğini almaya çalışan BMMYK’nin çabaları, dünyanın gelişmiş ülkelerinden yeterince ilgi
görememiştir. BM’nin Suriye krizi konusunda özel olarak geliştirdiği “The Regional Refugee and Resilience Plan” (Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı) (3RP) bunların en temel
zeminini oluşturmaktadır. Aslında “3RP”, krizin uzaması, Suriye’de yakın zamanda barış
ve huzur ortamının kurulacağına dair umutların azalması ve bu nedenle mültecilerin gittikleri ülkelerde kalıcılıkları ihtimallerinin ciddi bir biçimde güçlenmesinin ardından ortaya
çıkan bir zorunluluğa işaret etmektedir. BMMYK’nın daha önceki “acil durum yönetimi”
çerçevesinde ürettiği yaklaşımlar bir ölçüde yetersiz kalınca, 3RP ile içinde “entegrasyon”
da olan yeni bir stratejiye/yaklaşıma yönelme gereği duyulmuştur.21 Ancak BM’nin 3RP çerçevesinde 2014 ve 2015’te yaptığı çağrılar büyük ölçüde karşılıksız kalmıştır. BMMYK’nın
2014 yılı için yaptığı toplam 3,7 milyar dolarlık çağrıya gelen destek % 61 seviyesinde, yani
2,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015 için yapılan 4,5 milyar dolarlık çağrı ise 24
Eylül 2015 tarihi itibariyle sadece % 41’lik bir karşılık bulabilmiştir.22 3RP çerçevesinde toplanan mali destekten en az faydalanan bölge ülkesi de -görece daha iyi ekonomik durumu
gerekçe gösterilerek- Türkiye olmaktadır. Örneğin BMMYK’nin Türkiye’deki Suriyeliler için
2014 yılında talep ettiği 497 milyon dolarlık desteğin sadece % 36’sı, yani 177 milyon doları
sağlanabilmiştir.
Burada vurgulamak gerekir ki, dış mali yardım az olsa da mali büyüklükten daha önemli
olan ve Türkiye’nin krizle mücadele kapasitesini, diğer konulardaki ortak çalışma kültürünü
destekleyecek olan uluslararası işbirliğidir. Bu çerçevede Türkiye’ye gelmeyen ya da gelse de
çeşitli nedenlerle tercih edilmeyen kaynaklar kadar, buna bağlı olarak yapılacak işbirlikleri
de en alt düzeye düşebilmektedir. Uluslararası işbirliği ve mali destekler konusunda önemli
3RP-The Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) için Bkz.: http://www.3rpsyriacrisis.org/
UNHCR: Syria Regional Refugee Response. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#
(Erişim tarihi: 3 Ekim 2015)
21

22
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bir başka sorun daha bulunmaktadır. AB başta olmak üzere uluslararası kurumlar ve bazı ülkelerden gelen mali destekler olağanüstü teknik ve karmaşık düzenlemelere sahiptir ve acil
durum yönetimi için kullanışlı olamamaktadır. Türkiye gibi kendi kaynaklarından günde en
az 4,6 milyon doları bu kriz için harcayan ve toplamda 7,5 milyar dolarlık bir harcama yapan
ülkeye diğer uluslararası kurum ve kuruluşların güvensizlik içinde yaklaşması anlaşılır bir
durum değildir. Kuşku yok ki her yardım veren kurum ya da ülke, bu yardımın doğru ellerde
doğru yerlerde harcanmasını ve suiistimal edilmemesini ister, bunda da sonuna kadar haklıdırlar. Ancak bu kaygıların abartılması işbirliğini azaltmakta, hatta engellemektedir.
II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan en büyük insani kriz olan Suriye krizi, dünyadaki mali ve insani yük paylaşımına yönelik büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bölgedeki
ülkeler dışındaki gelişmiş, refah seviyesi yüksek devletlerde yaşayan bütün Suriyeli sayısı,
toplam Suriyeli sığınmacıların % 4’ü civarında kalmıştır. Gelişmiş ülkelerin kriz boyunca
ortaya koydukları tavır adeta “Doğu sınırını sonuna kadar açın, ama Batı sınırlarınızı sıkı
sıkı kapatın” şeklinde özetlenebilir. Avrupa’nın 2014 sonu, özellikle de 2015 ortalarından
itibaren Suriyelilerin Avrupa’ya doğru “akını”na ilişkin politikasını “Türkiye Suriyeliler için
iyi bir ucuz otel, Türkiye’ye mali destek verelim, orada kalsınlar, ama bize gelmesinler”
şekline evrildiği gözlenmektedir. Bu durum hem insani, hem de mali yük paylaşımında başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin nasıl yalnız bırakıldıklarını da ortaya koymaktadır.
Ancak Suriyeliler ile yaşanan bu kötü dayanışma tecrübesi, gelecekte benzeri krizlerde komşu ülkeleri daha temkinli davranmaya itebilme potansiyeli yaratmıştır. Bu durum yaşanacak insani dramların etki kapasitesinin artmasına yol açacaktır. Bu çerçevede 1951 Cenevre
Konvansiyonu ve özellikle de “açık kapı politikası” da güncel koşullar çerçevesinde yeniden
değerlendirilmelidir. Yeni düzenlemeler ile işbirliğini artıracak, sorunlarla sadece komşu
ülkeleri baş başa bırakmayacak, dengeli bir yük paylaşımını gerçekleştirecek yeni bir bakış
açısı geliştirilmesi için çaba gösterilmelidir. Bu sürece, 2014 itibariyle dünyada en fazla mülteci barındıran ülke konumuna gelen ve sürekli bir göç hattı üzerinde yer aldığı için tecrübe
birikimi olan Türkiye öncülük edebilir.
Suriye krizinde adeta bir “iflas” yaşayan uluslararası işbirliği ve yük paylaşımı, mevcut
verilerde de çarpıcı olarak gözlenmektedir. Bölgedeki 5 ülke dışında Suriyelilere ev sahipliği
yapan ülkelerin aldıkları toplam Suriyeli sayısı 2015’de dramatik bir yükselişe geçmekle birlikte oldukça alt seviyede kalmıştır. 2015 başına kadar Avrupa’daki Suriyelilerin sayısı ülkesi
dışına kaçmış Suriyeliler içinde % 5’in altında kalmıştır. BMMYK’nin verdiği bilgilere göre
Nisan 2011-Ağustos 2015 arasında AB ülkeleri ile AB üyesi olmayan İsviçre ve Norveç’e sığın-
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ma için başvuran Suriyelilerin sayısı, 137.947’si 2014’te olmak üzere, toplam 441.246’dır.23
Bu arada önemli bir başka gelişme de, son bir yılda Avrupa’ya doğru giden sığınmacılar
içinde Suriyeliler ilk sırada olsa da Afganistan, İran, Pakistan, Irak ve Balkan ülkelerinden
de ciddi sayılarda kişilerin katılmasıdır. Ekim 2015’de Avrupa’ya ulaşan sığınmacı sayısı 700
bini aşmıştır. Bu sayı içinde Almanya’nın özel bir yeri bulunmaktadır.24 Alman Sığınmacılar
Dairesi (BAMF) verilerine göre Almanya’ya sadece 2015 Ocak-Eylül arasında ulaşan sığınmacı sayısı 577 bine ulaşmıştır.25 Bu sayının 2015 sonuna kadar 800 bini bulması beklenmektedir. Günde 10 bini aşan sayıda sığınmacının ulaştığı Almanya’nın bu krizle mücadele
stratejisi de çok ciddi bir biçimde tartışılmaktadır. Tartışmaların önemli bir boyutu da AB
içinde Almanya’nın ve kısmen İsveç’in hedef ülkeler haline gelmesi ve diğer AB ülkelerinin
yük paylaşımından kaçınmalarıdır. Hatta bazı AB ülkelerinin tavrı, AB’nin çok ciddi krizler yaşamasına neden olacak şekildedir. Örneğin Yunanistan, Avusturya ve Macaristan’ın
çoğunlukla kayıt almaksızın otobüs ya da trenlerle gelen sığınmacıları Almanya’ya doğru
yönlendirmeleri çok ciddi diplomatik krizler yaratmıştır. 26
TABLO - 5 AB ÜYESİ ÜLKELERDE SURİYELİLER VE DİĞER
ÜLKELERDEN GELEN SIĞINMACILAR

ÜLKE
ALMANYA
MACARİSTAN
AVUSTURYA
İSVEÇ
FRANSA
İTALYA
BELÇİKA
FİNLANDİYA
İNGİLTERE
HOLLANDA
BULGARİSTAN
DANİMARKA
İSPANYA
POLONYA
İRLANDA

(EKİM 2015)
SAYI ÜLKE
577.000 MALTA
143.000 KIBRIS
53.000 ROMANYA
44.500 ÇEK CUMHURİYETİ
40.000 LÜKSEMBURG
39.000 PORTEKİZ
22.500 LETONYA
18.000 LİTVANYA
19.000 ESTONYA
17.000 SLOVENYA
10.000 HIRVATİSTAN
7.000 SLOVAKYA
6.600
5.422
2.000

SAYI
980
977
945
805
727
616
181
152
144
125
120
72

BMMYK: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php (Erişim tarihi: 3 Ekim 2015)
UNHCR-Europe: http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf (Erişim tarihi:
3 Ekim 2015)
25
Bkz. Die Welt: Bundesländer registrieren täglich 10.000 Flüchtlinge (http://www.zeit.de/politik/
deutschland/2015-10/fluechtlingszahlen-fluechtlinge-bundeslaender-migration-bundesinnenministerium)
26
Deutsche Welle: Alman Polisi Slovenya Yolcusu (http://www.dw.com/tr/alman-polisi-slovenya-yolcusu/a-18807726))
23

24
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Tabloda da görüleceği üzere AB ülkeleri, tarihinde hiç rastlanmayan sayılarda olağanüstü yüksek yoğunluklu bir sığınmacı akını yaşamaktadır. BMMYK, bu sığınmacılar içindeki
Suriyelilerin sayısını 512 bin olarak vermektedir. Bu da toplamın % 60’ından yüksek bir
oranı ifade etmektedir. İkinci büyük grup Balkan ülkeleri vatandaşlarından oluşmaktadır.
Bu grup, Suriyelilerin yarattığı “kabul” imkanından faydalanmaya çalışmaktadır. Ancak Almanya 600 bine yakın sığınmacıyı kabul ederken, bunu Macaristan 143, Avusturya 53, İsveç
44, Fransa 40, İtalya 39, Belçika 22, İngiltere 19, Finlandiya 18, Hollanda 17, Bulgaristan ise
10 bin ile takip etmektedir. Danimarka 7, İspanya 6, Polonya 5 bin ile bu grubu izlemektedir. AB üyesi 12 ülke ise 1000’den daha az sayıda sığınmacıya sahip görünmektedir. Bu arada özellikle Macaristan’daki sayının “emanet” sayı olarak değerlendirildiğini de vurgulamak
gerekir. AB içinde bile yük paylaşımının bu kadar dengesiz olması, AB’nin ortak bir mülteci
politikası olmamasından da kaynaklanmaktadır.
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TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERİN TÜRK İŞ DÜNYASI, EKONOMİ VE
İSTİHDAMINA ETKİLERİ
Nisan 2011’den bu yana ülkelerindeki baskı ve savaş ortamından kaçarak Türkiye’ye
gelen Suriyeliler’in sayısı Ekim 2015 itibari ile 2,2 milyonu aşmıştır. Resmi verilere göre
Türkiye’deki kayıt altına alınmış Suriyelilerin sayısı 2 milyon 72 bin kişidir. Konuyla ilgili
yetkililerin açıklamasından anlaşıldığı kadarıyla kayıtlanamayanlar da ilave edildiğinde sayı
en az 2,2 milyona çıkmaktadır.27 Ancak bu sayı sınır geçişleri azalarak da olsa devam ettiği
için ve doğal artışla (doğumla) daha da artmaktadır. Son bir yılda Avrupa’ya yönelik Türkiye
üzerinden yaşanan ve 500 bini aşan yoğun geçişler, Türkiye’deki Suriyelilerin mevcut gerçek
sayısının belirlenmesini güçleştirmektedir. Bu geçişleri yapanların kayıtlı Suriyeliler olması
halinde, 2,2 milyon sayısına kuşku ile bakılması gerektiği açıktır. Ancak Türkiye’deki Suriyeliler sayısının olağanüstü büyüklüğü nedeniyle net sayının ne kadar olduğu önem taşısa da
yapılacak değerlendirmeleri ve öngörüleri değiştirmeyecektir.
Türkiye’deki Suriyelilerin Türk ekonomisine farklı yönleriyle etkisi bulunmaktadır. Bunların bir bölümü Türkiye’nin Suriyeliler için kamu bütçesinden yaptığı harcamalardır. Yapılan son açıklamalara göre Türkiye Nisan 2011-Ekim 2015 arasındaki dönemde Suriyeliler
için 7,6 milyar doları aşan bir harcama yapmıştır. Bu harcamanın hizmet, bölge, harcama
biçimi ve kalemleri itibariyle ayrıntıları bilinmemekle birlikte, meblağın kendisinin Türk
maliyesi için son derece yüksek olduğu açıktır. 7,6 milyar doları Suriyelilerin Türkiye’de
bulunduğu gün sayısına böldüğümüzde, günlük ortalama 4,6 milyon dolar harcandığı görülmektedir. Bu harcamalar içinde sağlık, ilaç, barınma merkezleri, acil giysi, gıda ve barınma
giderleri önemli yer tutmaktadır.
AFAD’ın verdiği sayılara göre 2011-2015 arasında Türkiye’nin Suriyeliler için yaptığı
harcamalar toplam 7.158.250.458 ABD Doları, yani yaklaşık olarak 20 milyar TL’yi aşmıştır.
Bunun içinde dış kaynaklardan gelen toplam mali destek 417 milyon dolar, yani % 5 civarındandır. Bu kaynağın 328 milyon doları, yani % 78,6’sı BM kuruluşlarından, 20 milyon doları
Kızılhaç’tan, 14 milyonu uluslararası STK’lardan, 52 milyonu ise “diğer” ülkelerden sağlanmıştır. 7 Avrupa ülkesinden gelen destek ise toplamda sadece 1,5 milyon dolar civarındadır.
İslam ülkelerinin kriz konusundaki duyarsızlığının mali yansıması da hem ülke, hem de İsAFAD tarafından verilen kamp ve kamp dışı sayıların toplamının 2.258.076 olduğu görülmektedir.
Bkz. Tablo-3
27
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lam İşbirliği Örgütü çerçevesinde net olarak gözlenmektedir. Türkiye’ye krizin başından bu
yana S.Arabistan’dan gelen sadece 50 milyon dolar destek söz konusudur. Bunun dışında
Türkiye’ye hiçbir destek gelmemiştir. Bu konunun da orta ve uzun vadede Türk dış politikası
bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin yaptığı bu harcamanın ayrıntıları
da dikkat çekicidir. Buna göre 2016 bütçesinde İçişleri Bakanlığı’na ayrılan bütçe 4,5 milyar
lira olarak belirlenmiştir. Oysa Suriyelilere harcanan para şimdiden bunu aşmış durumdadır. Diyanet işleri Başkanlığı’na 2016 için ayrılan 6,4 milyar TL de Suriyelilere harcanan
miktarın altında kalmak üzeredir. Bütçe rakamlarına yakından bakıldığında 2015 bütçe ödenekleri ve bazı kurumlar için de 2011-2015 arası yapılan harcamalar toplamda 1,5 milyar
TL’ye ulaşmaktadır. Suriyeliler için yapılan harcamaların Bakanlık ve diğer kamu kurumlarına dağılımına aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ancak 2015 bütçe rakamları ve 2011-2015 arasında bakanlıklar ve bazı kamu kurumları tarafından yapılan harcamaların, ifade edilen 6,8
milyar doların, yani 19,8 milyar TL’nin 1,5 milyar TL’si gibi çok küçük bir bölümünü ortaya
koyduğu, diğer kaynakların açıklanmadığını görmekteyiz. Süreç içinde toplanan kaynaklar
kadar harcama kalemleri konusunda da yeterli bir bilgilendirme olduğu söylenemez. 28

T.C. Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu uluslararası toplumun 417 milyon dolar olan katkısı içinde
AB’nin payının, sivil toplum kuruluşları üzerinden olanlar dahil, sadece 170 milyon dolarla sınırlı kaldığını
ifade etmiştir. Dışişleri Bakanlığı Resmi Web Sitesi, http://www. mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-feridun-sinirlioglu_nun-basini-bilgilendirme-toplantisi_-16-ekim- 2015_-ankara.tr.mfa
28
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TABLO-6: TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KAYNAKLARI

Türkiye’deki Bakanlık ve Diğer Kamu Kurumlarının Suriyeliler İçin Yaptığı Harcamalar 29
2015 Bütçesi Ödenekleri

Maliye Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı

1.136.983.000

2015

46.243.000

2015

71.292.000

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Ara Toplam

32.102.000
30.725.000

1.315.000.000

2011 -2015 Harcamaları

2015
2015
2015
2015

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

21.689.000

2011-2015

Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı

14.793.000

2011-2015

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Kamu Hastahaneleri Kurumu
İçişleri Bakanlığı
Adalet Bakanlığı

Halk Sağlığı Kurumu

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı
Sağlık Bakanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
AFAD Başkanlığı
Ara Toplam
Toplam

18.400.000
12.174.000
11.973.000

9.876.000
9.443.000
8.029.000
7.643.000
7.275.000
7.089.000
3.706.000
3.447.000
3.327.000
2.691.000
2.573.000

2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015

140.000.000

2011 -2015

1.451.000.000

2011 -2015

Hürriyet Gazetesinin 29 Ekim 2015’de AFAD kaynaklarından aldığı veriler esas alınmıştır. http://
www.hurriyet.com.tr/turkiye-2011den-bu-yana-2-1-milyon-suriyeli-multeciye-8-milyar-dolar-harcadi-40007235 (Erişim: 29.10.2015).
29
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TABLO-7: TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE YÖNELİK NİSAN 2011-EKİM 2015 ARASINDA YAPILAN
HARCAMA KAYNAĞI

HARCAMALARIN KAYNAKLARI 30
USD

TL (1 USD= 2,9 TL)

İÇ KAYNAKLAR
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Sivil Toplum Kuruluşları Harcamaları

Türk Yerel Yönetimleri, Diyanet Vakfı ve
Kızılay

TOPLAM (TÜRKİYE KAYNAKLARI)

6.458.428.396

18,728 MİLYON TL

77.380.170

224 MİLYON TL

294.955.947

852 MİLYON TL

6.830.764.513

19.804 MİLYON TL

BM Kuruluşlarının Bağışları (UNHCR, UNICEF,

328.389.702

954 MİLYON TL

Avrupa Ülkeleri, Yabancı STK’lar ve Diğer

89.096.268

258 MİLYON TL

TOPLAM (DIŞ KAYNAK)

417.485.970

1.210 MİLYON TL

7.158.250.458

20.758 MİLYON TL

DIŞ KAYNAKLAR
IOM, WFP, UNFP)
Ülkeler

GENEL TOPLAM

Türkiye’deki Suriyelilerin Çalışma Hakları Konusundaki Düzenleme
Türkiye’deki Suriyelilerin Türk ekonomisine etkisi konusundaki bu araştırma çerçevesinde tartışılması gereken asıl konu, işsizlik, istihdam, kayıt dışı ekonomi başta olmak üzere
Suriyelilerin diğer ekonomik ve bununla bağlantılı sosyal etkileridir. Konunun ekonomi-politik değerlendirmesine ihtiyaç olduğu aşikardır.31 Daha önce de ifade edildiği üzere, bu araştırma bir ekonomik-mali analiz araştırması değildir. Burada Türk iş dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler konusundaki düşünceleri, beklentileri ve önerileri analiz edilmeye, yani özetle
bir algı ölçümü yapılmaya çalışılmaktadır. Ancak bazı temel verilerin konunun çerçevesini
belirlemek bakımından önemli olacağı düşünülmektedir.
Türkiye’deki Suriyelilerin Türk ekonomi dünyasına etkileri bakımından önemli hususların başında çalışma hakları konusundaki düzenlemeler ve uygulamada yaşananlar gelmekKaynak: AFAD: Afet Raporu-Suriye / Ülkemizdeki Suriyelilerle İlgili Mevcut Durum Analizi Raporu
Ekim 2015. https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikDetay1.aspx?IcerikID=747&ID=16 – (Erişim: 28.10.2015).
31
Bu konuda kısa bir süre önce yapılan ve 2011-2013 verilerini değerlendiren bir çalışma için Bkz. Lordoğlu, Levent- Arslan, Mustafa (2015) Beş Sınır Kenti ve İşgücü Piyasalarında Değişim: 2011-2014, Göç
Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, sf. 249 – 267.
30
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tedir. Bu durum kuşku yok ki sadece ekonomik ve mali yönleri ile değil, sosyal yönleri ile de
son derece hassas bir konudur. Bilindiği üzere Türkiye’de yabancıların çalışabilmesi 4817
sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun”un hükümlerine bağlıdır. Ancak kanun kapsamındaki “yabancı” kavramı, Türkiye’deki Suriyelilerin % 3’ünün bile altındaki bir
nüfusu kapsamaktadır. Türkiye’deki Suriyelilerden pasaportla, yani resmi (regular/legal)
yollarla giriş yapanlar ile belgesiz ya da kayıtsız (irregular/illegal) giriş yapanlar arasında
çalışma hakları bakımından önemli farklar bulunmaktadır. Nisan 2011 sonrasında Suriyeliler içinde pasaportu ile Türkiye’ye giriş yapan yaklaşık 80 bin kişi için kayıt altına alınma ve
ikamet izni, akabinde de çalışma izni verilmesi konusunda önemli kolaylıklar sağlanmıştır.
Ancak pasaportsuz ya da “düzensiz/illegal” yollardan Türkiye’ye giriş yapanların hem oturma/ikamet, hem de çalışma izinleri konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Mart 2013’te
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma çerçevesinde, Türkiye’ye gelen
ve Emniyet Müdürlükleri’nin ikamet izni verdiği Suriye uyruklu yabancıların, çalışma izni
de alabilmeleri imkânı sağlanmıştır. Bu konudaki izinler özellikle “açık iş alanları” çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde sonuçlandırılmakta ve Suriyeli sığınmacılardan durumu
“uygun bulunanlara” çalışma izni verilmektedir. Başvurular ilk olarak Yabancıların Çalışma
İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında incelenmekte ve uygun bulunan talepler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca değerlendirmeye alınmaktadır. Burada sözü
edilen “uygun bulunma” koşulu, diğer yabancılarla karşılaştırıldığında Suriyeli sığınmacılar
için neredeyse hiç dikkate alınmamakta, Suriyeliler değerlendirme kriterlerine tabi tutulmadan çalışma izni alabilmektedirler. Bu çerçevede Emniyet makamlarından alınmış en az 6
ay süreli ikamet tezkeresi bulunan Suriye vatandaşlarını istihdam etmek isteyen işverenler,
belirlenen usul ve esaslara göre başvuru yapabilmektedirler.32 Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın kendi web sayfasında da bu konudaki düzenleme şu şekilde ifade edilmiştir:
“Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye’ye gelmiş ve Göç/Emniyet makamlarından alınmış en az altı ay süreli ve geçerliliği sona ermemiş ikamet izni bulunan Suriye
vatandaşlarını istihdam etmek isteyen işverenlerimiz internet sitemizde belirtilen usul ve
Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin 31 Ocak 2013’te yaptığı açıklamada “gelen kardeşlerimiz doğal olarak kampın dışında olanlar gelmek, çalışmak ve hayatlarını burada idame ettirmek için de ekonomik olarak da sistemin içerisinde olmak istiyorlar. İşverenlerimiz de gelen arkadaşın
veriminden çalışmasından çok memnunlar. Bu yüzden biz çalışma iznini de hızlı bir şekilde tamamlayarak
burada organize sanayinin içerisinde çalışmalarını, yasal mevzuat altyapısını da oluşturuyoruz. İçişleri
Bakanlığı boyutuyla sorun çözüldü. Çalışma Bakanlığı boyutuyla da bu hafta içinde tamamlanacak”
açıklamasında bulunmuştur. http://www.zaman.com.tr/ekonomi_suriyelilerin-oturma-izni-tamam-calisma-izni-de-tamamlanmak-uzere_2047829.html (Erişim tarihi: 30 Haziran 2014)
32
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esaslara göre Bakanlığımıza çalışma izin başvurusu yapabilirler.”

