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İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM), gerek Türkiye’de gerekse dünyada, özellikle kaçak göçmenlerin 
hakları olmak üzere, mülteciler ve göçmenlerin haklarını iyileştirmek üzere oluşturulmuş kâr amacı gütmeyen 
bir Türk derneğidir. İGAM, çalışmalarında Türkiye’de ve başka bir yerde öncelikli bir gündem maddesi haline 
gelen entegrasyon konusuna yoğunlaşmaktadır. İGAM, Ankara’da İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Dernekler 
Dairesi Başkanlığında kayıtlıdır. Mali olarak bağımsız, politik olmayan bir insani yardım derneğidir. 

Durable Solutions Platform (DSP), yerinden edilen Suriyelilerin uzun vadede geleceğine yönelik ileriye dönük 
politika ve uygulamalar konusunda bilgi sağlayan ve ilham veren bir bilgi birikimi oluşturmayı hedeflemektedir. 
Kurulduğu 2016 yılından bu yana, DSP Suriyelilere yönelik kalıcı çözümler konusunda kilit sorularda araştırma 
projeleri geliştirmiştir. Buna ek olarak, DSP yerinden edilmeye yönelik çözümler konusunda sivil toplum 
kuruluşlarının kapasitesini güçlendirmiştir. 
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1. İDARİ ÖZET
Bu çalışma, Türkiye’de Suriyeli mültecilerin ekonomik katılımı ve entegrasyonuna ilişkin fırsatları ve 
engelleri incelemektedir. Çalışma, Sultanbeyli ve Hatay gibi iki belediyede Suriyeliler ve Türk ev 
sahibi topluluk mensuplarının günlük hayatlarının gerçekleri ile algılarını inceleyen mikro düzeyde 
bir yaklaşımı benimsemiştir. Çalışmanın başlıca amacı, mevcut yasal, ekonomik ve sosyo-kültürel 
boyutların Suriyelilerin Türkiye’ye ekonomik entegrasyon becerilerine ne şekilde destek ya da engel 
teşkil ettiğini değerlendirmektir. Bu çalışma, makro yaklaşım izlemek yerine makro düzeyli süreçlerin, 
programların ve politikaların mikro düzeyde entegrasyon sürecini nasıl etkilediğine ışık tutmayı 
hedeflemektedir.        

Bu rapor, nitel bir metodoloji kullanarak kapsamlı bir literatür taramasına ve birincil veri toplamaya 
dayanmaktadır. Birincil veriler, Sultanbeyli ve Hatay’da farklı istihdam kategorilerinde yer alan Türk 
ve Suriyeli kadın ve erkeklerden oluşan 24 odak grup tartışması (OGT) yoluyla toplanmıştır. OGT’ler, 
Suriyeli ve Türk işverenler, kayıtlı ve kayıt dışı istihdam edilen çalışanlar ve işsizlerin oluşturduğu 
katılımcılardan ilk elden bilgi alınmasına olanak tanımıştır. Belediye yetkilileri, STK temsilcileri, 
akademisyenler ve araştırmacılardan oluşan kilit bilgilendiricilerle toplamda 17 görüşme (KBG) 
yapılmıştır. Veri hacmi, Ekim ve Kasım 2018’de toplanmıştır. Ayrıca, bu raporun analizi Türkiye’deki 
politik bağlama ilişkin mevcut literatürün kapsamlı bir taramasına dayanmaktadır. 

Bu çalışma, genel olarak Türkiye’de Suriyelilerin kendi kendine yeterliliği (self-reliance) ve 
sürdürülebilir geçim kaynakları sağlama hedefleri karşısında önemli yasal, ekonomik ve sosyo-
kültürel engellerin varlığını koruduğunu tespit etmiştir. Bu engeller, genellikle birbirleriyle bağlantılı 
olup örtüşmekte ve Suriyelilerin ekonomik entegrasyonunun iyileştirilmesi görevini oldukça karmaşık 
hale getirmektedir.  