33

Ancak burada sözü edilen Suriyeliler, Türkiye’deki Suriyeliler içinde sadece 80 bin gibi
% 3 civarındaki bir bölümünü teşkil etmektedir. Türkiye’deki Suriyelilerin belki de % 95’inden fazlasını oluşturan ve Geçici Koruma Yönetmeliği ile kendilerine “geçici koruma” statüsü verilen Suriyeliler çalışma hakları bakımından mevcut duruma göre hiçbir hakka sahip
değillerdir ve hatta çalışmaları halinde yaptırımla karşı karşıya kalmaları söz konusudur.
Bakanlık açıklamasında, geçici koruma altındakilerin çalışma izni için yaptıkları başvuruların da reddedildiği açık biçimde ifade edilmektedir:
“Ancak, Geçici Koruma Kimlik Belgesi veya Tanıtım Kartı sahibi Suriye vatandaşları
ile diğer yabancıların çalışma izin başvuruları kabul edilmemektedir.” 34
Bu konuda dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 8 Ekim 2014’te
beraberindeki bakanlar ve üst düzey ekonomi bürokratlarıyla birlikte düzenlenen 2015-2017
dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklandığı basın toplantısında, Suriyelilerin çalışma hakları konusunda yeni ve kapsamlı bir çalışma yaptıklarını ifade etmiştir. Çelik, Suriye’den gelenlerin istihdamı için ikincil mevzuatın kısa sürede yayınlanmasını beklediklerini belirterek, “Bu mevzuat çerçevesinde Suriye’den gelen misafirlerimize kendilerini
tanımlayacak bir kimlik verilecek. Bunların ‘açık işlerde’ istihdamı bir ölçüde gerçekleşmiş
olacak. Çalışma imkanını elde etmiş olacaklar” 35 açıklamasını yapmıştır.
Bakan Çelik’in işaret ettiği ikincil mevzuat ise 22 Ekim 2014’te yürürlüğe giren “Geçici
Koruma Yönetmeliği” ile kısmen gerçekleşmiştir. Burada “İş Piyasasına Erişim Hizmetleri”
başlığı altında 29. maddede yapılan düzenlemede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
İçişleri Bakanlığı’nın görüşünü alarak hazırlayacağı yönetmeliğin Bakanlar Kurulunca belirleneceği ifade edilerek, yetkinin Bakanlar Kurulu’nda olduğu ortaya konulmuştur. Yönetmeliğe göre geçici koruma kimlik belgesine sahip olanlar, Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek
sektörlerde, işkollarında ve coğrafi alanlarda (il, ilçe veya köylerde) çalışma izni almak için
33

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sayfası: http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yaban-

cilar.portal?page=sss (Erişim tarihi: 03 Ekim 2015)
34

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sayfası: http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yaban-

cilar.portal?page=sss (Erişim tarihi: 03 Ekim 2015)
35
Radikal: 8 Ekim 2014: “Çalışma Bakanı: Suriyelilere kimlik verilecek” http://www.radikal.com.tr/
turkiye/calisma_bakani_suriyelilere_kimlik_verilecek-1217583 (Erişim tarihi: 3 Ekim 2015)
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurabilecektir. Geçici koruma statüsü altındakilere verilen çalışma izinlerinin süreleri ise, “geçici korumanın süresinden fazla olamayacak” denilmektedir. Yönetmeliğe göre “geçici koruma sona erdiğinde, bu kapsamda verilen
çalışma izni sona erecektir.”36 Ancak yönetmeliğin çıktığı 22 Ekim 2014’ten bu yana, Suriyelilerin çalışma hayatına yasal girişlerini sağlayacak bir düzenleme- biraz da Türkiye’deki
Seçim sürecinden kaynaklanan nedenlerle- yapılamamıştır.37 Ekim 2015’deki duruma göre
“geçici koruma altındaki” Suriyelilerin çalışması-çalıştırılması yasaktır ve bu konudaki başvuruları da reddedilmektedir.
Geçici koruma altındaki Suriyeliler çalışma izni alamadıkları için, Suriyeliler için verilen çalışma izinleri “geçici koruma” verilenler değil, sadece ikamet izni bulunan “yabancı”
statüsündeki Suriyelilerden oluşmaktadır. Bu sayı da son derece düşük seviyededir. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verdiği sayılara göre 2014’e kadar Türkiye’deki Suriyeliler
içinde çalışma izni alanların sayısı sadece 3.856’dır. Bunun içinde 2.328 ile en yüksek orandaki sektör (% 63,1) hizmet sektörüdür. Bakanlığın 2011’den bu yana çoğunluğu şirket ortağı
olan 6 bin Suriyeliye, imalat ve ticaret sektöründe yeni bir işyeri açarak faaliyet göstermeleri
için çalışma izni verildiği belirtilmiştir.38
Bakanlık yetkilileri diğer ülke vatandaşı yabancıların çalışma izinlerinde uygulandığı
gibi Suriyeliler tarafından yapılan başvuruların da istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik
konjonktür değişikliklerinin dikkate alınarak değerlendirildiğini belirtmektedirler. Bu çalışma çerçevesinde Bakanlık ile yapılan görüşmelerde de bu hassasiyetin korunduğu ve sürecin
de takip edildiği, çalışma izinlerinin, özellikle de kurulan şirketlerin etki analizlerinin ve
gerçekliğe uygun çalışmalarının takip edildiği gözlenmiştir. Hatta “düzenli” giriş yapan “yabancı” statüsündeki Suriyelilerin, gerçeğe aykırı beyanları ya da verimsizlikleri dikkate alınarak “geçici koruma statüsüne” düşürülmesi de gerçekleşebilmektedir. Bakanlık yetkilileri,
iş sağlığı ve güvenliği, çalışma haklarının uygulanamaması, vergi ve sigorta prim kayıpları
ve aynı zamanda rekabette yaratacağı dengesizlikler bakımından “kayıt dışı” ile mücadelenin çok önemli olduğunu ve hatta bunun “en pahalı” işsizlik olarak görüldüğü vurgusunu da yapmaktadırlar. Ancak Suriyelilerin Türk ekonomisine katkı sağlayacak sektörlere
Geçici Koruma Yönetmeliği: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf
Açık Toplum Vakfı’nın “Bekleme Odasından Oturma Odasına” başlıklı çalışmasında, Bakanlığın “Yabancı İstihdamı Yasa Tasarısı” hazırladığı ama seçimler nedeniyle akamete uğradığı ifade edilmektedir.
Bkz. http://www.aciktoplumvakfi.org.tr/medya/02062015beklemeodasi.pdf (Erişim tarihi: 3 Ekim 2015
38
Beş yılda 6 bin Suriyeliye çalışma izni verildi, Hürriyet, 26 Eylül 2015.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/30165957.asp (Erişim tarihi: 3.10.2015)
36
37
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TABLO-8: SURİYE UYRUKLU YABANCILARA VERİLEN ÇALIŞMA İZİNLERİNİN VE SEKTÖRE
GÖRE DAĞILIMI
2011

2012

TARIM

2013

2014

SEKTÖREL TOPLAM

3

12

15

SANAYİ

20

69

257

834

1.180

İNŞAAT

5

10

31

117

163

HİZMETLER

80

152

506

1.590

2.328

GENEL

105

231

797

2.553

3.686

TOPLAM
Kaynak: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

ve bölgelere yönelmesi/yönlendirilmesi gereğinin de altı çizilmektedir. Zira özellikle imalat
sanayii gibi emek yoğun sektörler tüm taraflara katkı sağlayabileceği için teşvik edilebilir;
ama bunun hangi bölgede olduğu da önem taşımaktadır Diğer bir ifadeyle sektörlere ilişkin
bölgesel farklılaşmalar da gözardı edilmemelidir. Ayrıca çalışma hakları düzenlense de Suriyelilerin ne kadarının çalışma isteği içinde olacağı, “iradi işsizliğin” ne kadar güçlü olacağı
da şu an bilinmemektedir. Yasal çalışma statüsüne geçmeleri ile birlikte, Suriyelileri ucuz işgücü nitelikleri nedeniyle istihdam eden/etmek isteyenlerin taleplerinde ciddi bir değişiklik
görülüp görülmeyeceği hususu da önemlidir.
Çalışma hakkı ile ilgili düzenlemeler, Türkiye’deki Suriyeliler konusunda en fazla tartışılan ve günlük hayata etkisi bakımından en fazla ele alınan konudur. Dünyanın başka
yerlerinde başka zamanlarda da karşılaşıldığı üzere, yerel halkın göç akınlarında en fazla
tedirginlik duyduğu husus, piyasaya yönelen işgücü arzındaki artış ile birlikte işgücü piyasasındaki dinamiklerin değişmesi -ucuz işgücü arzı ve buna bağlı olarak ücretlerde kırılma ve
hatta işin kaybedilmesi riski gibi- ihtimalleridir. Bu durum sığınmacı-göçmen bakımından
ise başka bir önem taşımaktadır. Sığınmacı, özellikle belirli bir süre kaldıktan sonra çalışma
hayatının içinde yer almayı ve arzu ettiği yaşam standartlarına erişmek için adım atmayı
istemektedir. Türkiye’deki Suriyeliler de, bazı bölgedeki işverenler de, çalışma imkanlarının
sağlanması konusunu sıklıkla dile getirmektedirler. Ancak bu konudaki her düzenleme böl-
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ge insanını, özellikle de işini kaybetmekten ya da haksız rekabetle karşı karşıya kalmaktan
endişe edenleri huzursuz etmektedir. Daha da önemlisi bu konuda önemli bir “istismar”
gerçeğinin de ortaya çıkıyor olmasıdır. Zira bazı işverenler için Suriyelilerin varlığı “ucuz işgücü” bakımından bir avantaj olarak da görülebilmektedir. Bazı sektörlerde ihtiyaç duyulan
eleman eksikliğinin, doğal olarak işveren lehine bir ücret karşılığında Suriyeliler tarafından
kapatıldığına dair iddialarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Alan gözlemlerimiz de bize bunu
göstermektedir. Başta inşaat olmak üzere Türk çalışanların bir bölümünün aldıkları işleri
Suriyelilere yaptırarak yeni bir “taşeronluk” yapısı oluşturmaları sıklıkla karşılaşılan olaylardandır. İşsizlik konusunda TÜİK tarafından 8 Mart 2014’te açıklanan veriler de Suriyelilerin çalışması konusundaki bazı değerlendirmelerin yeniden yapılmasını gerektirmektedir.
TÜİK verilerine göre 2013 yılında hem iş piyasasını büyüten, yani işçi alımı yapan hem de
aynı zamanda işsizliğin en fazla düştüğü üç il, Suriyeli sığınmacı sayısının en yüksek olduğu
Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’tir.39 Bu durum ekonomi içinde Suriyelilerden kaynaklı olarak
hem tüketim, hem de üretim safhasında ciddi bir etkinin yaşandığını göstermektedir. Yaşanan bu gelişme Dünya Bankası raporlarına da yansımıştır.40 Ancak bu düşüş eğiliminin kısa
vadeli olacağı, yakın zamanda işsizlik oranlarının Suriyeliler nedeniyle daha da artmasının
beklenmesi gerektiği de hemen hemen bütün ekonomistler tarafından vurgulanmaktadır.
Geçici koruma altındaki 2 milyonun üzerindeki Suriyelinin, Türkiye’deki mevzuata göre
yasak olmasına rağmen kayıt dışı ekonomi içinde yasadışı çalıştıkları bilinen bir durumdur
ve ülkemizde yaşanan önemli bir gerçekliktir.41 Türkiye’de bulunan 2,2 milyonu aşkın Suriyeliden en az 300 bininin çalıştığı tahmin edilmektedir. Bu sayının içinde ne yazık ki “çocuk

“Gaziantep, Adıyaman ve Kilis ekmek kapısı oldu”, Anadolu Ajansı, 8 Mart 2014, http://www.aa.com.
tr/tr/ekonomi/298239--gaziantep-adiyaman-ve-kilis-ekmek-kapisi-oldu (Erişim tarihi: 3 Ekim 2015)
40
World Bank Group (August 2015) The Impact of Syrians Refugees on the Turkish Labor Market, by
Ximena V. Del Carpio Mathis Wagner, Policy Research Working Paper 7402, http://documents.worldbank.
org/curated/en/2015/08/24946337/impact-syrians-refugees-turkish-labor-market (Erişim tarihi: 4 Ekim
2015)
41
Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı, AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in henüz aday olduğu dönemde, 2 Şubat 2014’te verdiği bir mülakatta “Gaziantep’teki 140
bin Suriyeli, fabrikalar için ‘ilaç’ gibi geldi” sözleri çok ciddi bir tartışma yaratmıştı. Bkz. Vahap Munyar:
Gaziantep’teki 140 bin Suriyeli, fabrikalar için ‘ilaç’ gibi geldi”, Hürriyet, 2 Şubat 2014. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25716877.asp Gaziantep haber: “İlaç değil zehir-zıkkım oldular”, 5 Şubat 2014 http://
www.gaziantephaberler.com/-ilac-degil-zehir-zikkim-oldular-haberi-29981.html; M.Bora Zor: Yanılıyorsunuz Sayın Bakan, Edep Haber, http://edephaber.com/mobil/yazi/38/yaniliyorsunuz-sayin-sahin (Erişim tarihi: 4 Ekim 2015)
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işçi” olarak nitelenebilecek yaşlarda olanların sayısı da oldukça yüksektir. Hatta Suriyeliler
içinde yaşları 18’in altındaki genç ve çocukların istihdam edilme şanslarının Suriyeli yetişkinlere göre daha yüksek olduğu özellikle sınır bölgelerinde gözlenebilmektedir.
İşgücü piyasasının Suriyeli sığınmacıların varlığı nedeniyle çalışanlar aleyhine ucuzlaması ve hatta yerel halktan işini kaybedenlerin sayısının artması, özellikle Suriyelilerin yoğun oldukları bölgelerde çok ciddi gerginliklere de yol açabilmektedir. Bu durum sadece
işgücü piyasası için değil, küçük çaplı esnaf ve sanatkârlar için de söz konusudur. Suriyelilerin “kayıt dışı” bir ekonomi yarattıkları, vergi ödemedikleri ve kendilerinin bu anlamda
haksız rekabetin mağduru olduklarına inanan yerel halkın şikayetleri hızla yükselmektedir.
2014 yılı içinde yaşanan, özellikle Temmuz ayında Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’da
yapılan gösteriler ve hatta Suriyelilerin dükkânlarını, araçlarını tahrip etmeye varacak saldırılar, konunun hassasiyetini anlamak bakımından son derece vahim ve aynı zamanda çarpıcı
örneklerdir.
Türkiye’deki Suriyelilerin işgücü piyasalarına etkisi konusunda “Beş Sınır Kenti ve İşgücü Piyasalarında Değişim: 2011-2014” başlığı ile yapılan bir başka çalışmada ise önemli
uyarılara yer verildiği gözlenmektedir. Yazarlar, özellikle Güney Doğu Anadolu bölgesinde
diğer bölgelere göre daha yüksek olan işsizlik oranları dikkate alındığında Suriyeli göçmenlerin iş piyasalarına dahil olmalarının mevcut yapıyı daha kırılgan hale getireceğini tahmin
ettiklerini belirtmektedirler. Bu, aynı zamanda bölge illerinde iş arayanlarla göçmenler arasında çatışmalara zemin hazırlama ihtimalini de güçlendirecektir. Özellikle “mevcut ücret
ve çalışma koşullarının olumsuzluğunun enformel bir ekonomi içinde daha da yükselmesi
beklenebilir” görüşünü ifade etmektedirler.42 Aşağıda bu çalışmada yer alan tablo ile bu çalışma için hazırlanan nüfus bilgileri birlikte gösterilerek, kırılganlığın görünümüne ulaşılmaya çalışılmıştır.

Lordoğlu, Levent- Arslan, Mustafa (2015) Beş Sınır Kenti ve İşgücü Piyasalarında Değişim: 2011-2014,
Göç Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, sf. 249 – 267.
42
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TABLO-9: SURİYE İLE SINIRI OLAN BEŞ İLDE İŞSİZLİK ORANLARI VE SURİYELİLERİN
NÜFUSA ORANLARI
YIL

GAZİANTEP

HATAY

KİLİS

MARDİN

ŞANLIURFA

TÜRKİYE

2010

13,4

13,9

10,1

9,1

12,7

10,9

2011

14,4

12,7

12,6

12,3

8,0

9,8

2012

11,2

11,4

10,4

20,9

6,2

9,7

2013

6,9

12,2

7,7

20,6

16,3

9,2
9,9

Kaynak: Lordoğlu, Levent- Arslan, Mustafa (2015) Beş Sınır Kenti ve İşgücü Piyasalarında Değişim: 20112014, Göç Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, sf. 249 – 267.
İl Nüfusu
(2015)

1.889.466

1.519.836

128.781

788.996

1.845.667

77.695.904

Suriyeli
Nüfus
(yaklaşık
2015)

310.000

250.000

110.000

95.000

530.000

2.100.000

Suriyelilerin İl
Nüfusuna
Oranı %

16,4

16,4

85,9

12,0

28,7

2,57

Kaynak: TÜİK + Lordoğlu - Arslan (2015) - Erdoğan (2015)

Türkiye’nin İstihdamla İlgili Uluslararası Mükellefiyetleri Çerçevesinde Suriyeli Sığınmacılar
Türkiye’nin taraf olduğu çalışma hayatına ilişkin uluslararası sözleşmeler, Türkiye’deki Suriyeliler konusunda alınacak kararları ve yapılacak düzenlemeleri yakından ilgilendirmektedir. Kuşku yok ki hem ILO sözleşmeleri, hem de “göçmen işçiler” konusundaki uluslar
arası sözleşmeler Türkiye için bağlayıcı hükümler taşımaktadır.

ILO Sözleşmeleri43
Türkiye, 1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Teşkilatı’na (ILO), Cemiyet-i Akvam’a, üye olmak üzere davet edildiği 1927 yılından beri resmen üyedir. Türkiye,
ILO’nun 8 temel sözleşmesinin de içinde bulunduğu 56 sözleşmesini onaylamıştır. Suriyeli
Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri için Bkz. http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/lang--tr/index.htm
43
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sığınmacıların ülkemizde düzenli ve yasal istihdamı halinde ILO Sözleşmelerinden doğacak
mükellefiyetleri de hesaba katmak gerekmektedir. Örneğin, 111 sayılı Sözleşme “çalışma hayatındaki ayrımcılığın önlenmesi” ilkelerini ihtiva etmekte olup, çalışan işgücünün çeşitli
nedenlerle ayrımcılığa uğramasını engellemek amacıyla çıkarılmıştır. Bir başka örnek de
182 sayılı “En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi”dir. Onaylanan tüm ILO sözleşmeleri ile Türkiye çalışma
yaşamını düzenleyen mevzuatını ILO ilkeleri doğrultusunda düzenlemeyi taahhüt etmiştir.
Suriye vatandaşlarının “göçmen işçi” statüsüne geçmesi halinde bu taahhütler de söz konusu olacaktır.

Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme44
Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanarak üye ülkelerin imza ve onayına sunulan bu sözleşmeyi 2004 yılında onaylamış olup, yurtdışında çalışan çok sayıdaki işçisi ve
ülkemizde yaşayan ve çalışan göçmen işçilerden ötürü sözleşmeye önem vermektedir. Suriyeli sığınmacıların göçmen işçi statüsüne girmesi ile bu sözleşmeden ötürü de Türkiye’nin
mükellefiyetleri artacaktır. Bu nedenle milli mevzuatımızda bazı değişikliklere gidilmesinin
elzem olacağı değerlendirilmektedir.

Dünya Bankası ve ILO’nun Türkiye’deki Suriyelilerin Çalışma Hakları
ve Türk Ekonomisine Entegrasyonu Konusundaki Raporları
Suriyeli akınının Türk ekonomisi ve istihdam piyasası üzerindeki etkileri Dünya Bankası
ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) gibi kuruluşların da ilgi ve araştırma alanına girmiş bulunmaktadır. Dünya Bankası’nın 2015 Ağustos ayında yayınladığı ve AFAD ve İçişleri
Bakanlığı verilerine dayanarak hazırladığı “Suriyeli İlticacıların Türk İstihdam Piyasasına
Etkileri” 45 başlıklı raporunda aşağıdaki saptamalar özellikle göze çarpmaktadır:

Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme için bknz.
http://www.goc.gov.tr/icerik3/tum-gocmen-iscilerin-ve-aile-fertlerinin-haklarinin-korunmasina-dairuluslararasi-sozlesme_340_341_639
45
World Bank Group (August 2015) The Impact of Syrians Refugees on the Turkish Labor Market, by
Ximena V. Del Carpio Mathis Wagner, Policy Research Working Paper 7402, http://documents.worldbank.
org/curated/en/2015/08/24946337/impact-syrians-refugees-turkish-labor-market (Erişim tarihi: 4 Ekim
2015)
44
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• Suriyeli sığınmacıların çalışma izni engeli nedeniyle bulundukları illerde kayıt dışı
istihdamı körüklediği, buna mukabil Türk vatandaşlarının yasal istihdamında artış olduğu saptanmıştır. Bu çerçevede, sığınmacıların istihdamı nitelikli işgücü istihdamını
teşvik etmiştir. İstihdam piyasasında yarı zamanlı işlerin Suriyeli sığınmacıların istihdamı sonucunda azaldığı ve bu işyerlerine talip olan yerli işçilerin istihdamının güçleştiği
görülmüştür. Tam zamanlı işler bundan etkilenmemektedir.
• Suriyeli sığınmacıların istihdamı genellikle düşük ücret mukabilinde ve kayıt dışı olarak çalıştırılan kadın işgücünün istihdamını zorlaştırmış bulunmaktadır. Bu etki yaş
grupları açısından önem taşımamaktadır. Yükseköğrenim görmüş olan Suriyelilerin istihdamının kolaylaştığı varsayımı yapılan araştırmada doğrulanmamıştır. Çalışma izinlerine ilişkin mevzuatta değişiklik yapılmadığı takdirde eğitim durumu bir kıymet ifade
etmeyecektir.
• Sözü edilen rapordaki bir diğer tespit ise, Suriyeli sığınmacılardan dolayı artan ihtiyaç
maddeleri talebinin en azından bölgesel bazda ekonomik canlılığa ve istihdam artışına
da imkan sağlamış olduğudur. Keza, Suriyeli sığınmacılara sunulan hizmetler ve hükümet dışı yardım kuruluşlarının artan faaliyetleri nedeniyle de bir istihdam artışı söz konusu olmuştur.
• İstihdamı Suriyeli göçmenlerin gelişiyle zorlaşan mevsimlik, kısa süreli ve “gurbetçi”
olarak nitelenen kayıt dışı işgücünün sürekli istihdam edildikleri yörelerden başka ve iş
bulabilecekleri bölgelere doğru bir hareketlilik içine girdikleri de bir diğer sonuç olarak
göze çarpmaktadır. Raporda, 10 göçmenin gelip yerleştiği bölgede ortalama 2,5 yerli işgücünün başka bölgeye göç ettiği vurgulanmaktadır. Göçmenlerin öncelikli olarak kadın
işgücü yerine istihdamı söz konusu olduğundan bu yurtiçi mobilitede kadın işgücü öne
çıkmaktadır.
• Raporda ücretlerle ilgili de önemli tespitler yapılmıştır. Buna göre, Suriyeli sığınmacıların nispi olarak daha düşük ücretlerle istihdam edilmesi ve bu göç olgusunun Tük
işgücünün kompozisyonunda yarattığı, yani formel istihdama katılanların çoğalması
olarak temayüz eden değişiklik sonucunda Türk işgücünün ortalama aylık ücretlerinde
ortalama 100 TL kadar bir artışın olduğu ileri sürülmektedir. Ancak bu ücret hareketliliği daha ziyade niteliksiz işgücü için geçerlidir. Kayıt dışı istihdamdaki ücretlerde aylık
bazda kaydedilen artış çok düşüktür.
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• Dünya Bankası Raporu’nun sonuç bölümünde, “Suriyelilerin istihdamı ve Türk ekonomisi üzerinde bundan sonraki etkilerinin ne olacağı, öncelikle Türkiye’de sürekli kalıp
kalmayacakları, bu çerçevede hukuki statü ve çalışma izinleri mevzuatında yapılacak
değişikliklere ve en önemlisi de sözü edilen grup hakkında doğru ve güvenilir verilerin
toparlanması ile anlaşılacaktır” görüşü vurgulanmaktadır. Raporda ayrıca, Suriyeli sığınmacıların özellikle tarım sektöründe istihdam edildiği, bu istihdamın kayıt dışı olduğu ve daha önce bu işlerde çalışan Türk işgücünün işsiz kalmasına sebep olduğu, ancak
ücretlerde de düşmeye neden oldukları belirtilmiştir. Bir başka sonuç da, işsiz kalan ve
kayıt dışı istihdam olanağını yitiren kadın işgücünün (genç kızların) okul eğitimine daha
fazla yöneldikleridir.
Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın da (ILO) Suriyeli sığınmacılarla ilgili çeşitli çalışmalarında gelişmeler ele alınmış ve Türk istihdam piyasasındaki durum yansıtılmıştır.46 Buna
göre, aşağıdaki hususlar özellikle dikkat çekmektedir:
- ILO’nun Dünya Bankası raporlarında da vurgulandığı üzere, Suriyeli sığınmacıların
gerçek etkilerinin tespiti için gerekli verilerin bulunmaması veya çok sınırlı olması nedeniyle tam anlamıyla bir sosyo-ekonomik değerlendirmenin yapılması güçtür.
- AFAD’ın verilerine göre Türkiye’de yaşayan ve çalışan Suriyelilerin yarısından fazlası
aylık 250 dolar tutarında bir gelirle yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Bu meblağ, asgari ücretin altındadır.
- Kayıt dışı işlerde çalışan Suriyelilerin çalışma koşulları hakkında güvenilir veri son
derece sınırlıdır. Sosyal koruma açısından da noksanlıklar toplumsal uyumu bozan bir
unsur haline gelmektedir.
- Düşük nitelikli işlerde Türk ve Suriyeli işgücü arasında artan bir rekabet göze çarpmakta, bu da ücretlerin daha da düşmesine yol açmaktadır.
- Çocuk işçiliği Türkiye’de öteden beri mücadele edilen bir sorundur. Özellikle en kötü

The ILO’s Response to the Syria Crisis (2015), http://www.ilo.org/pardev/information-resources/publications/WCMS_357159/lang--en/index.htm (Erişim tarihi: 4 Ekim 2015).
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biçimlerdeki çocuk işçiliği hakkında önemli tedbirler geliştirilmiş ve Türkiye ILO’nun bu
amaçla çıkarılmış sözleşmesini onaylamıştır. Türkiye uyguladığı bu politikalar sonucu,
çocuk işçiliği ile mücadele konusunda ILO tarafından 2006 yılında örnek ülkelerden
birisi olarak belirlenmiştir. Ne var ki, Suriyeli akını ile bu alanda bir geriye dönüş tespit
edilmektedir.
ILO’ya göre Türkiye aşağıdaki tedbirleri almalıdır:
✓ Sığınmacıların durumu ile bulundukları bölgelerde göçmen ve yerli nüfusun birlikte
yaşamı sırasındaki refah ve geçim şartlarının dikkate alınacağı bir istihdam stratejisi
hedeflenmelidir.
✓ Bu maksatla istihdam piyasasında reform tedbirleri alınmalıdır.
✓ Strateji ve politikaların ulusal bazdaki stratejilerle uyumlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.
✓ Bu bağlamda sosyal tarafların da meseleye farklı bakması gerektiği ILO’nun önerileri
arasındadır:
o Bu alandaki sosyal diyalog güçlendirilmelidir.
o İşgücünün niteliğinin tespiti, sertifika ve diplomaların denkliği ve işgücünün istihdam
edilebilirliğinin geliştirilmesinde sosyal taraflar aktif olmalıdır.
o Suriyeli nüfusun hakları ve onları ilgilendiren tüm gelişmelerin kendilerine ve yerli
halka uygun yöntemlerle ve etkili biçimde duyurulması ile şu ana kadar var olmayan
iletişim mekanizmalarının hayata geçirilmesi uygun olacaktır.

Uluslararası Hukuk ve Haklar Bakımından Öncelikle Dikkate Alınması Gereken Bazı Hususlar
• Dünya Bankası ve ILO gibi uluslararası kuruluşlar ile Türkiye’deki HUGO gibi araştırma kuruluşlarının sıklıkla vurguladığı üzere, 2011 yılında patlak veren Suriye’deki iç
çatışma nedeniyle Türkiye’ye sığınan ve ulusal mevzuatımız gereği “geçici koruma altına
alınan” Suriyeli sığınmacıların bu statüleri, ülkemizde sürekli ikametlerini ve topluma,
ekonomimize, eğitim ve istihdam yaşamımıza entegre olmalarını engelleyici niteliktedir.
• Suriye’den Türkiye’ye gelen sığınmacıların istihdama girişte ihtiyaç duyulan ikamet
statüsünün, pasaportları ile düzenli giriş yapamamaları nedeniyle kazanılamaması,
istihdam edecek işyerlerinin kayıt dışılığı tercih etmesi ve 4817 sayılı yasa ve ikincil
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mevzuatın çalışma izni verilmesine yönelik prosedürü meseleyi daha da karmaşık hale
sokmaktadır. Bundan dolayı 4 yıl içinde 2 milyonu aşkın Suriyeliden sadece 2015’e ait
rakamlar da dahil 6 binine yasal çalışma izni verilebilmiştir. Bu durum kayıtdışı ve yasa
dışı çalışmayı meşrulaştırmasa da buna zemin hazırlamaktadır.
• Sayıları az da olsa Suriyeliler içinde yer alan nitelikli profesyonellerin hem Türkiye
ekonomisine katkıları, hem de entegrasyon sürecinde oynayacakları önemli sosyal roller
dikkate alınarak istihdama katılımlarının sağlanması yararlı olacaktır.
• 4817 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak verilecek çalışma izinleri sonucu Suriye uyrukluların kazanacakları yeni hukuki statüleri ile “göçmen işçi” statüsüne geçmelerinin Türkiye’ye bugünkünden farklı mükellefiyetler getireceği açıktır. Zaten “geçici
koruma” ve “misafirlik” kavramlarının ısrarla kullanılmasının arkasında yatanın da bu
endişeler olduğu bilinmektedir. Ancak, geçici koruma statüsünün mevcut ve gelecekteki
sorunları gidermesi ve kayıt dışı istihdamı engellemesi de mümkün görülmemektedir.
Bu nedenle, gerek uluslararası normlar, gerek mevzuatımız dikkate alınarak yapılması
gereken yeni düzenlemelerin, kamu otoritesi ve sosyal taraflarca tartışılması uygun olacaktır.
• İstihdama giriş ile mesleki nitelik kazanmanın doğru orantılı olduğu herkesçe bilinen
bir gerçektir. Bu noktadan hareketle, Suriye uyruklular için öncelikle Türkiye İş Kurumu
tarafından sosyal tarafların, iş dünyasının ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının akademinin yönlendirmesi ile birlikte dizayn edeceği eğitim tedbirleri mesleki formasyon
kazanma amaçlı olarak vakit geçirmeksizin hayata geçirilmelidir. Suriyeli sığınmacı sorununa 2011-2015 yılları arasında sadece 417 milyon dolar katkı yapan uluslararası toplumun ve günümüzde göçmen akını nedeniyle büyük panik yaşayan Avrupa ülkelerinin
hazırlanacak eğitim tedbirleri kapsamında gerekli finansman desteğini sağlamaları için
girişimlerde bulunulmalıdır.
• Örgün eğitim dışında kalan istihdam hedefli eğitim tedbirlerinin başında Türkçe öğretimi gelmektedir. Günümüzde Halk Eğitim Merkezleri eliyle ücretsiz olarak sunulan bu
imkân genişletilmelidir. Üniversitelere bağlı olarak faaliyet gösteren Meslek Yüksekokullarına da özel görevler verilmesi önerilmektedir.
• İşbaşında meslek eğitimi modeli Suriyeli sığınmacılar bağlamında uygulanmalıdır.
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• Başta İŞKUR olmak üzere ilgili kurumlarda Suriyeliler için özel hizmet birimleri oluşturmalı ve özellikle açık işlere yönlendirilmeleri konusunda faaliyetlerine başlamalıdır.
Suriyelilerin Türk işsizlere göre mobiliteleri daha fazla olduğundan doldurulamayan
açık işlere yerleştirilmelerinde fazla zorluk yaşanmayacaktır.
• Kayıt dışı istihdam ve özellikle de istihdamda çocuk işçiliğinin engellenmesi için ciddi
tedbirler alınmalıdır.
• İstihdam tedbirlerinin başarılı olması için öncelikle ciddi bir envanter çalışması yapılarak Suriye uyrukluların hangi meslek dallarında etkili biçimde istihdam edilebileceğine
ilişkin durum tespiti yapılmalıdır. Bunda sektörel-bölgesel özellikler ve ihtiyaçlarla mevcut potansiyelin nasıl kanalize edilebileceğine ilişkin bilimsel araştırmalardan yararlanmak esastır.
• İstihdamı teşvik ve tedbirlerin finansmanı için yine milli kaynaklarımızdan çok dış kaynakların harekete geçirilmesi için gerekli gayretler gösterilmelidir.

Türkiye’deki Suriyelilerin Ekonomik Faaliyetleri ve Etkileri
Türkiye’deki Suriyelilerin Nisan 2011 sonrasındaki ekonomik faaliyetleri konusunda,
kısmi bilgilere ulaşılabilmektedir. Suriyelilerin önemli bölümü resmi kayıtlara intikal etmeyecek şekilde gizli ortaklıklar ile faaliyetlerine devam etmektedirler. T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın açıkladığı “Türkiye’de Faaliyette Bulunan Yabancı Sermayeli Firmalar Listesi”ne göre,
Haziran 2015 itibariyle Türkiye’deki Suriyeli firma sayısı 2.827’dir.47 Bakanlığın verilerine
göre Türkiye’deki ticaret ve sanayi odalarına üye olarak faaliyetlerini sürdüren Suriyeli firmaların % 60’ından fazlası, yani 1.709’u İstanbul’da faaliyet göstermektedir. İstanbul’u 471
işletme (% 16,6) ile Gaziantep, 250 işletme (% 8,8) ile Hatay takip etmektedir. Kilis’te 70,
Şanlıurfa’da 56 ve Kahramanmaraş’ta da 22 Suriyeli firma faaliyettedir. Suriyeli firmaların
faaliyet alanlarında toptan ticaret (978 firma), tamircilik (606 firma) ve inşaat (288 firma)
gibi üç ana grup dikkat çekmektedir. Ancak bu sayının çok üzerinde faaliyet gösteren Suriyeli girişimci olduğu da bilinmektedir. Dünya Gazetesi’nin 3 Eylül 2015 tarihli haberinde Türk
T.C. Ekonomi Bakanlığı internet sayfası: http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/
Contribution%20Folders/web/Yat%C4%B1r%C4%B1m/Uluslararas%C4%B1%20Yat%C4%B1r%C4%B1mlar/Uluslararas%C4%B1%20Do%C4%9Frudan%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20B%C3%BClten%20ve%20
%C4%B0statistikleri.html (Erişim: 03.10.2015)
47
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ortakla yasal prosedürleri aşarak faaliyet gösteren ve kayıtdışı çalışan firmalarla birlikte bu
rakamın 10 bini aştığı ifade edilmektedir.48 Konuyla ilgili Gaziantep, Mersin, Kahramanmaraş ve Bursa’daki gelişmelere de dikkat çekilen bu haberde aslında ekonomik potansiyelin
yüksek olduğu, ancak mevzuatın buna engel olduğu görüşü belirtilmektedir.
“Gaziantep Ortak Akıl Platformu”nun49 raporunda, Gaziantep’teki ekonomi çevrelerinin
Suriyelilerin yatırımlarının teşviki ve çalışmaları önündeki engellerin kaldırılması hususunda son derece net bir tavır koydukları gözlenmektedir.50 Raporda Suriyeli sığınmacıların
sadece tüketici olmadığı vurgulanarak, sığınmacıların ekonomi üzerindeki etkilerinin maliyet-fırsat perspektifinden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir. Dünya Gazetesi’nin haberine de yansıdığı üzere raporda oldukça radikal sayılabilecek bir önerinin de
bu platformdan geldiği gözlenmektedir. Gaziantep Ortak Akıl Platformu, kayıt yaptıran ve
en az altı aydır ülkemizde ikamet eden Suriyelilere herhangi bir prosedür aranmadan çalışma izni verilmesi yönünde bir düzenleme önerisini gündeme taşımış, bunun Suriyelilerin
istihdamındaki problemleri önemli ölçüde çözeceği belirtilmiştir. Haberde dikkat çekici bir
değerlendirme de Bursa iline ilişkindir. Buna göre Halep’teki tekstil, konfeksiyon ve dokuma imalatlarını devam ettirmek için özellikle tekstil kenti Bursa’ya yerleşen Suriyelilerin
açtığı kayıt dışı fason atölye sayısı 100’e ulaşmıştır. Ancak bunlarla ilgili de hiçbir resmi
kayıt bulunmamaktadır. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 2015 Haziran ayı itibariyle Bursa ilinde Suriye sermayeli 13 firma bulunmaktadır. Tekstil atölyesi açanların Suriye’deki pazarlarını olduğu gibi
Bursa’ya taşıdıkları ve ağırlıklı olarak Libya, Cezayir, Tunus, Fas gibi Arap ülkelerine ihracat
yaptıkları ifade edilmektedir.51