Türkiye’deki Suriyeliler, eğitim, sağlık hizmetleri ve dokümantasyona erişim sağlayan Geçici Koruma 
(GK) rejimi kapsamında yasal koruma olanağı bulmaktadırlar. Ancak, Suriyeliler kayıtlı istihdama erişim 
konusunda önemli yasal engellerle karşılaşmaktadırlar. Suriyeli çalışanların çalışma izinlerine ilişkin 
idari ve mali külfetler nedeniyle, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) kayıt dışı iş gücüne 
yönelmektedir. Geçici Koruma (GK) rejimi kapsamında yer alan mevcut düzenlemeler, örneğin 
bir iş yerinde GK faydalanıcılarının çalışan toplamına oranının %10’u ile sınırlanmasına ilişkin bir 
kota sınırlaması, çalışma iznini Suriyelilerin Türkiye’ye vardıklarında kayıt altına alındıkları şehirlerle 
sınırlayan bir coğrafi sınırlama ve eğitim ve sağlık sektörlerindeki işler konusunda Türk yetkililer 
tarafından verilen ek izinlerin alınma ihtiyacının bulunması nedeniyle Suriyelilerin kayıtlı istihdam 
edilmeleri önünde ek engeller oluşturmaktadır. Suriyeli katılımcılar tarafından kayıtlı istihdama erişime 
sıklıkla yukarıdakilerin engel teşkil ettiği ifade edilmiştir.    

Kayıtlı istihdama erişim ayrıca ekonomik engellerden de etkilenmektedir. İstihdamın kayıtlı hale 
getirilmesindeki zorluklar, çoğu Suriyelinin asgari ücretin altında düzensiz ücret alarak veya kimi 
zaman hiçbir ücret almadan ekonomik olarak suistimal edilme riskiyle karşı karşıya bulunduğu 
anlamına gelmektedir. Tekstil, inşaat ve tarım sektörleri gibi, Suriyelilerin en sık çalıştıkları ekonomik 
sektörler, onların Türkiye’ye gelişlerinden önce de kayıt dışı istihdama yatkın bulunuyordu. Acil Sosyal 
Güvenlik Ağı (ESSN)1 yoluyla 1,26 milyon Suriyeliye sağlanan maddi yardımı alan Suriyeli katılımcılar, 
bunun temel ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Bu, ekonomik 
belirsizlik karşısında güvenilir ve düzenli bir gelir kaynağı olarak algılanmaktadır. Kritik olarak, bazı 
Suriyeli katılımcılar, bu maddi yardıma erişimi kaybetme korkusu nedeniyle kayıtlı istihdama dahil 
olmaya çalışmadıklarını; buna bağlı olarak da kayıt dışı istihdamı seçmeye mecbur kaldıklarını 
ifade etmişlerdir. Gelir güvensizliğiyle birlikte gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanması 
gerekliliği, aileleri yoksulluktan kurtaracak eğitim olanaklarını sürdürmeye yönelik zaman ve kaynakları 
ifade etmektedir. 

Yukarıdaki hususlar, aynı zamanda Suriyeli mültecilerle Türk ev sahibi topluluklar arasındaki sosyo-
kültürel engellerle yakın olarak ilişkili olup bunlardan etkilenmektedir. Bunların arasında en önemlisi 
dil engelidir. İş bulmak ve daha da önemlisi suiistimal edilmekten korunmak ve Türk işverenler ve ev 

1	 UN	Women	ve	ASAM	(2018).	Needs	Assessment	of	Syrian	Women	and	Girls	under	Temporary	Protection	Status	in	Turkey.	Haziran	
2018, http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/country/turkey/the%20needs%20
assessmenttrwebcompressed.pdf?la=en&vs=3220		Erişim	tarihi:	7	Ocak	2019.	Syf.6

http://www2.unwomen.org/-/media/field office eca/attachments/publications/country/turkey/the needs assessmenttrwebcompressed.pdf?la=en&vs=3220
http://www2.unwomen.org/-/media/field office eca/attachments/publications/country/turkey/the needs assessmenttrwebcompressed.pdf?la=en&vs=3220
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sahibi topluluk mensupları tarafından olumlu karşılanmak açısından Türkçe’yi iyi bilmek en önemli 
husus olarak vurgulanmıştır. Suriyeliler, ev sahibi ülkeye yönelik daha olumlu duygular içerisinde 
olmakla birlikte Türk katılımcılar Suriyelilerin entegrasyon potansiyeline şüpheli yaklaşmaktadır. 
Toplumsal cinsiyet dinamikleri açısından, Suriyeli kadın katılımcılar çalışma ve iş güzü pazarında 
aktif bir rol üstlenmeye isteklilik yönünden olumlu görüşlere sahip olmakla birlikte, erkek katılımcılar 
kadınların çalışmaması gerektiği veya buna ihtiyaç olmadığı düşüncesine bağlı kalmışlardır.  