Dünya Gazetesi: Suriyeli firma sayısı 10 bini aştı (Handan Sema Ceylan), http://www.dunya.com/
dis-iliskiler/suriyeli-firma-sayisi-10-bini-asti-273623h.htm (Erişim: 03.10.2015)
49
Gaziantep Ortak Akıl Platformunda, şu kurum ve kuruluşlar yer almaktadır: Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Ticaret Borsası, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Güneydoğu Anadolu
İhracatçı Birlikleri, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi,
Gaziantep Kent Konseyi, 25 Aralık Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop., TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şub.
TMMOB İnşaat Müh. Odası Gaziantep Şub. TMMOB Elektrik Müh. Odası Gaziantep Şub., TMMOB Makine
Müh. Odası Gaziantep Şub., Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği ve Zirve Üniversitesi.
50
Gaziantep Kent Konseyi (http://www.gaziantepkentkonseyi.org.tr/haberdetay.aspx?hid=433&id=382)
51
Dünya Gazetesi: Suriyeli firma sayısı 10 bini aştı (Handan Sema Ceylan), http://www.dunya.com/
dis-iliskiler/suriyeli-firma-sayisi-10-bini-asti-273623h.htm (Erişim: 03.10.2015)
48
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Suriyeli Sığınmacıların İstihdamı ve Sektörel Farklılıklar
Türkiye’deki Suriyelilerin ekonomik etkileri konusunda bölgeler ve sektörler arasında
ciddi farklılıklar dikkat çekmektedir. Örneğin tarım, hayvancılık, inşaat, imalat ve tekstil
alanlarında talep dile getirilirken, turizm sektörü mümkün olduğunca Suriyeliler konusunda uzakta kalmayı tercih etmektedir. Başta sınır bölgesindeki iller olmak üzere bazı illerde
Suriyeliler ile birlikte ekonomik bir canlanmanın yaratıldığı da gözlenmektedir. Buradaki
temel sorun kayıtdışılık ve onunla bağlantılı rekabet, düzgün olmayan istihdam, vergi-sigorta prim kayıpları vb konulardır. Krizden olumlu-olumsuz en çok etkilenen yerlerin başında
ise halen 300 bini aşan Suriyeli nüfusu ile Gaziantep gelmektedir. Gaziantep Ortak Akıl
Platformu’nun Mart 2014’de yayınladığı “Suriyeli Misafirlerle İlgili Yaşanan Sorunlar ve
Çözüm Önerileri” başlıklı raporda dört konuya dikkat çekilmiştir. Bunlar “güvenlik”, “sağlık”, “ekonomi” ve “eğitim”dir. Ekonomi başlığı altında çarpıcı önerilere yere verilmektedir.
Burada “Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle, Ülkemiz ile Suriye arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, son üç yılda büyük oranda bozulmuş olsa da, Türkiye ve Suriye arasındaki ticaretin devam ettiğini söylemek mümkündür. Savaşa rağmen Suriye’de ekonomik
hayatın ve ticaretin devam ediyor olması bunun temel nedenidir. Nitekim Gaziantep’in
Suriye’ye ihracatı 2010 yılında 133 milyon dolar iken 2013’te 278 milyon dolar olmuştur.
Bu artışın temel nedeni, Gaziantep üzerinden Suriye’ye giden insani yardımlardır” ifadesine yer verilmekte ve “Suriyeli sığınmacılar çalışma hayatına dahil edilmeli” görüşü dile
getirilmektedir. Raporda “çalışma izni verilmediği takdirde, hükümet, yerel yönetimler,
STK’lar ve bölgedeki halk olarak ülkemize ve ilimize sığınanların ihtiyaçlarına cevap verme çalışmaları ne ölçüde sürdürülebilir ve yönetilebilir?” sorusu gündeme getirilmekte ve
bu sorunun çözülmemesi halinde önemli sosyo-ekonomik problemlerin ortaya çıkma olasılığından söz edilmektedir. Rapora göre, Suriyelilerin yaklaşık %10’u işgücüne katılmaktadır.
Gaziantep’te ciddi manada bir Suriyeli işgücü girdisi bulunmaktadır. Serbest meslek mensubundan niteliksiz işçisine kadar geniş bir yelpazede bulunan Suriyeliler, işverenler tarafından hem vicdani duygular, hem de işgücüne olan ihtiyaçlarından dolayı zaman zaman kayıt
dışı olarak çalıştırılmaktadır. Kayıt dışı uygulamalar, Suriyeli sığınmacıların düşük ücretle
ve güvencesiz şartlarda çalıştırılması tehlikesini de artırmaktadır. Ülkemizin en hızlı büyüyen illeri arasında bulunan Gaziantep’te özellikle tarım, tekstil, inşaat ve imalat gibi bazı
işkollarında, Suriyelilere iş imkanı sağlayacak bir potansiyel bulunmaktadır. Bu kapsamda,
çalışma barışı bozulmadan yasal çerçevede Suriyelileri geçici süreli çalıştırmanın yolları bulunmalıdır.
Yabancı statüleri baki kalmak kaydıyla geçici çalışma izinlerini içeren bu strateji, bu nü-
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fusun sağlık ve eğitim alanındaki sıkıntılarını da ciddi derecede azaltacaktır. Verilecek iş ve
geçici çalışma izinlerinin aynı zamanda kayıtdışılığın önüne geçeceği belirtilmektedir. Raporda somut bir düzenleme önerisi de getirilmektedir: “Geçici çalışma izninde takip edilebilecek yol; devletimizin Suriyeli çalışanların sosyal güvenlik (sağlık) masraflarını karşılaması olacaktır. Geçici çalışma izni, savaşın bitmesi ile sona ermeli ve Suriyelilerin evlerine
dönerken müktesep hak ve tazminat taleplerinin önüne geçecek bir sistem, uluslararası
hukuk ilkeleri de gözönüne alınarak oluşturulmalıdır“. Gaziantep Ortak Akıl Platformu’na
göre bu çalışmanın uygulamaya geçmesi, Suriyelilerin istihdamındaki problemleri önemli
ölçüde çözecektir.
Suriyelilerin bölge ekonomisi üzerinde etkileri çok yönlü gerçekleşmektedir. Bir taraftan ekonomide ve hatta ihracatta canlanma, istihdam artışı vb gelişmeler yaşanırken, öte
taraftan ev kiralarının ve fiyatlarının artması sonucu enflasyon artışı ortaya çıkmıştır. Yine
son dönemde işini kaybedenlerin çok ciddi bölümü bunun ucuz işgücü çalıştırılmasından,
yani Suriyelilerden kaynaklandığı inancındadır. ORSAM-TESEV Raporunda “Suriyelilerin
ekonomik alandaki etkilerine genel olarak bakıldığında risk ve fırsatların iç içe geçtiği bir
tablo söz konusudur. Suriyelilerin genelde Türk ekonomisine özelde ise yerel ekonomiye
belli açılardan katkı sunduğu söylenebilir” ifadesine yer verilmektedir.52 Ancak Türkiye’nin
bu konuda yaptığı 7,6 milyar dolarlık mali harcamanın ekonomiye etkilerinin de ayrıca tartışılması gerekmektedir. ORSAM-TESEV Raporunda da dikkat çekildiği üzere asıl önemli
sorun, Suriyelilerin sanayide, tarımda ve küçük çaplı işletmelerde kaçak yollarla ucuz işgücü
olarak çalıştırılmasıdır. Bunun yanında kayıt dışı işçi çalıştıran ve çalıştırmayan firmalar
arasında haksız rekabet yaşanması ve işgücü piyasasının uzun vadede bozulması riskinin ortaya çıkması da kaygıya neden olmaktadır. ORSAM-TESEV Raporunda özellikle Gaziantep
ve Kahramanmaraş gibi illerde yeni işgücü girdisine ciddi şekilde ihtiyaç duyulduğuna da
dikkat çekilmektedir. Anılan rapor çerçevesinde iş dünyası ile yapılan görüşmelerde esasen
yerel halkın tarım sektörü ya da fabrikalarda işçi olarak çalışmak istemediği ve bu alanda
işgücüne büyük ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla Suriyeliler yerel halkın iş fırsatlarını elinden almamakta, tersine niteliksiz işgücü gerektiren işkollarındaki açığı kapatmaktadır. Ancak aynı raporda vurgulandığı üzere Suriyelilerin kaçak çalıştırılmasının yarattığı
en önemli sorunlardan biri düşük ücretlerle çalıştırılmaları ve bunun uzun vadede işgücü
piyasalarında yaratması muhtemel etkilerdir. Bütün bunlara karşın Suriyelilerin ekonomiye
Bu konuda Bkz.: ORSAM-TESEV (2015) Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri, Hazırlayanlar: Oytun Orhan- Sabiha Senyücel Gündoğar, s. 17-19. ( http://www.tesev.org.tr/assets/publications/
file/09012015104258.pdf)
52
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farklı açılardan katkı sunduğunu söylemek mümkündür. Türkiye’nin kamplarda yaşayan
Suriyelilere ve Suriye içine yaptığı insani yardımların büyük çoğunluğu yerel firmalar üzerinden sağlanmaktadır. Tüm dünyadan Suriye’ye giden yardım malzemeleri de sınır illerindeki firmalar tarafından karşılanmaktadır. Bu durum özellikle tekstil, gıda alanlarında
faaliyet gösteren firmalar açısından fırsat yaratmıştır. Böylece hem üretimin artmasını, hem
de iç savaşla birlikte sıkıntı yaşayan ihracatın toparlanmasını sağlamaktadır. Ancak makro
ekonomik açıdan bakıldığında, Suriyelilerin genel bütçe ve işsizlik rakamlarına olumsuz etkisi olduğu ve bunun giderek yükseleceği gözlenmektedir. Türkiye’de kamu bütçesinden Suriyeliler için harcanan para kadar, işsizliğin artan trendi de endişe vericidir. Bunun yanısıra
işsizlik oranı çift haneye ulaşmıştır. Bu yükselişte Suriyelilerin işgücü piyasasına girişinin
etkisinin olması ihtimal dahilindedir. 53

TABLO-10: SURİYELİLERİN ÇALIŞMASINA BAKIŞ
ÖNERME:
"Suriyeli sığınmacıların çalışmaları hususundaki
görüşünüzü aşağıdaki şıklardan en fazla hangisi
karşılar?"

Bölge içi
(Adana, Gaziantep,

Bölge dışı

Hatay, Mardin, Şanlıurfa)

(diğer iller)

Kesinlikle çalışma izni verilmemelidir

44,0

48,0

Belli işlerde kısmi/ geçici çalışma izni verilmelidir

35,7

28,3

Her türlü işte çalışmalarına geçici çalışma izni
verilmelidir

14,1

13,1

Her türlü işte çalışmalarına kalıcı çalışma izni
verilmelidir

2,1

6,1

Belli işlerde kalıcı çalışma izni verilmelidir

4,1

4,5

100,0

100,0

Toplam

ORSAM-TESEV (2015) Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri, Hazırlayanlar: Oytun Orhan- Sabiha Senyücel Gündoğar, s. 17-19. ( http://www.tesev.org.tr/assets/publications/file/09012015104258.pdf)
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Türk Halkının Çalışma Hakları Konusundaki Yaklaşımı
Turizm sektörü hariç, ekonomi dünyasındaki olumlu yaklaşıma rağmen, Türkiye’deki
Suriyelilerin çalışma hakları konusunda Türk toplumunun genel yaklaşımı çok da olumlu
görünmemektedir. Doç Dr. Murat Erdoğan’ın Türkiye genelinde 1.501 kişilik örneklemle
gerçekleştirilen çalışmasında “Suriyeliler işlerimizi elimizden almaktadırlar” önermesinin
% 56,1 gibi yüksek bir oranda destek alması dikkat çekicidir. Buna katılmayanların oranı ise
% 30,5’tir. Bekleneceği üzere bölge illerinde bu önermeye destek verenlerin oranı % 68,9
gibi çok yüksek bir oranda gerçekleşmektedir.54 “Suriyeli sığınmacıların çalışmaları hususundaki görüşünüzü aşağıdaki şıklardan en fazla hangisi karşılamaktadır?” sorusuna
gelen cevaplarda halkın yarısına yakın bölümünün (% 47,4) çalışma hakları konusunda net
olarak “olumsuz” bir tavır içine girdiği gözlenmiştir. Yerel halkın Suriyelilerin “belirli iş ya
da süre bazlı” sınırlamalar çerçevesinde çalışmalarına sıcak baktığı görülmektedir. Suriyelilerin her türlü işte her zaman çalışmasına izin verilmesini talep edenlerin oranı sadece %
5,4 olarak tespit edilmiştir. Bu konuda sınırdaki bölge illeri ile diğer iller arasındaki ilişki
de dikkat çekicidir. Bölge illerinde “çalışma izni verilmemelidir” cevabı % 44 iken, bu oran
şaşırtıcı bir biçimde bölge dışı illerde % 48’e çıkmaktadır. Ancak “her türlü işte kısıtlama
olmaksızın çalışma” konusunda bölge illerinde % 2,1, bölge dışında % 6,1 oranında destek
gözlenmektedir.
Gerçeklikle oldukça uyumlu olduğu düşünülen tablodaki çıktıların, politika belirleyiciler
tarafından kolaylıkla gözardı edilmesi beklenemez. Ancak gerçekliğin tek bir yüzü yoktur ve
politika yapıcılar bir sentez oluşturmak durumundadır. Türkiye gibi işsizlik oranının yüksek
olduğu bir ülkede yeni istihdam alanlarının yaratılması kolayca karar verilebilecek bir konu
değildir ve kamuoyu desteğinin alınması da gereklidir. Ancak iyi analiz edilerek ve başta iş
dünyası ile olmak üzere sağlıklı danışma mekanizmaları ile belirlenmesi gereken politikaların gecikmesinin önemli handikaplar yaratacağı düşünülmektedir.

Erdoğan, M.M. (2015) Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, İstanbul, s.80.
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TÜRK İŞ DÜNYASININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER KONUSUNDAKİ
GÖRÜŞ, BEKLENTİ VE ÖNERİLERİ ARAŞTIRMASI ALAN BULGULARI
“Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri”
Araştırması, Türkiye’nin 18 ilinde ekonomiye yön veren kanaat önderleri ile yapılan mülakatlar şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ekonomik-mali bir analiz değil, Türkiye’nin
hemen her alanını etkileyeceği açık olan bir durum karşısında Türk iş dünyasının görüşleri, beklentileri, endişeleri ve önerileri alınmaya çalışılmıştır. Çalışma ekonomik bir analiz
niteliği taşımadığı için, görüşme yapılanların konuyla ilgili sosyal, siyasal, kültürel ve diğer
konulardaki düşünceleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Böylece iş dünyasının Türkiye’deki
Suriyeliler konusundaki algısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Türkiye’nin ekonomisi güçlü
18 ilinde aralarında sanayici, işadamı, esnaf, ticaret-sanayi odaları üst düzey yöneticilerinin
bulunduğu ekonominin çeşitli sektörlerinden işverenlerle yapılan 134 mülakat çerçevesinde
ön plana çıkan hususlar aşağıda belirtilen başlıklar altında değerlendirilmiştir:
→ Suriyelilerin Gelecekteki Durumu ve Kalıcılığı Konusundaki Beklentiler
Nisan 2011’den bu yana Türkiye’ye gelen ve Ekim 2015’de sayıları 2,2 milyonu bulan
Suriyelilerin Türkiye’de “geçici” mi “kalıcı” mı olduklarına dair tartışmalar 2014 sonrasında
“kalıcılık” seçeneğine daha fazla vurgu yapılan bir duruma dönüşmüştür. Suriye’de krizin
çıkmasının ardından ilk dönemde Suriye rejiminin kısa zamanda düşeceği ve Türkiye’deki
Suriyelilerin de evlerine döneceğine dair inanç, Hükümet tarafından da sıklıkla dile getirilmiş ve bu durum Türkiye’deki Suriyeliler politikasına da yansımıştır. Hatta bu yaklaşım,
Türkiye’nin Suriye rejiminin kaderine yönelik yoğun ilgisi nedeniyle sığınmacılar konusunu ikincil bir konu olarak değerlendirmesinde de etkili olmuştur. Ancak 2014 sonrasında
özellikle de IŞİD’in Suriye’de önemli bir aktör haline gelmesiyle sığınmacılar krizi başka bir
aşamaya geçmiş ve farklı bir niteliğe bürünmüştür. IŞİD ile birlikte, Suriye rejimine karşı
son derece sert tutumları olan uluslararası aktörlerin Beşar Esad’a yönelik tavırlarında değişimler yaşanmış, “öncelikli düşman” IŞİD ilan edilmiş, Suriye rejimi ile geleneksel olarak
yakın olan İran ve Rusya gibi aktörler ise çok daha net bir biçimde Esad yönetimine destek
çıkmaya ve hatta onu Suriye politikalarının “kırmızı çizgisi” olarak ilan etmeye başlamışlardır. Bu durum Türkiye’deki Suriyelilerin “rejim devrilince geri dönecekler” algısına da
önemli bir etki yapmıştır. Hem yakın zamanda Suriye’de barış ve huzurun tesis edileceğine
dair umudun neredeyse ortadan kalkması, hem Suriyelilerin 4 yılı aşan Türkiye’deki varlıkları, hem de yıkılması beklenen Suriye rejiminin, değişen öncelikler ile yeniden güçlenmesi
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ve bazı bölgesel güçlerden destek almasıyla birlikte bütün denklemler değişmiştir.
Türkiye’deki, bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden iş dünyasının,
aradan geçen 4,5 yıllık süre sonunda Suriyelilerin Türkiye’deki kalıcılığı hususunda neredeyse hiçbir tereddüt taşımadığı tespit edilmektedir. Türk iş dünyasında Suriyelilerin kısa
ya da orta vadede Suriye’ye geri döneceklerine yönelik görüşler istisna seviyesinde dile getirilmektedir. Başka bir anlatımla Türk iş-ekonomi dünyası da Türkiye’deki Suriyelilerin bir
daha asla dönmemek üzere kalıcılığının artık netleştiği fikrini taşımaktadır. Burada sıklıkla
dile getirilen bir husus, Suriyelilerin gitseler de Avrupa’ya gidecekleri yönündeki görüşlerdir. Bunda biraz da araştırmanın yapıldığı haftalarda Avrupa’ya gitmek konusunda yaşanan
hareketliliğin önemli payı bulunmaktadır.
→ Süreç Yönetimi Konusundaki Görüşler
Türk ekonomi dünyasının temsilcileri, Türkiye’deki Suriyelilerin hem ülkeye girişleri,
hem de sonrasındaki sürecin daha iyi yönetilebileceğine dair görüş ortaya koymuşlardır.
Sürecin iyi yönetilmediğine dair görüşte “ciddi ve sağlıklı bir kayıt yapılamadı ve durum
kontrolden çıktı” algısı da önemli yer tutmaktadır. Sürecin iyi yönetilmediğine ilişkin eleştiri
getirenler, çalışma hakları ve eğitim alanındaki aksaklıklara da dikkat çekmektedirler. Bu
eleştiri sahiplerinin önemli bir bölümü Suriyelilerin “tampon bölgelerde” toplanması gerektiğini belirtmişlerdir.
Sürecin iyi yönetildiğini ifade eden kişiler ise olayın boyutuna ve insani gerekçelere dikkat çekerek, Türkiye’nin seçeneksiz ve yalnız bırakıldığı vurgusunu yapmışlardır. Bu gruptakiler “Yöneticilere haksızlık yapmamak gerekir. Bir insanlık dramı yaşanırken, insanlar
ölüme terk edilemezdi” görüşünü dile getirmektedirler. Dört senede 2 milyondan fazla sayıda insanla baş etmenin de çok zor olduğu, yine de Hükümetin bu işi iyi yönettiği ve olası
çatışmalara izin vermediği ifade edilmektedir.
→ Türkiye’nin İstihdamın Genel Durumu ile Suriyeli Sığınmacıların Yaratacağı Olası İstihdam Talepleri Konusundaki Görüşler
Türkiye’deki istihdamın genel görünümü konusundaki en ciddi eleştiri, “nitelikli işgücü” konusunda ortaya çıkmaktadır. Literatürde “skill-match” sorunu olarak da nitelenen bu
durum, -açık ara- en fazla vurgulanan konu olmuştur. Ekonomi dünyasına yön verenler ve
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bu sektörde yer alanlar, Türkiye’de bir tarafta işsizlik varken, bir tarafta da “mesleksizlik”
sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını ve istihdam edecek, işe yarayan, iyi yetişmiş işçi bulamadıklarını ifade etmektedirler. Türkiye’nin üniversite diplomaları olan, ama hiçbir deneyim kazanmamış kişilerle dolu olduğunu belirten iş çevreleri, Türkiye’deki eğitim sisteminin
mutlaka ekonominin ve iş piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden yapılandırılması
gerektiğini ifade etmektedirler. Son 20 yıldır üniversite eğitiminin “plansız” yaygınlaşması
ve ailelerin çocuklarını meslek eğitimi yerine beyaz yakalı olarak yetişebilecekleri üniversitelere yönlendirmeleri, meslek eğitimi sorunları ve beyaz yakalıların fazlalığının yarattığı
sorunlara dikkat çekilmiştir.
Bu çerçevede meslek okullarının öneminin altını çizen iş çevreleri, ara kademede ve
özellikle de üretimde çalışacak işgücüne ihtiyaç olduğunu, aslında bunların temin edilmesi
halinde, ekonomide gelişmenin daha da güçleneceğini ve yeni iş alanlarının açılacağını vurgulamaktadırlar. İş dünyasından görüşmeciler, Türkiye’deki işsizliğe ilişkin olarak sıklıkla
“Türkiye’de işsizlik vardır, ama işverenin de ciddi bir nitelikli işgücü bulma sorunu vardır”
değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. İş çevreleri, “Türkiye’de işsizlik yok, vasıfsızlık ve
tembellik var. Bir de iş beğenmeme var!” ifadeleri ile ihtiyaçları olan nitelikli çalışanları
İŞKUR’un kayıtlı işsiz tabanından karşılayamadıklarını, verdikleri iş ilanlarına yeterince
başvuru bulamadıklarını özellikle ifade etmişlerdir. Önemli olan işsizlerin nitelikli hale getirilmesi talebi, yani aranılan nitelikte işgücünün yetiştirilmesidir.
Türk iş-ekonomi dünyası, Suriyelilerin yaratacağı ilave istihdam talebine yönelik olarak
bölgesel ve sektörel bakımdan farklı görüşler ortaya koymaktadır. Ancak özel olarak dikkat
çekilen husus, çalışma haklarının düzenlenmesi konusundaki aciliyettir. Bunun yarattığı
kayıtdışılığın, özellikle yasalara, düzenlemelere uyan işletmeler aleyhine ciddi bir haksız rekabet ortamı yarattığı sıklıkla ifade edilmektedir. Türk iş çevreleri, ekonominin reel işleyişi çerçevesinde ihtiyaç olan alanlarda ve bölgelerde Suriyelilerin istihdamının ekonomiye
katkı sağlayabileceğini, ancak bu konuda mesleksizlik riskinin daha da artmasından kaygı
duyduklarını ifade etmektedirler.
Suriyeli sığınmacıların işgücü niteliği nedeniyle genel anlamda niteliksiz olduğunu, bunun özellikle tarım, hayvancılık, imalat ve nitelik gerektirmeyen sanayi işletmelerinde ihtiyaç duyulan niteliksiz işgücü açığını kapatacak potansiyelde görüldüğünü de dile getirmek
gerekmektedir. Bazı işveren çevreleri bu durumu özellikle işyeri kapasitelerini artıracak,
işletmeler ve kentler arası ekonomik rekabeti geliştirecek pozitif bir unsur olarak ortaya koymaktadırlar.
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Suriyelilerin istihdam talebinin, bütün diğer etkenlerden bağımsız olarak doğal insani
bir durum ve yaşamlarını sürdürme gereğinin parçası olduğuna dair görüşlerin de iş çevrelerinde oldukça yaygın olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Bu durumun, özellikle güvenlik risklerinin asgaride tutulması bakımından da önemli olduğunu belirten bu kesimler,
çalışarak hayatlarını kazanamayacak sığınmacıların gelecekte yasadışı faaliyetlere yönelme
ihtimallerinin artabileceğini de dile getirmişlerdir. Bu kapsamda toplumsal uyumun temel
şartlarından birinin ekonomiye uyum olduğu yönünde genel bir kanı mevcuttur. İş dünyasında eğitimsizlik ve çalışmama durumunun çok önemli ve kapsamlı bir güvenlik riski oluşturacağına dair uyarılar da dikkat çekmektedir.
→ Suriyeli Sığınmacıların Kayıt Dışı Çalışmalarının Ekonomiye Etkileri
Konusundaki Görüşler
Kayıt dışı ekonomik faaliyetler, özellikle tarım, inşaat ve imalat sektöründe Türk ekonomisinin önemli kronik sorunlarından birisidir. Ekonomik dengeleri bozan, rekabeti engelleyen, haksız kazancı artıran, kurallara uygun çalışan kurumları mağdur eden ve en önemlisi
vergi ve sigorta toplayamayan devletin ciddi zarar gördüğü kayıt dışı çalışma, her anlamda
mücadele edilmesi gereken bir husustur. Bilindiği üzere kayıt dışı ekonominin en önemli
mağdurlarından birisi çalışanların kendileridir. Sigortasız, kayıtsız ve güvencesiz çalışan bu
kitlelerde, özellikle iş sağlığı ve güvenliği ve ücretlerin tam ve zamanında alınması bakımından ciddi olumsuzluklarla karşılaşılabilmektedir.
Kayıt dışı ekonomi ve çalıştırma, ülkemizdeki yabancılar için de sıklıkla dile getirilen
hususlardan birisidir. Türkiye’de bütün yabancı işçiler 4817 sayılı kanun çerçevesinde çalışabilirler ve bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma iznini almak
zorundadırlar. Kayıt dışı, izinsiz çalıştırma yasaktır. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri
2015 yılı için çalışma izni olmaksızın işçi olarak çalışan yabancıya kişi başı 835 TL, çalıştıran
işverene 8 bin 381 TL ceza uygulamakta ve buna ilaveten kayıtsız (kaçak) çalışan yabancı
sınır dışı edilmektedir. Ayrıca SGK İl Müdürlükleri sigortasız işçi çalıştırıldığı tespit edilen
işletmelere kişi başı iki asgari ücret tutarı kadar ceza uygulamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çalışma izni olmayan sığınmacıların çalıştırıldığının tespiti halinde Çalışma
ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile temasa geçilip gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.55 Bu
konuda her ne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kontroller sağlasa ve usulsüzlük
Suriyeli Çalıştırana Ağır Ceza, Hürriyet, 24.505.2015, http://www.millet.com.tr/suriyeli-calistirana-agir-ceza-yazisi-1267816, (Erişim tarihi: 4 Ekim 2015)
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olan işletmelere cezalar kesilse de, özellikle Suriyeliler bakımından konu son derece karmaşık görünmektedir. İkincil mevzuat ile çalışma imkanları açık şekilde düzenlenmediği
için Suriyelilere istihdam imkanı sağlanamamıştır. Suriyelilerin 80 bin gibi çok küçük bir
bölümü hariç, hemen hepsi “geçici koruma” statüsünde kabul edildiği, bunu yeniden düzenleyecek bir yasal-idari düzenleme de yapılamadığı için, yasal olarak çalışmalarına da müsaade edilmemektedir. Ancak Suriyeliler içinde yüzbinlerce kişinin özellikle de bölge illerinde
kayıt dışı olarak çalıştıkları da bilinmektedir. Hatta belirli sektörlerde (özellikle de tekstil ve
tarımda) çocuk işçiliğinin de yaygın olduğu gözlenmektedir. Kaçak çalıştırmanın cezaya tabi
biçimde yasak olmasına ve kaçak çalışanın sınır dışı edilmesini sağlayacak bir yasal altyapı
bulunmasına rağmen “sınır dışı edilme” hükmü kimi zaman uygulanamamaktadır. Kayıt
dışı ekonomi ve yasal olmayan-kaçak çalışma durumu, hem Suriyeliler, hem de onları çalıştıranlar bakımından pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir.
Kayıt dışı çalışmanın tarafları açısından bakıldığında, her iki tarafı da mağdur eden bu
durum, küçük ve kurumsallaşmamış işletmeler ile daha kurumsal işletmeler arasında haksız
rekabet yaratmaktadır. Bazı kesimler, ayrıca, Suriyeli sığınmacıların çalışma izinlerinin olmayışının fiili mağduriyeti biraz daha arttırıcı etki yaptığını dile getirmişlerdir. Sığınmacıların halihazırda kayıt dışı çalıştıklarına, çalışma izinleri olmamasının bu doğrultuda bir şeyi
değiştirmediğine, ancak bunun sağlanması halinde durumdan kaynaklanan mağduriyetin
azaltılabileceğine vurgu yapmaktadırlar. Bu araştırma çerçevesinde yapılan görüşmelerde,
devletin acilen düzenlemeler yaparak kayıtdışılığın önlenmesine yönelik yoğun talep dikkat
çekmiştir. Bu talep özellikle de kurumsal yapıları güçlü ve kayıtdışılığın yaşanmadığı işletmelerde dile getirilmektedir. Kayıtdışılığın önlenmesi için yasal-idari düzenlemeler kadar,
devletin “prim”, “vergi” indirimleri yapması gerektiği de sıklıkla ifade edilmektedir.
→ Türkiye’deki Suriyelilere Yönelik İstihdam Politikası Konusundaki Görüşler
Türk iş dünyası, Türkiye’deki Suriyelilerin istihdamı konusunda- turizm bölgelerindeki hassasiyetler dışında- gerçekçi ve işlevsel modeller önermektedirler. Burada öne çıkan
husus, devletin ciddi düzenlemeler yapması, kayıt dışı çalışmaya engel olması ve süreci iyi
yönetmesiyle ilgilidir. Bazı bölgelerde Türkiye’de son derece yüksek olan işsizliğe dikkat çekilmektedir. Bu durum söz konusu iken, ilaveten Suriyelilerin absorbe edilmesi/hazmedilmesinde sorunların olacağına dair kaygılar dile getirilmekle birlikte, iş dünyasının genelde
“kayıt ve kontrol”, “yasal zemin”, “meslek eğitimi” konularını ön plana çıkardığı gözlenmektedir. İstihdam olayını aynı zamanda bir “yeniden yerleştirme” politikasının aracı olarak
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görmek isteyenlere de sıklıkla rastlanmaktadır. Yani, “Suriyeliler, ihtiyaç olan bölgelere ve
sektörlere yönlendirilmeli ve böylece dağılımları da makul bir zemine oturtulmalı” talebi
sıklıkla tekrarlanmaktadır. Nitelikli çalışan ihtiyacının her dönemde, her sektörde bir ihtiyaç olduğunun altını çizen ekonomi çevreleri, Suriyeliler içinde bulunan bazı niteliklileri
çalıştırmak istediklerinden, ancak yasal zemin sağlanmadığı için bunu gerçekleştiremediklerinden kaynaklanan sorunlara dikkat çekmektedirler. Eşit piyasa ve rekabet koşullarında
çalışmalarına izin verilmelerinin Türk ekonomisine de katkı sağlayacağı görüşü güçlü olmakla birlikte, legalleşmeyle birlikte mevcut kayıt dışı durumun işverenler için kısa vadede
yarattığı avantajların ortadan kalkacağına, maliyetin ortalama bir Türk çalışan seviyesine
geldiğinde de cazibelerinin azalacağına da dikkat çekmektedirler. Bu konuda devletten teşvikler beklenmektedir. Ancak hemen bütün görüşmeciler, istihdam imkanları yaratılırken
yerel halkın ve Türk işçilerin mağdur edilmemesi konusunda da uyarılarını ve iş huzurunu
etkilemeyecek kotalar şeklinde izinler verilmesinin gerekliliğini tekrarlamaktadırlar.
Araştırmada, Türk ekonomi dünyasındaki genelde anlaşılabilir ihtiyatlı iyimserlikten
bütünüyle farklı bir endişenin Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, İstanbul gibi turizm sektörünün yoğun bulunduğu il ve bölgelerde yaşandığı gözlenmiştir. Turizm alanının bir “estetik,
huzur ve güven” alanı olduğunu vurgulayan sektör temsilcileri, Suriyelilerin bu illerden uzak
tutulmaları gerektiğini, aksi halde çok ciddi turizm kayıplarının gündeme geleceğini, bunun
da mevcut istihdamı olumsuz etkileyeceği ve devamında da Suriyelilere yönelik tepkilerin
katlanarak artacağı endişelerini ifade etmektedirler.
Suriyeliler için yaratılacak istihdam alanının devlet öncülüğünde yapılması talebi de
oldukça yaygındır. İş dünyasının temsilcileri devletin hem yatırımcı, hem eğitici, hem de
düzenleyici olarak konuya müdahil olmasını çok önemsediklerine dair bir yaklaşım ortaya
koymuşlardır. İş dünyasındaki bir başka talep de Suriyelileri “yabancı” statüsünde çalıştırmanın getireceği ilave maliyetler konusunda devletin yeni düzenlemeler yapması ve teşvik
politikaları ile özendirici olması yönündedir.
Türk iş dünyası, Türkiye’deki temel sorunun mesleksizlik ve vasıfsızlık olduğunu her
vesileyle ifade etmektedir. Bu bağlamda Suriyelilerin de içlerinde nitelikli işgücü olmakla
birlikte büyük ölçüde niteliksiz işçilerin olmasının dikkate alınmasını, bunlara ciddi meslek
eğitimlerinin verilmesini ve bölge-sektör analizleri yapıldıktan sonra, yerel çalışanı mağdur
etmeyecek şekilde çalışmalarına izin verilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Bu çerçevede
başta mevsimlik işçilik olmak üzere tarım sektörünün, hayvancılığın, inşaat, imalat sektör-
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lerinin Suriyelilerin istihdamı bakımından uygun olacağına dair genel bir kanaat söz konusudur. Sektör gereği zaten meslek eğitimi ve dil eğitimi almış kişilerin tercih edildiği turizm
sektöründe ise- daha önce ifade edilen gerekçelerle- bu konuda ciddi bir endişe ve reddediş
dikkat çekmektedir.
Türkiye’deki Suriyelilerin istihdamı konusunda en somut önerilerden birisi hayvancılık
sektöründen gelmiştir. Türkiye’de 44 milyon küçük baş, 14 milyon büyük baş hayvan olduğunu ifade eden konunun uzmanları, çobanlık mesleğinin Türkiye’de tercih edilmediğini, bu
nedenle de bu alanda ciddi bir açık olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu çerçevede yaklaşık 100
bin kişilik bir istihdam potansiyelinin Suriyeliler dikkate alınarak planlanabileceğini56 ifade
eden uzmanlar, Tarım Kredi Kooparatiflerinin “meslek eğitimi” imkanı sağlanması konusunda inisiyatif alabileceğini de vurgulamaktadırlar. Türkiye’de gıda ve imalat sektörlerinin
Suriyelilerin istihdamı için cazip alanlar olduğu görüşü de aynı uzmanlarca ifade edilmektedir.
Türk iş çevreleri içinde Suriyelilerden kaynaklanacak bir biçimde Türk insanının işini
kaybetmesine izin verilmemesi gerektiği konusunda önemli bir duyarlılık dikkat çekmektedir. İş kaybının ve özellikle kayıt dışı ekonominin, işgücü bakımından çalışma haklarının
uygulanamamasının ve adil rekabet ortamının ortadan kalkmasının sosyal, ekonomik, siyasi
sorunlara yol açacağına işaret eden iş dünyası temsilcileri, bunun yabancı düşmanlığına ve
saldırılara neden olabileceğinden endişe etmektedirler.
→ Türkiye’deki Suriyelilerin Topluma Uyum Sağlamaları Konusundaki Görüşler
Türk iş dünyasında Suriyelilerin Türk toplumuna katkı sağlayacağına dair olumlu yaklaşım son derece istisnai olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak katkıdan değil, sorunlardan söz edilmekte ve bunların en aza indirilmesinin nasıl mümkün olacağı sorusu dillendirilmektedir.
Türkiye’deki Suriyelilerin topluma uyumu konusunda “komşuluk ve din kardeşliği” söylemi ötesinde genel bir karamsarlık dikkati çekmektedir. Gelen kitlenin büyüklüğü, kontrolsüzlüğü, genel olarak kırsal kökenli oluşları ve eğitimsizlik, ciddi kaygılar yaratmaktadır.
“Komşuluk, din kardeşliği” söyleminden daha güçlü bir biçimde “farklılık” vurgusu yapıldıUzmanlar, her 400 küçük baş hayvan için 1 çoban ihtiyacı olduğunu ve sadece 44 milyon küçük baş
hayvan için ortada olan ihtiyacın 110 bin olduğunu ifade etmektedirler.
56
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ğı, hem toplumsal olarak, hem de güvenlik bakımından Suriyelilere yönelik bir endişe eğiliminin iş dünyasında da var olduğu gözlenmektedir. Doç. Dr. Murat Erdoğan’ın Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum başlıklı çalışmasında da ortaya konulduğu üzere,
genelde Türk toplumundan -komşumuz ve çok büyük bölümü dindaş ve hatta mezhepdaş
olmamıza rağmen- Suriyelilerle benzer kültürel özelliklere sahip olmadığımıza dair görüşlerin son derece yaygın olduğuna yönelik tespitler yer almaktadır. 57
Türk toplumunun bu konudaki hassasiyetinin mutlaka somut bir gerekçesi olması gerekmemektedir. Suriyeliler konusunun Türkiye’de aynı zamanda bir siyasi konu olmasının
da bunda payı büyüktür. Yani ön plana çıkan unsur aslında bir algıdır ve politika yapıcıların bu algıyı dikkate almaları gerekmektedir. Bu algıda hem tarihimizden gelen ve Birinci
Dünya Savaşındaki Arapların tutumu ile doğrudan ilişkilendirilen genelde olumsuz imaj,
hem 80-90’lı yıllarda “terör destekçisi Suriye” algısı, hem de bir muhalif duruş olarak- Türkiye’nin son beş yıllık Suriye politikasından rahatsızlık duyanların tepkileri önemli roller
oynamaktadır.
Türk iş dünyasında- istisna yaklaşımlar olmakla birlikte genelde Suriyelilerin mesela
Balkanlar’dan gelen göçmenler gibi Türk toplumuna olumlu katkı sağlayacağına dair beklenti düzeyi son derece düşüktür. “Olumsuz katkıları çok olur ve olumlu hiçbir şey olacağını
düşünmüyorum” görüşü çok yaygındır. Bu olumsuzluk içinde “güvenlik” kaygıları çok ciddi
biçimde ön plana çıkmaktadır.
Bu konuda eğitim açığı ve özellikle de Türkçe öğretilmesi konusundaki talepler dikkat
çekmektedir. Türk iş dünyasının genelde taleplerinin oldukça “minimalist” ve “zararı-hasarı en aza indirmek” şeklinde bir özü olduğu söylenebilir. Görüşme yapılan bir işadamı,
şu çarpıcı analoji ile düşüncelerini ortaya koymuştur: ”Biz uyardık, bu soba sıcak, elimizi
sürmeyelim… Ama dinlemediler, sürdüler, Elimiz yandı! Şimdi de diyorlar ki, yapacak bir
şey yok, el yandı hadi gelin bunu birlikte tedavi edelim. Üstelik bunu yaparken bile hatalar
yapıyorlar ve bize yine sormuyorlar, bizi dinlemiyorlar.”
Türkiye’deki Suriyelilerin ekonomiye uyumu konusunda “bunları istemiyoruz, buradan
gitsinler” gibi bir görüş ortaya koyanların dışında iş dünyasındaki hemen bütün kesimler
genelde eğitime ve özelde de meslek eğitimine dikkat çekmektedirler. Türkiye’de yaşanan
M. Murat Erdoğan (2015) Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum, Bilgi Üniversitesi
Yayınevi, İstanbul.
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mesleksizlik ve niteliksizliğin/vasıfsızlığın daha da artmaması için sistemli bir mesleki eğitim seferberliğinin önemini vurgulayan ekonomi çevrelerine göre bunun ilk adımını devletin konuyla ilgili düzenlemeler yapması oluşturmaktadır. Sektörel ve bölgesel analizlere
dayalı bir biçimde planlamalar yapılmadan ve çalışma hakları tanınmadan Suriyelilerin
sadece kısa vadede kazanç elde etme hevesindeki istismarcıların “kurbanı” olacağını ifade
eden sektör temsilcileri, bunun da kayıt dışı ekonomiyi, rekabeti ve işsizliği çok ciddi bir biçimde olumsuz etkileyeceğinden endişe etmektedirler. Yani Türk ekonomi çevrelerine göre
Suriyelilerin Türk ekonomisine entegrasyonu yasal düzenlemelerle, dil ve meslek eğitiminden geçmektedir.
→ Güvenlik Kaygıları Konusundaki Görüşler
Araştırma çerçevesinde yapılan görüşmelerde % 90’ı bulan bir oranda Türk iş dünyası
temsilcilerinin Suriyelilerden kaynaklı olarak güvenlik kaygıları taşıdığı gözlenmiştir. Aslında en azından mevcut durum çerçevesinde gerçeklikle çok fazla örtüşmese de güvenlik
konusundaki algı ve buna bağlı kaygı çok güçlüdür. Bu güvenlik kaygıları şu konularda ifade
edilmektedir:
• Suriyelilerin yaşadıkları Türk toplumuna- biraz da içinde bulundukları yoksulluk ve
yabancılıktan kaynaklanan biçimde- gündelik hırsızlık, yan kesicilik, çeteleşme, gasp vb.
adli sorunlar yaratmasından kaynaklanan kaygılar.
• “Kontrolsüz” geldiklerini düşündükleri Suriyelilerin içinde yer alan Rejim (El Muharebat) ajanları, IŞİD militanları ya da diğer radikal örgütlere ait yapılanmaların, yakın
gelecekte terör eylemlerine neden olacaklarından kaynaklanan kaygılar.
• Suriyeliler içindeki genç nüfusa dikkat çekerek, bu kitlenin radikalleşme eğilimlerini
dile getiren kaygılar.
• Türk toplumunda artması muhtemel yabancı düşmanlığı ve ırkçılıktan kaynaklanabilecek yeni sorun alanlarına yönelik kaygılar.
• İşsizlik ve “açlıktan” kaynaklı istismar alanları içinde fuhuş sektörünün artmasından
ve bunun da yeni mafyalaşmalara neden olabileceğine dair kaygılar.
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• Türk toplumu ile Suriyeliler arasında kültürel farklılık ve çatışmaların daha da güçleneceğine dair kaygılar.
• Suriyelilerin Türkiye’deki bazı siyasi ya da dini cemaatler ve yeraltı örgütlenmeleri tarafından kandırılıp, kullanılabilmelerine yönelik kaygılar.
Türk ekonomi çevreleri, bu kaygıların bir kısmının gerçek olmadığına dikkat çekerek,
burada ciddi bir algı meselesi olduğunu ifade etmektedirler. Ancak işi, mesleği, geleceği olmayan bu kadar büyük, üstelik savaş ortamından kaçan “travmatik” bir kitlenin suç işleme
ve radikalleşme potansiyelinin oldukça yüksek olacağına dair kaygılar açık bir biçimde toplumda egemendir. Bu konuda gerçeklikle olumsuz algılar arasındaki makasın mümkün olduğunca daraltılması için de çalışmalar yapılmalıdır. Sadece dilenciler konusunda yapılacak
etkin çalışmaların bile toplumda yaygın kaygı, güvensizlik ve endişeleri azaltacağı açıktır.
Belki de bu konuda en önemli tedbir, güvenlik birimlerinin düzenli ve sürekli olarak suç
oranları gibi konularda toplumla bilgiler paylaşmalarıdır. “Suriyeliler geldi, hırsızlık arttı,
artık kapımız açık uyuyamıyoruz” görüşünü ifade edenlerin çoğunlukla ortak bir algıdan
hareket ettikleri açıktır. Bu algının gerçeklikle ne derecede örtüştüp-örtüşmediği ancak sağlıklı bilgilendirme mekanizmaları ile sağlanabilir. Burada “olumlu gösterme” gibi bir çabanın değil, gerçekliğin paylaşılması önemlidir. Ayrıca yakın gelecekte genç Suriyeli grupların
günlük adli vakalarla daha sıklıkla isimlerinin anılması ihtimali de dikkate alınmalıdır.58
→ Suriyelilere “Vatandaşlık” Verilmesi Konusundaki Görüşler
“Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum” çalışmasında “Kalıcı olmaları
halinde Türkiye’deki Suriyelilere vatandaşlık verilmeli mi?” şeklindeki soruya Türk toplumunun çok güçlü bir şekilde olumsuz cevap verdiği tespit edilmiştir.59 Araştırmada Türk
toplumundan vatandaşlık verilmesine % 7,7 destek gelirken, % 84,5’inin bunu reddettiği
gözlenmiştir. Türk ekonomi dünyası bu konuya daha soğukkanlı ve pragmatik gerekçelerle
yaklaşmaktadır. Her ne kadar “hepsi olmaz”, “seçmeliyiz”, “seçme-seçilme hakkı vermeden
alınmalıdır”, “kendilerini ispat etmeliler”, “verilirse, bunun sonu gelmez”, “belki sadece
Türkiye’deki cezaevlerindeki yabancılar içinde Suriyeli mahkumların sayısı hızla yükselmektedir. Eylül 2015’de oran %40’a çıkmıştır. Bu durum doğal bir süreç olarak hızlanarak devam edecektir. Bu durumun
yaratacağı endişeleri de ayrıca dikkate almak gerekmektedir.
59
M.Murat Erdoğan (2015) Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum, Bilgi Üniversitesi
Yayınevi, İstanbul. s.147
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üniversitelilere verilmeli”, “misafir olarak istihdam edilip sonra gönderilmelidirler” vb.
pek çok olumsuz ve duygusal cevaba rastlansa da; “kalacaklarsa sisteme entegre olmaları
için vatandaşlık daha iyi olur” diyerek konuya pragmatik yönden bakanların oranının da
oldukça yüksek (yaklaşık % 40) olduğu gözlenmiştir. Burada tıpkı AB’de olduğu gibi aşamalı
ve uzun sürece yayılan bir vatandaşlığa geçiş prosedürü düşünülmekte ve bu süreçte Suriyelilerin daha kolay yönetilebileceği öngörülmektedir.
→ Türkiye’deki Suriyeliler Konusunda İş Dünyası Neler Yapabilir?
Görüşlerin başvurulan iş dünyası temsilcilerinin, genel olarak iş dünyasından beklentisi,
Suriyeliler konusunda meslek eğitimine ağırlık vermeleri ve rekabet kurallarının dışında,
kayıt dışı ve izinsiz çalıştırmaya engel olunmasıdır. Ancak ekonomi çevreleri bu konuların
devletin alacağı stratejik kararlar çerçevesinde ele alınması gerektiğine dikkat çekmektedirler. İş hayatına ilişkin yeni düzenlemelerde Türk iş dünyasının görüşlerinin alınmasıyla
yapılacak stratejik tercih, planlama ve uygulamalar, ekonomi çevrelerini de sürece aktif olarak dahil edecektir. Aslında ekonomi çevreleri çözümün siyasi irade gerektirdiğini ve ancak
siyasi adım atıldıktan sonra stratejik planlama, politika yapım sürecine destek verebileceklerini, aksi takdirde ellerinden hiçbir şey gelmeyeceğini özellikle ifade etmişlerdir.
→ Türkiye’deki Suriyeliler Konusunda İş Dünyası Ne Yapıyor, Görüşlerine
Başvuruluyor mu?
Suriyeliler krizi bir bölgesel kriz olmanın ötesine geçmiştir. Ancak doğal olarak Suriye
sınırına yakın bölgelerdeki etki çok daha güçlüdür. Bu çerçevede Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa gibi Suriyeliler krizini doğrudan ve çok boyutlu olarak günlük yaşamlarında hisseden kentlerde genellikle de ticaret, sanayi ve esnaf odalarının öncülüğünde bazı
önemli çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalar genelde il bazında olmakla birlikte, bölge illeri
arasında platformlar oluşturularak yapılan çalışmalar da söz konudur. Çalışmalarda, ilde
ya da bölgede Suriyeliler bağlamında yaşanan sosyal, ekonomik, yönetsel ve idari sorunlar
konusunda Ankara’nın (kamu otoritelerinin) dikkati çekilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalarda en sıklıkla dile getirilen husus, çalışma haklarının düzenlenmesi ile ilgilidir. Yaşanan
süreçte kayıt dışı ekonominin ve çalışma haklarının uygulanmamasının kısa vadedeki “kazanç getirici” etkilerinin orta ve uzun vadede ülkeye ve bölgeye ciddi zararlar vereceği ve
bunların aynı zamanda sosyal gerilimlere neden olduğu ve olacağı uyarıları ifade edilmektedir. Bölgedeki hemen bütün çevrelerin şikayeti “Ankara’nın yerelde yaşanan sorunlara
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bütüncül yaklaşmaması, kararları yereli dikkate almadan merkezden alması” olarak belirtilmektedir. Bunun yanısıra bölgesel ya da kentsel çerçevede yapılan bütün değerlendirmelerde konunun güvenlik ve istihdam boyutu ön plana çıkmaktadır. Bölgede yaşanan ciddi
tedirginlik, yapılan bütün çalışmalara yansımaktadır. Gaziantep Ortak Akıl Platformu’nun
Mayıs 2014’teki raporunda da güvenlik, ekonomik etkiler ile birlikte sağlık ve eğitim konularının öncelikli olarak aktarıldığı gözlenmektedir. Platformun raporunda “Gaziantep halkı yaşanan problemlere rağmen insani bir görev yapmanın bilinci ile birçok fedakârlığa
göğüs germektedir. Buradaki temel beklenti, bu problemlere yönelik daha geniş ve orta
vadeli planların yapılması ve uygulamaya geçirilmesidir” ifadesine yer verilmekte ve bu
dört öncelikli alan konusunda tespitler ve önerilerde bulunulmaktadır. Raporda “güvenlik”
hususunun ilk öncelik olması dikkat çekicidir. Aynı raporda eksikliği çok hissedilen “koordinasyon ve işbirliği”ne vurgu yapılmakta ve “devlet yetkileri, yani karar mercileri ve meslek
odaları, yerel yönetim, STK’lar gibi yerel inisiyatifler”in işbirliği talep edilmektedir. Raporda
orta ve uzun vadeli stratejilere yönelik ihtiyaç da vurgulanarak “…bütün problem ve öneriler
masaya yatırılarak kısa-orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
Karşılaşılan bu olağanüstü durum, günlük plan ve önlemlerle yönetilmeye çalışıldığı takdirde, ülkemizi ve bölgemizi savaş sonrası da dahil olmak üzere sıkıntıya sokacak birçok
sonuçla baş başa bırakacaktır. Bizler olayların içinde yaşayan ve tüm sıkıntılara göğüs
germeye çalışan kişiler ve kurumlar olarak bu önerilerimizin dikkate alınmasını temenni
ederiz” denilerek, ciddiye alınma taleplerini ortaya koymaktadırlar. 60
Türk iş-ekonomi dünyasının konuya ilgisinin bölgesel ve hatta sadece krizle çok yakından yüzleşen iller boyutunda kaldığı gözlenmektedir. Bunların son derece değerli olduğu
açıktır. Yapılan bütün çalışmalar Ankara’ya, Cumhurbaşkanlığı’na, Başbakanlığa ve ilgili
diğer bakanlıklara gönderilmektedir. Ancak hazırlanan raporların siyasi otorite ve bürokratlarca yeterli ilgi görmediğine yönelik şikayetler olduğu da gözlenmektedir. Aslında bu
durum Türkiye’de yerel yönetimlerin etkinliği, kapasitesi ve yetkileri ile ilgilidir. Bu süreç
belki de yerel yönetimlerin daha da güçlendirilmesi ve yerel entegrasyon (local integration)
süreçlerinin devreye sokulmasına vesile olabilir.
Türkiye’deki iş çevreleri, özellikle de sınır bölgesinde olanlar, bu konuda asıl karar verici
olan Ankara’daki merkez siyaset ve bürokrasinin bir an önce “stratejik” kararları almasını
beklemektedirler. Bu bakımdan Suriyelilerin geleceğinin ne olacağı, çalışma hakları konuGaziantep Ortak Akıl Platformu’nun ‘‘çalışma hayatı’’ konusundaki tespit ve önerileri, bu çalışmanın
ilgili bölümünde dile getirilmiştir.
60
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sunda nasıl bir düzenleme yapılacağı konularının bölgeyi, illeri aştığı ve bu nedenle de bütün
ekonomide kayıtdışılığın dengeleri bozduğu ifade edilmektedir.
Bölgedeki reel ekonomi alanında faaliyet gösteren başta odalar olmak üzere bazı kurum
ve kuruluşların yaptıkları bu ve benzeri çalışmalar dikkat çekmekle birlikte, Türk iş dünyası
içinde önemli yerleri olan üst birliklerin bu konuya yeterince ilgi gösterdikleri söylenemez.
Bunun en önemli nedeni, Türkiye’de siyaset ile ekonomi çevreleri ve hatta üniversiteler arasındaki bağların son derece zayıf olması ve işin gerçek muhataplarından gelecek önerilere
siyasetin genelde başka öncelikleri nedeniyle kayıtsız kalmasıdır. Ancak Suriyeliler konusunda daha özel bir durum yaşanmakta olduğu da gerçektir. Zira Suriyeliler krizi Türkiye’de
en az insani boyutu kadar siyasi boyutu ile gündemdedir.
Türkiye’de makro siyasi kararların alınmasında genelde Hükümet merkezli, (“Ankara
merkezli”) bir sürecin işlediği bilinen bir gerçektir. Bu bakımdan politika yapım süreçlerinde genel olarak konuyla ilgili devlet dışı kurum ve kuruluşların katkıları sınırlı ölçüde
alınabilmektedir. Bu durum Türkiye’nin bütün dönemlerde en ciddi sorunlarından birisi
olmuştur. Siyaset ile iş dünyası, siyaset ile bilim ve araştırma kuruluşları arasındaki bağın
yeterince güçlü olmadığı bilinmektedir. Bu durum Türkiye tarihinin en ciddi insani krizlerinin birinin yaşandığı Suriyeliler konusunda da çarpıcı bir biçimde yaşanmaktadır. Bu
çalışma çerçevesinde görüşmeler yapılan 18 ildeki ekonomiyle ilgili- önemli bölümü- karar
verici pozisyonlarında olan 134 kişi, şahsen de temsil ettikleri kurumlar bağlamında kendi görüşlerine hiçbir şekilde başvurulmadığından, tam tersine ortaya koydukları görüşlerin
bütünüyle görmezden gelindiğinden şikâyetçi olmuşlardır.
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SONUÇ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) tarafından TİSK
ile işbirliğinde gerçekleştirilen “Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki
Görüş, Beklenti ve Önerileri” başlıklı bu çalışma, Türkiye’de yaşanan ve çok yönlü etkilerinin orta ve uzun vadede ciddi bir biçimde hissedileceği artık her kesim tarafından kabul edilen Türkiye’deki Suriyeliler konusunda Türk iş ve ekonomi dünyasının temsilcilerinin genel
algısına yönelik bir çalışmadır. Bu bağlamda çalışmanın bir ekonomik-mali analiz çalışması
olmadığı belirtilmelidir. Suriye ve Suriyeliler krizi konusunun farklı boyutlarının ele alındığı
genel çerçeve ile Türkiye’nin ekonomik bakımdan gelişmiş 18 ilinde, aynı illerde ekonomide
söz sahibi olan kanaat önderleri ile yapılan 134 mülakatın analizi ile genel bir görünüme
ulaşılması mümkün olmuştur. Kuşku yok ki bu çalışma, geniş kapsamına rağmen, sınırlılıkları olan öncü bir çalışma olarak nitelenmelidir. Çalışmada Türk iş-ekonomi dünyasının
Türkiye’deki Suriyeliler konusundaki yaklaşımı yönünde mümkün olduğunca kapsayıcı ve
gerçekçi bir fotoğraf çekilmeye çalışılmıştır. Burada ifade edilen görüşler, tek bir kişi ya da
kurumu değil, genel yaklaşımları ortaya koymaktadır. 12 kişilik ekibin 5 aylık yoğun bir çalışma temposu ile gerçekleştirdiği bu çalışma neticesinde çekilen fotoğrafın gerçeklikle büyük ölçüde örtüşmesi için akademik çerçevede her türlü gayret ortaya konulmuştur. Aynı
araştırma ekibinin daha önce Suriyeliler konusunda yaptığı çalışmalardan kaynaklanan birikim ve tecrübesi ile desteklenmiştir.
Araştırmada çıkan bulguların ana başlıkları ve politika önerileri aşağıda yer almaktadır.
Ancak belki de en başta vurgulanması gereken husus, araştırma ekibinin de, 18 ilde görüşmeler yapılan Türk iş-ekonomi dünyasının kanaat önderlerinin de ortak-temel kanaatidir:
Buna göre Türkiye’deki Suriyeliler konusu “geçicilik” çerçevesinde ve “acil durum yönetimi
politikaları” ile ele alınabilecek eşiği çoktan aşmıştır. Dört yılı aşan krizde, -tercihlerden
bağımsız bir biçimde- Suriyelilerin geriye döneceğine dair beklentiler neredeyse bütünüyle
ortadan kalkmıştır. Bu da huzurlu, sağlıklı, verimli, barışçıl bir ortam için uyuma ilişkin
politikaların ortaya konulmasını gerekli ve hatta zorunlu kılmaktadır. Sosyal, ekonomik ve
siyasal uyum politikalarında daha fazla kaybedecek zaman kalmadığına yönelik görüş, iş
dünyasında da büyük ölçüde paylaşılmaktadır. Zira bugün kaybedilen her bir günün, ileride yıllara mal olacak ciddi sorunları beraberinde getirme potansiyeli taşıdığı bilinmektedir.
“Entegrasyon-uyum politikaları yapılırsa- örneğin Türkçe öğretilir ya da istihdam imkanı yaratılırsa- Türkiye’de kalır ve geri dönmezler” şeklinde 3-4 yıl boyunca süren ve halâ
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da belirli çevrelerde güçlü bir argüman olan endişe, her geçen gün anlamını yitirmektedir.
Çünkü Suriye’de bundan sonraki kısa ve orta vadede nasıl gelişme olursa olsun, Suriyelilerin
küçük bir bölümü hariç çok ciddi bölümünün ülkelerine dönmesi, biraz da kitlesel göçlerin
doğası gereği, neredeyse imkansız hale gelmiştir. Önümüzdeki on yıla kadar Suriye’de barış
ve huzur ortamının kurulamayacağı yönündeki öngörüler hemen herkes tarafından kabul
edilmektedir. Önemli bir husus da şudur: Halen 2,2 milyon civarında olan Türkiye’deki Suriyeliler içinde Batı ülkelerine gitmek isteyenlerin bunu başarması halinde de Türkiye’deki
Suriyelilerin sayısının azalması ihtimali de çok yüksek değildir. Zira savaş ve güvensizlik ortamındaki Suriye’den Türkiye’ye girişler zaman zaman azalsa da devam etmektedir. Ayrıca
Türkiye’deki nüfusu küçük bir Avrupa ülkesi ölçüsüne ulaşan Suriyelilerin doğal nüfus artışı
ile de sayıları artmaktadır. Türkiye’de son dört senede doğan Suriyeli bebek sayısı 150-200
bin civarındadır. Daha da önemlisi Suriye ve bölgede bulunan diğer istikrarsız ülkelerden
kaçmaya çalışan milyonların çabası da devam etmektedir. Batı Avrupa ülkelerinden gelen
ve hatta kendi içlerinde de çok ciddi tartışmalar yaratan61 “… sayıdaki Suriyeliyi alacağız”
şeklindeki açıklamalar, bu travmatik kitlelerdeki motivasyonu daha da artırmakta ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşmak için ciddi bir hareketlilik daha yaşanmaktadır. Ancak Türkiye bu konuda hiçbir zaman sadece bir “köprü” işlevi göremeyecektir. Tipik bir transit ülke
olarak, Türkiye’ye gelen ve üçüncü bir ülkeye geçmeye çalışanların ancak % 10-15’i gitmeyi başaracak, ancak asıl büyük kitle Türkiye’de kalacaktır. Dolayısıyla gelişmeler ne yönde
olursa olsun, Türkiye’nin daha huzurlu bir gelecek ve daha az çatışma-gerginlik ortamı için
Suriyelilerin varlığını kabullenmesi ve daha fazla zaman kaybetmeden hem sosyal, hem de
ekonomik alanda uyum politikalarına başlaması ve transit ülke olma riskinin farkında olması gerekmektedir. Bunun için de siyasal alanda stratejik bir kararlılık ve ardından kapsamlı
idari-yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Türkiye’deki Suriyeliler bağlamında yaşanan ve önümüzdeki on yıllarda yaşanacak krizin boyutlarının halâ Türkiye siyaseti, toplumu, medyası ve akademisi bakımından kamuoyunda yeterince önemsenmediğini, anlaşılmadığını söylemek abartılı olmayacaktır. Belki de
bunun en önemli istisnası iş ve ekonomi dünyasıdır. Zira krizin pek çok yönü ile en doğrudan hissedildiği alan iş ve ekonomi alanlarıdır. Bu çalışma da aslında ekonomi dünyasının
konuya yönelik duyarlılığının bir göstergesidir.

Deutsche Welle: Kardeş Partiiden Merkel’e Eleştiri (http://www.dw.com/tr/karde%C5%9F-partiden-merkele-ele%C5%9Ftiri/a-18696652) Erişim: 02.11.2015.
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“Türkiye’deki Suriyeliler konusu neden bu kadar önemlidir ve Türkiye’nin geleceği bakımından neden dikkate alınmalıdır” sorusuna şu temel veriler çerçevesinde cevap vermek
mümkündür:
• Türkiye’ye Nisan 2011 ile Ekim 2015 tarihleri arasındaki 4,5 yılda 2,2 milyonu aşkın
Suriyeli gelmiştir. Bu sayı 2015 için TÜİK tarafından 77 milyon 695 bin 904 kişi olarak açıklanan Türkiye nüfusunun % 2,8’ine denk gelmektedir. Bu kadar çok sayıdaki
sığınmacıyı bu kadar sürede kabul etmek olağanüstü bir durumdur. Suriyeliler dışında
Türkiye’nin 1923’ten günümüze kadar aldığı toplam göçmen sayısı sadece 2 milyondur.62
Göçmenler Balkanlar, Kafkaslar gibi yerlerden gelen ve neredeyse hepsi Türk soylu olan,
Türkçe bilen kişilerden oluşmakta ve daha da önemlisi en başından İskan Kanunu başta olmak üzere yasal-idari düzenlemelerle yerleşimleri sağlanmaktaydı. Bu süreç Türkiye’ye çok önemli katkılar sağlamıştır. Çünkü göç tek başına iyi ya da kötü olarak nitelenemez. Göçün nasıl yönetildiği belirleyici olandır. Suriyeliler konusunda yaşananların,
Cumhuriyetin 90 senesinde yaşananlarla benzerliği neredeyse bulunmamaktadır. 4,5
yılda ülkeye gelen ve kendi istediği şekilde hareket eden, istediği yere yerleşen Suriyelilerin sayısı 2,2 milyonu aşmıştır. Türkçe bilmeyen ve eğitim durumları da Türkiye ortalamasının altında olan bu büyük kitlenin topluma uyumu konusunda iyimserlik yaratacak
çok az husus bulunmaktadır. Türkiye’ye yönelik sınırdan geçişlerin önümüzdeki aylarda
ve yıllarda hangi noktalara ulaşacağı da bilinmemektedir.
• Türkiye’deki Suriyeliler konusunda asla ihmal edilmemesi gereken hususlardan birisi
güvenlik kaygılarıdır. Hem Esad rejimine, hem de başta IŞİD olmak üzere diğer terör
gruplarında faaliyet gösteren çok sayıda kişinin yaratacağı güvenlik sorunları ciddiye
alınmalıdır. Güvenlik konusundaki kaygıların diğeri ise adi suçlarla ilgilidir. Bugüne kadar olan süreçte adi suçlar bakımından makul bir tablo olsa da bunun hızla artma potansiyeli taşıdığı da unutulmamalıdır. Halen Türkiye cezaevlerinde bulunan yabancılar
içinde Suriyelilerin sayısı % 40’a ulaşmıştır. Yakın bir gelecekte- doğal olarak- bu sayı
çok daha yüksek sayılara ulaşabilecektir. Suriyelilerin eğitimsizlik ve mesleksizlik, işsizlik sorunları bu durumu daha da artırma potansiyelini ortaya koymaktadır.
• Türkiye’deki Suriyelilerin % 54’ünden fazlası, yani en az 1 milyon 200 bini 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerden oluşmaktadır. 0-4 yaş grubundaki çocuk sayısı 450 bin civarınM.Murat Erdoğan-Ayhan Kaya (Ed) (2015) Türkiye’nin Göç Tarihi: 14. Yüzyıldan Günümüze Anadoluya Göçler, Bilgi Üniv. Yayınları, İstanbul.
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dadır. Bunların içinde Türkiye’de doğanların sayısı 150 binin üzerindedir. Bu çocukların
vatansız kalma riski de bulunmaktadır.
• Türkiye’deki Suriyelilerin yaşadıkları en ciddi sorunlardan birisi eğitim alanındadır.
1,2 milyon 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin içinde 600 binin üzerinde okul çağında
çocuk bulunmaktadır ve bunların çok küçük bir bölümü eğitim alma imkanına sahiptir.
Bazı çocuklar 4, bazıları ise 3, 2 ya da 1 yıldan beridir okula gidememektedirler. Bunun
yaratacağı olası sorunları tahmin etmek zor değildir. Alınan eğitim Arapça ve Suriye
müfredatına göredir. Eğitim kalitesi de ayrıca sorgulanmalıdır.
• Türkiye’deki 700 bini aşkın 18 yaşın altındaki genç Suriyeli nüfusun başta eğitim alanı
olmak üzere Türk toplumuna ve ekonomisine uyumu çok ciddi bir çalışmayı ve mali kapasiteyi gerektirmektedir.
• Türkiye’deki Suriyelilerin hem uluslararası anlaşmalardaki tavrımız, hem de buna bağlı olarak yapılan yasal ve ikincil düzenlemeler çerçevesinde ciddi bir statü sorunu bulunmaktadır. Türkiye’de bulunan Suriyeliler iki ana bölümde incelenebilir. Bunlardan ilki,
yaklaşık 80 bin kişiyi kapsamaktadır. Suriyeliler eğer Türkiye’ye pasaportları ile “düzenli” giriş yapmışsa, onlara (kolaylaştırılmış biçimde) “oturma-ikamet”, buna bağlı olarak
da (yine kolaylaştırılmış biçimde) “çalışma” izni verilmektedir. Bu gruptakiler herhangi
bir “yabancı” gibi 4817 sayılı Kanun kapsamında çalışma izni başvurusu yapma, istihdam edilebilme ve uluslararası koruma talebinde bulunma imkanlarına sahiptir. Ancak
bu toplam Suriyelilerin % 4’ünden bile az bir sayıya tekabül etmektedir. Suriyelilerin
yaşadıkları asıl büyük statü sorunu, geçici koruma yönetmeliğinden kaynaklanmaktadır.
Halen Türkiye’deki Suriyelilerin % 95’ine tekabül eden bu düzenlemeye göre, Türkiye’ye
düzensiz giren yabancılar “geçici koruma altına” alınmakta, “geri göndermeme” ilkesi
uygulanmakta ve krizin bitmesi beklenmektedir. Ancak bu sürenin ne kadar olacağı yasada ve yönetmelikte düzenlenmediği için kriz uzadıkça statü sorunu kendisini daha net
belli etmektedir. Geçici Koruma Yönetmeliği’nin Geçici 1. maddesi ile Suriyeliler konusunda yapılan düzenleme, özellikle 4,5 yıl sonrasında ve 2,2 milyon sayısına ulaşıldığında “statü” sorununu yeterince karşılayamamaktadır. Statü konusunda yeni düzenleme
ihtiyacı açık ve acildir. Ekim 2015 itibariyle 2,1 milyon Suriyeli Türk mevzuatına göre
“Geçici Koruma” statüsünde olup, özellikle de entegrasyonun konuşulduğu bir süre sonrasında bu durum sürdürülebilir değildir. Türkiye’de 2011-2015 arasında 80 bin pasaportu ile düzenli olarak giriş yapıp oturma-ikamet izni alan Suriyelilere verilen çalışma
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izni sayısı sadece 6 bindir. Bu nedenle, Geçici Koruma Yönetmeliği hükümlerine işlerlik
kazandırılması Suriyelilerin istihdamı sorununun çözümüne önemli katkı verebilecektir. Statü sorunu için yasal düzenlemelerin ve ikincil mevzuatın gelişmeler çerçevesinde
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
• Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilerin çalışma hakları konusunda bir düzenleme ve normal şartlarda bir imkan bulunmaması nedeniyle kayıt dışı ekonomi ve
kayıt dışı istihdam yoğun olarak yaşanmaktadır. Özellikle mevsimlik işçilik olmak üzere tarımda, inşaat, tekstil ve imalat sektörlerinde yoğun bir hareketlilik söz konusudur.
Hatta Türkiye’nin uzun yıllar çabalar göstererek büyük ölçüde ortadan kaldırdığı “çocuk
işçilik” konusu da yeniden gündeme gelmiştir. Kayıt dışı ekonomi Türkiye’deki rekabet
sisteminin bütün dengelerini bozmakta, çalışma normları uygulanamamakta ve devletin gelir ve kontrol mekanizmalarını devre dışı bırakmaktadır. Kayıt dışı çalışma aynı
zamanda sosyal gerginliklere ve çatışmalara da zemin olacak bir şekilde büyümektedir.
Ucuz işçilik nedeniyle işlerini kaybeden ya da kaybetme riski içinde olanların sayısı ve
bunların huzursuzluğu artmaktadır.
• Türkiye’deki Suriyelilerin kayıtlamasında yaşanan aksaklık, bundan sonra yapılacak
çalışmaları da olumsuz etkileyecektir. Bütün kayıt sisteminin yeniden gözden geçirilmesi ve özellikle de Suriyelilerin niteliklerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu tür bir çalışma sonrasında Türkiye’nin sektörel ve bölgesel iş analizleri
yapılarak, açık işyerlerinin ve yeni potansiyel alanların tespiti gerçekleştirilebilir. Yani
kapsamlı-entegre bir plan dahilinde istihdam imkanı yaratılmaması halinde, Türkiye’deki Suriyelilerin Türk ekonomisi ve hatta Türk sosyal yapısının dengelerini bozma
ihtimalinin çok yüksek olacağı açıktır.
• Türkiye’deki Suriyeliler konusunda halâ tam sağlıklı verilere ulaşılamamıştır. Devlet
kurumlarının veri paylaşmama eğilimi, konuyla ilgili analizleri daha da zorlaştırmaktadır. Burada ortaya konulan “güvenlik” ve “kişisel verilerin paylaşılmaması” gibi gerekçeler anlaşılır olmakla birlikte, yine de Türkiye tarihinin yaşadığı bu en ciddi insani krizde
bilgi paylaşımının neredeyse bütünüyle kamuya kapalı olması anlaşılır bir durum değildir. Eğer Türk kamu otoritelerinin elinde sağlıklı-temiz veriler söz konusu ise, güvenlik
kaygıları ve kişisel verilerin korunmasına riayet ederek yine de temel bilgiler paylaşılabilir ve böylece uzman ve akademisyenlerin, farklı sektörlerin bu konuda çalışmaları
teşvik edilebilir. Almanya’da Federal Göç ve Mülteci Dairesi’nin Suriyeliler konusunda
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aylık olarak yayımladığı ayrıntılı istatistiklerin benzerinin ülkemizde de yayımlanması
gerekir.63 Kamu otoritelerinin sağlıklı ve düzenli veri paylaşımı da uyum politikasının
en önemli parçalarından biri olmalıdır. Sorun sadece bürokrat ve politikacıların üstesinden gelebileceği sınırları çoktan aşmıştır. Bilgi edinme hakkının engellenmesi, geleceğe
yönelik olarak ciddi bir hatadır. Krizin yaşandığı 4,5 yılda konunun Türkiye’deki asıl
muhatabı olan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün halâ hiçbir bilgiyi
kendisinin paylaşmamasın mantığını anlamak oldukça zordur. Aynı Genel Müdürlük,
uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerle Suriyeliler konusundaki verileri düzenli olarak BMMYK ile paylaşmaktadır. O zaman bu verilerin doğrudan ve düzenli olarak kamuoyu ile niçin paylaşmadığını açıklamak mümkün değildir ve bu tavır
süreç konusundaki katkıları engeller niteliktedir.

Türk İş Dünyasının Beklenti ve Önerileri
✓ Türk iş dünyasına yön verenlerin- istisnalar dışında- hemen hepsi, Türkiye’deki mevcut Suriyelilerin çok ciddi bir bölümünün Türkiye’de kalıcı olduğunu, buna yönelik politikalar geliştirilmesi gerektiğini ifade etmektedirler.
✓ Türk iş dünyası, devletin Türkiye’deki Suriyeliler konusunda stratejik kararı alması ve
bunun Türk toplumu ile paylaşılması gerekliliğini vurgulamışlardır.
✓ Türkiye’deki Suriyelilerin Türk toplumuna doğrudan ve özellikle de kısa vadede katkı
sağlayacağına dair beklenti zayıftır. Olumlu katkı bekleyenler ise meslek eğitimi ya da
sektörel-bölgesel yönlendirmeler sonrasında ciddi katkılarının olabileceğini düşünmektedirler. Konunun “sorun” kısmı daha ön plandadır ve genel çaba “sorunların minimalize edilmesi” yönündedir.
✓ Türk iş dünyası, dünya tarihinin yaşadığı bu en büyük insani dramlardan birisi konusunda devletin kurumlarının ortaya koyduğu performansı takdir etmekle birlikte, sürecin, özellikle de kayıtlama ve yerleştirmenin daha sağlıklı ve kontrollü yapılabileceğini,
yasal ve idari düzenlemelerin daha hızla hayata geçirebileceğini ifade etmekte ve netice
olarak genelde sürecin iyi yönetilmediğini düşünmektedir.
Bkz.: Almanya Federal Göç ve Mülteci Dairesi Eylül Raporu: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201509-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.pdf;jsessionid=6254F24772530F3431B63BFA6D79E036.1_cid359?__blob=publicationFile
63

77

✓ Türk iş dünyasının temsilcileri, sorunun devletin makro düzenlemelerine ihtiyaç olduğunun altını çizmekle birlikte, mücadelenin sadece devletin görevi olmadığını da vurgulamaktadırlar. Bu bağlamda hem STK’ların, hem de başta AB olmak üzere uluslararası
kurumların desteği ve işbirliği önemsenmektedir.
✓ Türk iş dünyasının temsilcileri Türkiye’de ciddi bir işsizlik sorunu yaşandığını, ama
bunun temelinde, vasıfsız-niteliksiz işgücünün yattığını savunmaktadırlar. Eğitim sistemimizin diploma verdiğini, ama meslek öğretmediğini ifade eden iş çevreleri, aslında
nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi halinde üretimin artacağına ve işsizliğin azalacağına inanmaktadırlar.
✓ Türk iş dünyası Türkiye’deki Suriyelilerin mevcut koşullarda istihdam edilebilmeleri
için sektörel-bölgesel analizlerin yapılması gerektiğini vurgulamakta ve özellikle çalışma
hakları konusundaki düzenlemelerin belirsizliğinden şikayetçi olmaktadırlar. Sanayide
ve imalatta kalifiye insan ihtiyacının hep olduğunu ve buna uygun Suriyelilerin ise mevzuat gereği istihdam edilemediğini ifade eden ekonomi çevreleri, vasıf gerektirmeyen
alanlarda da işgücü ihtiyacı olduğuna işaret etmektedirler. Örneğin pamuk işçiliğinin,
seracılığın, meyveciliğin uzun süredir düşüşte olduğu, ama şimdi Suriyeliler sayesinde
bu alanlarda canlanma olduğu ifade edilmiştir. Ancak özellikle güney ve doğu bölgelerde
tarımda ya da inşaat sektöründe yer alanların kayıtsız ve yasa dışı çalıştıklarının ve bu
anlamda ciddi bir istismar tehdidi altında olduklarının da altı çizilmelidir.
✓ Türkiye’deki Suriyelilerin istihdamı konusunda en somut önerilerden birisi olarak
hayvancılık sektörü ve özellikle de 44 milyon olan küçükbaş hayvan için gerekli olan
çobanlık önerisi ile gündeme gelmiştir. Bu bağlamda gıda ve imalat sektörlerinin cazip
diğer sektörler olduğu görüşü de sıklıkla ifade edilmektedir.
✓ Kayıt dışı ekonomi ve bunun içinde Suriyelilerin varlığı, özellikle orta ve büyük işletmelerin en ciddi sorunlarından birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bütün yasal mevzuata
uygun biçimde eleman çalıştıran şirketler, kayıtdışındakilerin haksız rekabetinden ciddi
bir biçimde etkilenmeye başlamışlardır. Hatta bu durum bazı bölgelerarası dengesizliklere bile neden olabilmektedir. Örneğin Denizli esnaf ve sanayicisi, geleneksel olarak
rekabet içinde oldukları Gaziantep’in Suriyeliler sayesinde düşük maliyet imkanına kavuştuğunu ve artık Gaziantep’le rekabet edemediklerini ifade etmişlerdir. Netice itibariyle kayıtdışılık hem kurallara uygun çalışan işletmeleri, hem devleti, hem de istismara
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açık çalışanları olumsuz etkileyen bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. “Suriyeliler üzerinden kısa zamanda kazanç elde etme” çabası, zaman zaman neredeyse artık sonu getirilmiş çocuk işçiliğini de yeniden gündeme taşımıştır. Kayıt dışı ekonomik faaliyetler,
Türk ekonomisinin önemli sorunlarından birisidir. Ekonomik dengeleri bozan, rekabeti
engelleyen, haksız kazancı artıran, yasalara uygun çalışan kurumları mağdur eden, üstelik vergi ve sigorta primi kaybı nedeniyle devlet bütçesini olumsuz etkileyen kayıt dışı
çalışma, her anlamda mücadele edilmesi gereken bir husustur. Kayıt dışı ekonominin
en önemli mağdurlarından birisi de çalışanların bizatihi kendileridir. Aslında mevzuata
göre Türkiye’de yabancıların kaçak çalıştırılması çok yüksek cezalara tabidir. Türkiye’de
bütün yabancı işçiler 4817 sayılı Kanun gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen çalışma iznini almak zorundadır. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri 2015 yılı için çalışma izni olmaksızın işçi olarak çalışan yabancıya kişi başı 835 TL,
çalıştıran işverene 8 bin 381 TL ceza uygulamaktadır. Ancak bu kontrollerin yapılması
ve cezaların uygulanması konusunda ilgili kamu kurumlarının çekingenliği dikkat çekicidir. Özellikle yerelde kamu kurumları da Suriyelilerin bir ekmek-bir battaniye ihtiyacı
ötesinde çalışma isteklerini makul ve hatta çok gerekli bulduklarını ifade etmektedirler.
✓ Türk iş dünyasının temsilcileri, yasal zemin oluşturulması halinde hem vasıflıların,
hem de vasıfsızların sektörel ve bölgesel analizler çerçevesinde istihdama kavuşturulmasının süreç içinde sağlanabileceğini ifade etmektedirler. Ancak burada rekabetin
sarsılmaması ve yerel halkın mağdur edilmemesi hususu sıklıkla vurgulanmıştır. Yani
temelde Türk insanının işini kaybetmesine izin verilmemesi gereği konusunda önemli
bir duyarlılık dikkat çekmektedir. Bu duyarlılığın uzantısı olarak da toplumsal ve siyasi
gerginliklere dikkat çekilmektedir. Bu çerçevede Suriyelilerin sadece istihdamından değil, görünümünden bile ciddi kaygı duyan turizm sektörü ön plana çıkmaktadır. Turizmcilere göre başlı başına “huzur ve estetik” alanı olan sektör, Suriyelilerden dolayı çok
ciddi darbe yiyebilir. Zaten sorunlu bir süreç yaşayan sektörün bu tür bir ilave sıkıntıyı
kaldıramayacağı sıklıkla ifade edilmektedir.
✓ Türk iş dünyasının Suriyelilerin Türk toplumuna entegrasyonu konusundaki yaklaşımı açık ve nettir. Suriyeli gençlerin acilen eğitim süreçlerine dahil edilmeleri ve Türkçe
öğrenmelerinin sağlanması gereği vurgulanmaktadır.
✓ Türkiye’deki Suriyelilerin topluma uyumu konusunda “komşuluk ve din kardeşliği”
söylemini önemseyen çevreler olsa da, bunun tam tersi Suriyelilere yönelik Türk toplu-
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mundaki bazı olumsuz görüşleri ortaya koyanlar da bulunmaktadır. Buradaki söylemde
siyasi olarak durulan yer de önemli bir rol oynamaktadır.
✓ Türk devletinin Suriyeliler konusunda yaptığı harcamaların kaynakları ve harcama
alanlarının daha şeffaf bir biçimde toplumla paylaşılması gerekliliğinin altı çizilmektedir. Buna paralel olarak etkin bir fon yönetim mekanizması da önerilmektedir.
✓ Türkiye’deki Suriyelilerin güvenlik sorunları yaratabileceğine dair algı iş dünyasında
da ciddi bir yer tutmaktadır. Ancak bu kaygının yanısıra, kayıtdışılığın ve buna bağlı ortaya çıkacak yerel nüfusun iş kaybının daha ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceğine
dair değerlendirmelere de sıklıkla rastlanmaktadır.
✓ “Suriyelilerin Türkiye’de kalıcı hale gelmeleri halinde vatandaşlık verilmeli mi? şeklinde sorulan soruya gelen cevaplarda, bu konuda ciddi bir temkinlilik dikkat çekmektedir. “Kısmi vatandaşlık”, “aşamalı vatandaşlık”, “hak edene vatandaşlık” vb. ifadelere sıklıkla rastlanmaktadır. Fakat uzun vadede bunun zorunlu bir hale geleceğini ifade
edenler de bulunmaktadır.
✓ Türk ekonomi çevrelerinin en çok şikayet ettikleri hususlardan birisi, kendi ihtiyaçları ve görüşlerinin dikkate alınmaması ve politikaların belirlendiği ve uygulamaların
çerçevesinin çizildiği Ankara’da başka önceliklerle politikaların belirlenmesine yöneliktir. İş dünyası teşvik edilir ve yasal zemin sağlanırsa Türkiye’deki Suriyeliler konusunda çok daha hızlı ve köklü çözümler üretilebileceğini ifade eden ekonomi çevreleri, ne
görüşlerine başvurulduğunu, ne de ürettikleri raporların, belgelerin ciddiye alındığını
düşünmektedirler.
Türk iş dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler konusundaki görüş, değerlendirme ve önerilerinin derlenmeye çalışıldığı bu çalışmada ortaya çıkan temel görüşün, acilen uyum politikalarının uygulanmasına yönelik çağrılar olduğu söylenebilir.
Kapsamlı bir uyum için şu hususların vurgulanması gerekmektedir:
- Türkiye’deki Suriyeliler konusu bir insani kriz olmakla birlikte bir siyasi krizdir. Türkiye’nin son dört yıldaki politikası temelde Suriye rejimi ile ilgili olmuş, konuya sorunun
kaynağı olan rejim giderse, sığınmacılar sorunu da kendiliğinden çözülecek diye bakıl-
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mıştır. Ancak bu beklentiye ilişkin olarak özellikle de son bir yılda değişen uluslararası konjonktür nedeniyle kısa zamanda sonuç alınması beklenmemektedir. Dolayısıyla
Suriye krizinde Türkiye’deki Suriyeliler konusuna daha fazla konsantre olmamız gerekmektedir. Türkiye’deki siyasal partiler de bu konuyu daha makul bir zeminde, suçlamalar yerine çözüm odaklı olarak ele almalıdır.
- Türkiye’deki Suriyeliler konusunda güvenilir ve ayrıntılı bir kayıtlama için daha önce
kayıtlananlar da dahil olmak üzere yeni bir çalışma yapılmalıdır. Bu aynı zamanda bir
“nitelik-vasıf” çalışması şeklinde tasarlanmalı, böylece gelecekte Türkiye’de kalması neredeyse kesinleşen 2 milyonu aşkın kişinin Türk sosyal sistemine, eğitimine ve ekonomisine nasıl entegre edileceği hususunda zemin hazırlanmalıdır.
- Kamu otoritelerinin elindeki veriler, başta akademik çevreler ve uzmanlara açık olmalıdır. Yaşanan kriz son derece büyüktür ve bu konuda politika önerilerine imkan sağlanmalıdır. Konu sadece devlet ve bürokrasi merkezli çözülebilecek sınırları aşmıştır.
- Türkiye’deki Suriyeliler konusunda gerçeklikle yüzleşilmeli ve kalıcılıklarının artık neredeyse değişmeyecek bir vakıa olduğundan hareketle kapsamlı uyum politikalarına geçilmelidir. Bunun için stratejik kararın en üst seviyede alınması gerekmektedir. Konuyla
ilgili her bir kurumun ortaya koyduğu pek çok çaba ve çalışma, ortak stratejik karar
eksikliği nedeniyle yeterince entegre ve etkili olamamaktadır.
- Devletin farklı kurumlarının Suriyelilerin geleceği konusunda ciddi analizlere ve geleceğe yönelik projeksiyon çalışmalarına ağırlık verildiği bilinmekte olsa da, Türkiye’de
siyasetin ve devletin Suriyeliler konusunda gerçekle yüzleşmesinde ve bunu kamuoyu ile
paylaşmasında halâ ciddi bir çekingenlik dikkati çekmektedir. Resmi dilde asıl beklentinin Suriyelilerin geri döneceği üzerine bina edilmesi de bu yaklaşımın bir ürünü olarak
nitelenebilir. Bu yaklaşımın çarpıcı bir örneği de kavramsallaşmada gözlenmektedir.
Hükümet yetkilileri ve ilgili kamu kurumları temsilcileri, “uyum” ya da “entegrasyon”
kavramını kullanmaktan kaçınmakta, bunun yerine “harmonizasyon”, “adaptasyon”
kavramlarını kullanmaya çalışmaktadırlar. Burada amacın “kalıcılığı” kabullenmemek,
ya da daha fazla teşvik etmemek ve daha da önemlisi Türk toplumundan gelmesi muhtemel tepkileri azaltmak düşüncesinden kaynaklandığı açıktır.
- Yasal ve idari düzenlemeler kısa bir süre önce yapılmış olmakla birlikte bu boyutta-
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ki bir krizi aşacak nitelikte değildir ve mutlaka gözden geçirilmelidir. Bu çerçevede bir
“uyum yasası” da gündeme gelmelidir.
- Merkezi bir yönetim yapısına sahip olan Türkiye’de 2,2 milyon Suriyeli ile ilgilenecek
yeni bir yapılanma ihtiyacı olduğu açıktır. Halen Başbakan Yardımcılığı, Başbakanlık
Göç Koordinatörlüğü, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, AFAD tarafından
yürütülen süreçte Sağlık, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları öncü rol üstlenmişlerdir. Buna yerel yönetimler ve kaymakamlık-valilikleri de eklemek gerekir. Bu sürecin sağlıklı ve entegrasyon merkezli yönetilebilmesi
ne doğası gereği güvenlikçi bir yaklaşım sergileyecek olan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü ne de acil durum yönetimi yapan AFAD tarafından sürdürülemez. Bunun için konunun bir bakanlık eliyle koordinasyonu ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu konuda
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Aile ve Kadın Bakanlığı ile Sosyal Politikalar ve
Uyum Bakanlığı şeklinde ayrılarak yeniden yapılandırılması iyi bir koordinasyon için
önemli katkı sağlayabilir.
- Suriyelilerin Türkiye’ye girişleri devam etmektedir. Bu konuda kısa zamanda güçlü göç
dalgalarının tekrarlanma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Suriye içinde 3 ile 5 milyon arasındaki bir nüfusun, imkan bulması halinde, savaş içindeki ülkesini terk etmek için fırsat beklediği bilinmektedir. Bu yeni sığınmacı dalgasının da temel
muhatabı Türkiye olacaktır. Buna yönelik hazırlıkların yapılması ve Suriye için kalıcı
barış ve istikrarın sağlanması konusunda gerçekçi bir dış politika zemini arayışına önem
vermek gerekmektedir.
- Türkiye içindeki Suriyelilerin nüfusu doğal yollarla da artmaktadır. Türkiye’deki Suriyelilerin sadece % 10-11’inin barındığı kamplarda bile yeni doğan bebek sayısı 60 bini
aşmıştır. Türkiye’de 0-4 yaş arasındaki Suriyeli sayısı 415 binden fazladır. Ne yazık ki,
kamu kurumları tarafından paylaşılan ayrıntılı verilere sahip değiliz. Ancak eldeki veriler üzerinden bir hesaplama yapıldığında ve son bir yılda Türkiye’ye yeni girişlerin son
derece az sayıda olduğu dikkate alındığında, Türkiye’de son 4,5 yılda doğan Suriyeli bebeklerin sayısının 200 bine yakın olduğu hesaplanabilir. Bu vesileyle yeni hukuki sorunların ortaya çıkması da muhtemeldir.
- Türkiye’deki Suriyelilerin kalıcılığı resmileştiğinde bir başka önemli gelişmenin daha
hesap edilmesi gerekmektedir. Türkiye’deki Suriyelilerin eşleri, çocukları, anne-babaları
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gibi kişileri kapsayacak “aile birleştirmeleri” de gelecekte gündeme gelecektir. Bu durum, Türkiye’deki Suriyelilerin sayısını önümüzdeki yıllarda 3 milyonun üzerine çıkarma ihtimalini ortaya koymaktadır.
- Türkiye 2014’ten bu yana dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi haline gelmiştir.
Buradan hareketle başta Cenevre Konvansiyonu olmak üzere konuyla ilgili uluslararası düzenlemelerin uluslararası ortamlarda yeniden değerlendirilerek günün koşullarına
uygun olarak yapılandırılması ısrarla talep etmelidir. “Açık kapı politikası”, “geri göndermeme ilkesi”, “geri kabul”, “mültecilik” ve işleyen bir uluslararası işbirliği için Türkiye bir seferberlik yaratmalı, bu konulardaki ilave düzenleme “Mülteciler Konusundaki
İstanbul Konvansiyonu”na benzer bir isimle yeniden yapılandırılmalıdır. Türkiye, BM’in
önemli bir kurumu olan BMMYK’nin Türkiye’de (örneğin İstanbul’da) en önemli merkezlerinden birisine ev sahipliği yapmayı da önermelidir.
- Türkiye ile AB arasında ortak mülteci, göçmen ve entegrasyon politikalarının geliştirilmesi gerekir. Bu ortak politika için “28+1” toplantıları yapılmalı ve kararlar Türkiye’ye
“tebliğ” edilen şekilde değil, Türkiye ile birlikte ve kısa, orta ve uzun vadedeki gelişmeler
çerçevesinde alınmalıdır. Türkiye’nin kara ve deniz sınırlarının korunması, özellikle de
güvenlik riskleri de dikkate alındığında Türkiye bakımından da son derece önemlidir.
Her ne kadar Türkiye AB’ye doğru yola çıkanlarla mücadele ediyor ve son bir yılda 50
bini aşkın Suriyelinin ve diğer ülkelerden gelen kişilerin Avrupa’ya gidişini engellemiş
olsa da, bir yılda 600 bini bulan geçişler, işbirliğinde ve kontrollerde sorunlar olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye’nin bunu bir “silah” olarak kullanma imajı da orta ve
uzun vadede Türkiye’ye zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Bu konuda da dikkatli
olmak gerekmektedir. Açıktır ki, Türkiye’nin desteği ve çabası olmaksızın Avrupa bu
krizi atlatamaz. Ama Türkiye ile AB işbirliği ve ortaklığı doğrudan ya da dolaylı olarak mülteciler üzerinden verilecek tehdit mesajları üzerine kurulamaz. Bu tür bir tehdit
yaklaşımının sürdürülebilme imkanı da söz konusu değildir. Türkiye’nin dikkat etmesi
gereken husus AB ile üyelik müzakereleri yapan bir ortak özelliğinden, AB’nin “sınır
politikalarının” muhatabı olan bir ülkeye dönüşme riskidir. Bu kapsamda, USAK raporunda da çok isabetle ifade edildiği üzere AB ile yeni müzakere başlıklarının açılması,
mülteci krizinde işbirliğine karşılık olarak değil, mülteci krizi ile daha etkin işbirliğinin
bir aracı olarak gündeme gelmelidir. Aksi halde, AB’nin müzakere sürecini pragmatik
reelpolitik amaçlar ekseninde araçsallaştırılması normatif Avrupa nosyonuna ve Avrupa
değerlerine, ikili ilişkilerin Ortadoğululaştırılması Türkiye’nin AB üyelik sürecine, ilk iki
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eğilimin işbirliğinin temel motivasyonu haline gelmesi ise ülkelerini terk etmek zorunda
kalan göçmenlerin daha fazla acı çekmesine neden olacaktır.64
- Türkiye ve diğer ülkelerden Avrupa’ya ulaşmaya çalışan Suriyelilerin yanısıra -ve kabul etmek gerekir ki sayılara bakıldığında bir ölçüde “başarılmış” olan bu yoldan- bir
an önce kendilerini Avrupa’ya atmaya çalışan Afganlar, Pakistanlılar, İranlılar, Iraklılar
gibi başka milletlere mensup kişiler de her geçen gün artmaktadır. Konu sadece Suriyeliler konusu olmaktan çıkmıştır. Politikalar da bunu dikkate alarak hazırlanmalıdır.
Türk Dışişleri Bakanı’nın verdiği bilgiye göre, bugün Türkiye’de 2,2 milyon Suriyelinin
yanısıra 300 bin Iraklı, 50 bin Afganlı sığınmacı daha bulunmaktadır. Buna diğer ülke
vatandaşları da eklendiğinde, Kasım 2015 itibariyle Türkiye’de Suriyeliler haricinde en
az 400 bin sığınmacı olduğu anlaşılmaktadır. Bu sayılar olağanüstü yüksektir ve bunu
dikkate alarak yeni yasal ve idari düzenleme ihtiyaçlarının ortaya çıktığı açıktır.
- Türkiye’nin Avrupa’ya geçişleri için bir köprü rolü üstlenmesinin yaratacağı çok ciddi
handikaplar dikkate alınmalıdır. Türkiye’nin sadece bir transit ülke olması, işin doğası
gereği mümkün değildir. Türkiye sadece Suriyeliler için değil, bütün bölgedeki milletler
için hem bir transit, hem de hedef ülke niteliğindedir. Ancak Türkiye üzerinden Avrupa’ya kaçmayı “başaranlar”, Türkiye’nin hızla bir transit ülke haline dönüşmesine zemin
hazırlamaktadır. Oysa her transit ülkede olduğu gibi ülkeye gelenlerin çok küçük bir
bölümü, % 10-15’i yollarına devam etmeyi başarsalar da geri kalan asıl kitle Türkiye’de
kalacaktır. Onun için transit ülke olma imajını hızla ortadan kaldırmak gerekmekte ve
AB ile yoğun işbirliğini, sadece AB ülkelerinin çıkarı için değil, Türkiye için de arzulamalıyız. Ancak AB’nin son dönemde ipuçlarını ortaya koyduğu işbirliği mantığı, Türkiye-AB
ilişkilerini, üyelik perspektifinden uzaklaştırarak, herhangi bir Orta Doğu ülkesi ile de
geliştirilen ve temel amacı AB’nin güvenlik kaygılarını ortadan kaldırmak ya da azaltmak
olan “sınır ülke” stratejisine doğru yöneldiğini de fark etmek ve buna direnmek gerekmektedir.
- Türkiye ile AB arasında yapılması planlanan “geri kabul anlaşması” mevcut koşullar
altında bir kez daha değerlendirilmelidir. Geri kabul anlaşmasının işlevselliği bir yana,
konu ile ilgili müzakerelerin T.C. Vatandaşlarının yıllardır Avrupa ülkeleri tarafından
gasp edilen vize serbestisi ile ilişkilendirilmesi de son derece anlamsız ve yanlıştır. Bu iki
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) , Mülteci Krizi ve Türkiye-AB İlişkilerinde Eksen
Kayması Riski, Analiz No: 29, Mülteci Krizi ve Türkiye-AB İlişkilerinde Eksen Kayması Riski, s. 12.
64
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konu birbirinden ayrılmalı ve gerçekçi bir zeminde geri kabul anlaşmasının getireceği
riskler yeniden değerlendirilmelidir. AB’den son altı ayda gelen açıklamalar ve Ortak
Eylem Planı’na yansıyan hususlar, AB’nin Türkiye’ye mevcut sorunlarla mücadele edebilmesi için mali kaynaklar vermesi ve ama aynı zamanda mültecilerin Avrupa’ya akışını engellemek için Türkiye ile daha yoğun bir işbirliğinin tasarlandığı anlaşılmaktadır.
Bu yoğun işbirliğinde Türkiye kaynaklı mültecilerin -siyasi olarak tespit edilip mülteci
statüsü verilenler dışındakilerin- Türkiye’ye iade edilmesi düşüncesinin izleri de görülmektedir. Oysa öncelikle bu krizin mağdurlarının hepsi BM anlaşmasının ilgili maddesinde de açıkça görüleceği üzere “mülteci”dir. Burada bir ayrım yapmak mümkün değildir. Daha da önemlisi, bu sorun yalnızca Türkiye’nin sorunu değildir ve Türkiye sadece
ekonomik değil, sosyal, siyasal, mali ve çok ciddi güvenlik risklerini 4,5 yıldan bu yana
fedakârca üstlenmektedir. Bu çerçevede adil bir yük paylaşımı için makul ve gerçekçi
müzakerelere ihtiyaç bulunmaktadır.
- Her ne kadar yasaya göre “geçici koruma altındakiler” gibi bir statü tanımlanmış olsa
da Türkiye’deki sığınmacıların en ciddi sorunu gerçekliğe tekabül eden “misafirlik” gibi
içinde neredeyse hiçbir hak içermeyen bir “statüsüzlük” durumudur. Sorunun çözümü
için Geçici Koruma Yönetmeliği hükümlerine işlerlik kazandırılarak, uygulama sonuçları gözlemlenmeli ve buna göre politikalar belirlenmelidir.
- “Geçici koruma altında” olan Suriyeliler çalışma için başvuramamakta, üçüncü ülkelere de gidişleri izne bağlanmaktadır. Bu durum bu çalışmanın önemle üzerinde durduğu
kayıt dışı ekonomiyi ve sığınmacıların istismarını gündeme getirmektedir. Türkiye’nin
bugüne kadar verdiği bu büyük çabayı gölgeleyen, ve Türkiye’de ekonomideki dengesizlikleri artıran, rekabet ortamını bozan, dahası uluslararası anlaşmalar karşısındaki
yükümlülüklerimize ters gelişmelere neden olan bu durum acilen yeniden düzenlenmelidir.
- Türkiye’deki Suriyeliler içinde 18 yaş altında çocuk ve gençlerin oranı % 54’den fazladır. Yani Türkiye’de yaklaşık 1,2 milyon Suriyeli çocuk ve genç bulunmaktadır. Bu sayı
içinde 600-700 bin okul çağında bulunan çocuk artık Türkiye’nin en fazla özen göstermesi gereken kitledir. Ne yazık ki bu grup içinde okullaşma oranı % 15’lerde kalmıştır.
Bu sayının artırılması gerekmektedir. Ancak Türkiye’nin bu çocuklara kısa ve orta vadede Arapça eğitim kapasitesi yaratması gerçekçi görünmemektedir. Bu durumda, mümkün olan en kısa zamanda ciddi bir seferberlikle bu çocuklara Türkçe eğitimi verilmesi

85

ve Türk eğitim sistemi içine entegre edilmeleri artık bir zorunluluktur.
- Türkiye’deki Suriyeliler içinde meslek sahibi olanların oranı son derece düşüktür. Eldeki kayıtlarda yeterince titiz bir çalışma yapılıp-yapılmadığı bilinmemekle birlikte,
Türkiye’deki Suriyeliler içinde üniversite mezunu olanların sayısı 35 bin civarında görünmektedir. 2,2 milyonluk nüfus içinde bu son derece düşük olan sayı, Suriyelilerin
eğitim ve niteliksel durumları bakımından karşı-karşıya olunan ciddi sorunu da ortaya
koymaktadır. Türkiye’de bulunan Suriyeliler içinde çok düşük sayılarda da olsa niteliklilerin bulunması mutlaka önemsenmelidir. Bunlar her geçen gün- Türkiye’deki mevzuatın da onlara gelecek vermemesini gerekçe göstererek- başka ülkelere gitmekte ya
da gitmek için çaba göstermektedirler. Oysa bu grup, geri kalan 2,2 milyonun sisteme
entegrasyonu için hayati önemde bir köprü rolüne sahiptir. Bu rol modellerin Türkiye’de
kalmasını sağlayacak önlemler acilen alınmalıdır.
- Nitelikli Suriyeliler içinde akademisyenlerin özel bir yeri olması gerekmektedir. Eldeki kayıtlar beyan üzerinden yapıldığı ve meslek hanesi zorunlu olarak doldurulmadığı
için yeterince net bir değerlendirmede bulunmak zor olsa da, Türkiye’de bini aşkın sayıda daha önce üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışan Suriyeli olduğu tahmin
edilmektedir. Suriyeli akademisyenlerin acilen ayrıntılı tespitinin yapılarak Türkiye’deki
üniversitelerde bu gruba imkan sağlanması gerekir. Sağlıklı bir envanter çalışması sonrasında branşları ve vasıfları itibariyle sınıflandırılan akademisyenlerin YÖK’ün oluşturacağı bir havuz üzerinden ve özel teşvik sistemi ile çalışmalarına imkan sağlanması,
hem bu kişilerin değerlendirilmesi, hem de Suriyeli toplumu ile Türk toplumu arasında
köprü vazifesi görmeleri bakımından önemli bir katkı sağlayacaktır.
- Türk toplumu Suriyeliler konusunda süreçten haberdar edilmeli ve düzenli olarak bilgilendirilmelidir. Suriyelilere yönelik- varsa- önyargıların ortadan kaldırılması için Türkiye’deki Suriyelilerin “dilencilik” vb. görünümlerine engel olunmalıdır. Türk toplumunun desteğini almayan bir uyum sürecinin başarılı olma şansı bulunmamaktadır.
- Türkiye’deki Suriyeliler konusu başından beri sadece insani değil, aynı zamanda siyasi
bir konudur. Bu konuda hükümete yakın olan siyasi gruplar ve aktörler ile muhalefette
olanların tavırları da ciddi bir biçimde ayrılmaktadır. Ancak sorunun bir bölümü siyasi
olsa da ve bu konuda tartışmalar devam etse de, konunun hepimizi ve en çok da savaştan
kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyelileri ilgilendiren insani boyutu ihmal edilmemelidir.
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- Çalışma hakları konusunda yerel halkı mağdur etmeden sektör ve bölge analizine dayalı açık işlere yerleştirmede daha hızlı davranmak gerekmektedir. Aksi halde mevcut
durumdan kaynaklanacak pek çok sorun sadece Türk ekonomisini değil, toplumun yapısını da olumsuz etkileyebilir. Kayıt dışı çalıştırma, sigortasızlık, çocuk işçiliği, çalışma
haklarının uygulanmaması gibi konular hem insani, hem de uluslararası yükümlülüklerimiz bakımından da üzerinde önemle durulması gereken hususlardır.
- Süreç içinde en fazla etkilenen kurumlardan birisi de büyük kentlerdeki belediyeler
olmaktadır. Mevcut mevzuat çerçevesinde son derece zorlanan yerel yönetimlerin kaynak ve kapasitelerinin ve daha da önemlisi karar alma yetkilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de yerel yönetimlerin Suriyeli sığınmacı sayıları dikkate alınarak mali
olarak da aldıkları yük çerçevesinde acilen desteklenmesi gerekmektedir.
- Türkiye’deki Suriyelilerin genel uyum süreci daha kapsamlı bir süreci ve çalışmayı, en
önemlisi kararlılığı gerektirmektedir. Ancak durum yerel düzeyde beklenmesi mümkün
olmayan bir biçimde kendini hissettirmekte ve yerelde yaşanan sorunlar ciddi sosyal
krizlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Bu çerçevede “yerel entegrasyon”
(“local integration”) konusunda kapsamlı ve hızlı çalışmalar yapılması gerekir. Türkiye
Belediyeler Birliği başta olmak üzere bölgesel belediyeler birlikleri ile işbirliği son derece
önemlidir. Yerelin sesinin, ihtiyaçlarının, kaygılarının ve önerilerinin mutlaka dikkate
alınacağı politikaları geliştirmek gerekmektedir. Yerel entegrasyon, mevcut krizle mücadelede öncelikli olarak ele alınması gereken bir husustur.
- Türkiye’deki Suriyeliler konusunda Türk toplumunun- bütün kaygılarına, endişelerine, şikayetlerine ve itirazlarına rağmen- toplumsal kabul düzeyi son derece yüksektir.
Ancak bu durumun ne kadar sürdürülebilir olduğu tartışmalıdır. Dünyanın başka yerlerinde de olduğu gibi, toplumda sığınmacılara yönelik tepkilerin artma riski yüksektir.
Eğer yerel hak, örneğin sağlık hizmetlerinde olduğu gibi, kamu hizmetlerinden yararlanmada sorunlarla karşılaşırsa, hayat pahalılığı artarsa, güvenlik konusunda algının da
ötesinde ciddi olaylar yaşanırsa toplumdaki kabul düzeyi çok hızla reddetmeye ve hatta
saldırılara dönüşebilir. Bu konuda en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de
işgücü piyasasının düzenlenmesi ve kayıt dışı ekonominin engellenmesidir. Çünkü işini
kaybetme kaygısına düşen kişilerin Suriyeliler konusunda olumsuz bir yaklaşım sergilemesi şaşırtıcı olmayacaktır. Çalışma haklarının belirli bir esas üzerinden tanımlanması,
sadece ekonomik kayıplar, rekabet, vergi vb konularda değil, sosyal alanda da son dere-
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ce önemli etkiler yapacaktır. Yaratılan istihdam imkanı da toplumdan tepkiler alabilir,
ama kayıt dışı çalıştırmanın yaygınlaşmasının ortaya çıkaracağı tepki ve huzursuzluğun
kontrolü çok daha zor olabilir.
- Suriyeliler konusunda yapılan mevcut kayıtlama mutlaka sağlıklı bir biçimde yenilenmeli ve özellikle Suriyelilerin eğitim ve meslek vasıfları ortaya çıkarılmalıdır. Bunun
ardından Türkiye’deki sektörel ve bölgesel analizler ile açık işlerde istihdam imkanları
sağlanabilir. Ancak bu şekilde sürecin hem toplumsal, hem de ekonomik-mali etkileri
kontrol altında tutulabilir.
- AB başta olmak üzere bütün uluslararası kurum ve kuruluşlarla yoğun temas kurulmalı ve konunun insani boyutuna dikkat çekilerek Türkiye’ye ciddi mali yardımlar ve
kapasite desteği sağlanmalıdır. Bu alanda yapılacak her türlü işbirliği önemsenmelidir.
Türkiye’nin devleti, toplumu, ekonomisi ile üstlendiği olağanüstü yük, dünyaya anlatılabilmelidir.
- AB ve BM başta olmak üzere uluslararası örgütlerden gelecek mali desteklerin kullanımı konusunda Türkiye’ye verilecek inisiyatif artırılmalıdır. Kendiliğinden günde 4-5
milyon dolarını Suriyeliler için harcayan Türkiye’nin, süreçleri son derece problemli
olan IPA fonları benzeri destekleri kullanması neredeyse imkansızlaşmaktadır. Hızlı
ve etkin uygulamalar için Türkiye’ye alan yaratılmalıdır. Türkiye’nin mali destek veren
kurumlarla işbirliğine açık, ama daha az bürokratik fon yönetimi modeli yaratması da
sürece önemli katkı sağlayabilir. Bu doğrultuda merkezi otorite ile yerel yönetimler arasında işbirliğinin sağlanması çok önemlidir. 65
- Suriyeliler krizinde başta AB olmak üzere bütün Batı dünyası son derece başarısız bir
sınav vermiştir. İnsani ve mali yük paylaşımındaki duyarsızlıkları asla kabul edilemez
düzeylerde kalmıştır. Ancak buradaki söylemlerde bir hususa dikkat etmek gerekmektedir. Krizde İslam ülkelerindeki duyarsızlık, ilgisizlik ve sorunu görmemezlikten gelme
tavrı kabul edilebilir değildir. Krizin yaşandığı ülke halkının neredeyse tamamının Müslüman ve yine krizin yaşandığı ülkeye komşu olmalarına rağmen İslam ülkelerinde bu
Bu konuda T.C. Dışişleri Bakanı F.Sinirlioğlu’nun değerlendirmeleri için Bkz.: Dışişleri Bakanı Sayın
Feridun Sinirlioğlu’nun Basını Bilgilendirme Toplantısı, 16 Ekim 2015, Ankara (http://www.mfa.gov.tr/
disisleri-bakani-sayin-feridun-sinirlioglu_nun-basini-bilgilendirme-toplantisi_-16-ekim-2015_-ankara.
tr.mfa) Erişim: 25.10.2015)
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derece duyarsızlığın açıklanması oldukça zordur. Bu konuda Türkiye üstlendiği mali,
sosyal, siyasal ve güvenlik yüklerinden dolayı İslam dünyasını uyarma hakkına sahiptir.66
- Suriyeliler konusunda Türkiye’nin Batıya yönelik eleştirileri sonuna kadar haklıdır. Bugün Avrupa’nın “Biz Türkiye’ye para verelim, Türkiye onları ülkede tutsun, bize gelmesinler” şeklindeki yaklaşımı insani değildir. Bu konudaki eleştiriler sonuna kadar haklıdır. Avrupa ülkeleri 4 yıldır konuya fevkalâde duyarsız kalmıştır. Ancak son yaşanan
kaçak göçler neticesinde AB’nin, Türkiye tarafından kamplar oluşturularak Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de kalmalarına yönelik politikaları yanlıştır ve etik değildir. AB’de
konuya duyarlılığın korkular nedeniyle harekete geçirilmiş olması da kaygı vericidir.
- Konunun büyüklüğü ve kapsadığı alan dikkate alınarak, Türkiye’de daha işbirliğine
açık ve ortak aklın ortaya çıkacağı politika geliştirme süreçleri gerekmektedir. Bunun
için kamu kurumları ellerindeki verileri paylaşmalı, araştırmalar teşvik edilmeli, başta
iş dünyası olmak üzere ülkedeki sivil toplum ve yerel yönetimler süreçte daha aktif rol
oynamalıdır.
Bu çalışmayı yürütürken, bir işadamımın Batı Avrupa’ya kaçmaya çalışan Suriyelileri
yolda canını kaybetmeden denize ulaşmaya ve yaşamını devam ettirmeye çalışan “Caretta
Caretta” kaplumbağalarına benzetmesi aklımızdan hiç çıkmadı. Yapılacak bütün çalışmaların insan merkezli, hak merkezli ve her bir insana saygı göstererek ele alınmasının hepimizin yükümlülüğü olduğu açıktır. Her bir sığınmacının yaşadığı dram olağanüstü büyüktür
ve ciddiye alınmalıdır. Dünya, II. Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük insanlık krizlerinden
birini yaşarken Türkiye bu krizden en fazla zarar gören ülke haline gelmiştir. Kasım 2015
itibariyle 2 milyon 72 bini kayıtlı olmak üzere toplamda 2,2 milyonu aşkın sığınmacı ile Türkiye şu an dünyada en fazla sığınmacıyı barındıran ülkedir. Bu çerçevede Türk toplumunun
ve devletinin bu konuda bugüne kadar ortaya koyduğu performansın da son derece başarılı
olduğunu ve bu konuda gece-gündüz çalışanların cesaretinin kırılmaması gerektiğini vurgulamamız gerekmektedir. Oluşturulacak politikalarda ülke kapasitesinin dikkate alınması
ve toplumun kazanılması son derece önemlidir. Hayat bazen tercih edilenlerin dışına çıkabilirken önemli olan bunu makul ölçülerde çözme kapasitesi yaratmaktır. Burada belki de

Türkiye’ye Ekim 2015’e kadar gelen yardımlar içinde sadece S.Arabistan’dan 50 milyon dolarlık bir
destek söz konusudur. Bu destek Türkiye’deki bir STK aracılığı ile konteyner alımı için kullanılmıştır.
66
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eksikliği en fazla hissedilen, konunun ciddiyeti ve aciliyetini dikkate alan stratejik kararlılık
ve vizyonun ortaya konulmasıdır. Bugünlerde her ne sebeple olursa olsun kaybedilen her
bir günün, ileride yıllara ve çok daha yüksek maliyetlere yol açacağını unutmazsak ve en
önemlisi politikaları geliştirirken, iş dünyası, sivil toplum, akademik kurumlar başta olmak
üzere ilgili toplum kesimlerini sürece dahil edersek, Türkiye’nin kapasitesi, bu krizi aşmaya
yetecektir.
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YARI YAPILANDIRILMIŞ SORULAR
1. Türkiye’de sayıları 2 milyonu aşan Suriyeli sığınmacılar konusundaki genel görüş ve beklentileriniz nelerdir?
2. Suriyelilerin kalıcılığı konusundaki beklentiniz nedir?
3. Suriyelilerin Türk toplumuna (olumlu-olumsuz) etkisi ne olur?
4. Sürecin iyi yönetildiğini düşünüyor musunuz? İyi yönetilmediyse nerelerde hatalar yapıldığını düşünüyorsunuz?
5. Türkiye’nin istihdam durumu genelde ve sektörünüzde ne durumdadır?
6. Türkiye’deki istihdam durumunu dikkate aldığınızda Suriyeli sığınmacıların yaratacağı
olası istihdam talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?
7. Suriyeli sığınmacıların kayıtdışı çalışmaları ekonomiye nasıl etkiler yaratmaktadır?
8. Suriyelilere istihdam imkanı sağlanmalı mıdır?
a. (evet ise) Suriyeliler hangi koşullar altında çalışabilmelidir?
b. (hayır ise) Neden? Sakıncalar nelerdir?
9. Suriyelilerin istihdamı hangi alanlarda daha verimli olabilir?
10. Türkiye’deki Suriyelilerin topluma uyum sağlamaları konusundaki en önemli sorun ve
en önemli avantajları nelerdir?
11. Türkiye’deki Suriyelilerin topluma uyumu için neler yapılmalıdır?
12. Türkiye’deki Suriyelilerin ekonomiye uyumu için neler yapılmalıdır?
13. Türkiye’deki Suriyelilerin güvenlik sorunları yaratacağını düşünüyor musunuz?
14. Türkiye’deki Suriyeliler kalıcı hale gelirlerse onlara vatandaşlık verilmeli midir?
15. Türkiye’deki Suriyeliler konusunda sivil toplum, özellikle de ekonomi çevreleri neler yapabilir?
16. Türkiye’deki Suriyeliler konusunda bu güne kadar kurumunuz ne tür çalışmalar yaptı?
Ya da yapılması planlanan çalışmalar var mı?
17. Türkiye’deki Suriyeliler konusunda bu güne kadar kurumunuzun görüşlerine başvuruldu
mu?
18. Türkiye’deki Suriyeliler konusunda eklemek istedikleriniz.
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