3,6 milyondan fazla Suriyeliyi ülkeye kabul eden, faydalanıcılarına temel insan hakları ve geri 
göndermeme taahhüdü sağlayan bir GK rejimi oluşturacak şekilde yasal sistemini yeniden 
yapılandıran Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin (TCH) Suriyeli mültecileri destekleme konusundaki 
bağlılığı emsalsizdir ve takdire şayandır. Ancak, ekonomik entegrasyon konusunda makro düzeyde 
bir entegrasyon politikasının bulunmaması, Suriyelilerin Türkiye’deki iş güzü pazarına katılımının 
yeterli bir biçimde yönlendirilmediği, bu kapsamdaki dinamiklerin bir yapı ve sürdürülebilirlik 
eksiğiyle ilerlediği anlamına gelmektedir. Bunlardan ikincisi, yıllarca süren yerinden edilme sonrasında 
hayatlarında umutsuzca yeniden istikrar sağlamak isteyen Suriyeli katılımcıların yanı sıra, ihtiyaç sahibi 
Suriyelilere yardım edilmesini destekleyen ancak Türk vatandaşlarının ekonomik durumunu iyileştirme 
ve Suriyelilere yardım etmeye yönelik politikalarla ilgili yapılandırılmış yaklaşımların bulunmaması 
karşısında sabırsızlığı artan Türk ev sahibi topluluklar tarafından da güçlü bir şekilde hissedilmektedir. 

Suriyelilerin Türkiye’de kayıtlı iş gücü pazarına ekonomik entegrasyonunu arttırmak ve böylece yerinden 
edilen Suriyeliler için kalıcı çözümler sağlamak amacıyla bu çalışmanın bulgularından çeşitli kilit politika 
ve program tavsiyeleri çıkarılabilir. Daha ayrıntılı tavsiyeler listesi bu raporun sonunda verilmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
 • Geçici Koruma (GK) faydalanıcılarına genellikle yabancılara tanınan istihdam kısıtlamalarından 

özel bir muafiyet tanınarak ve ücret kazanma, kendi işini kurma ve serbest meslek konularında 
daimi oturma hakkına sahip olanlar ve vatandaşlarla aynı haklar verilerek Türkiye’deki 
Suriyelilere yönelik korumanın genişletilmesi.

 • Geçici Koruma (GK) faydalanıcılarına yönelik, kayıtlı bulundukları yerin dışında kayıtlı istihdam 
edilmelerine ilişkin idari kısıtlamaların kaldırılması, kayıtlı işletmeler tarafından işe alınmalarına 
izin verilen GK faydalanıcılarına yönelik kotanın arttırılması, daha fazla sayıda kayıt dışı Suriyeli 
işletmeyi kayıtlı ekonomiye dahil etmek amacıyla firma kayıt giderlerinin düşürülmesi ve 
kayıtlı istihdamı teşvik etmek üzere serbest dolaşımın sağlanması ve seyahat kısıtlamalarının 
kaldırılması dahil olmak üzere kendi işini kurma ve ücret kazanma önündeki yasal ve idari 
engeller hafifletilerek kayıtlı istihdama erişimin artırılması.

 • Belediyeler, STK’lar, iş ve işçi bulma kurumları ve sosyal medya aracılığıyla doğru Arapça ve 
Türkçe bilgilendirme akışının ve buna erişimin artırılmasıyla mültecilerin hakları konusunda 
bilinçlendirilmelerinin sağlanması

 • GK faydalanıcılarının ve Türk vatandaşlarının kayıtlı istihdamını artırmaya yönelik ekonomik 
politikalar geliştirilirken, coğrafi özellikler dikkate alınarak ve pazar analizine ve belediyelerle 
yapılan görüşmelere dayalı olarak hazırlanan bölgesel ve alana dayalı bir yaklaşımla ekonomik 
büyümenin artırılması.

 • GK faydalanıcılarına gündelik ve istihdam ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeterli dil becerisi 
kazandırmaya yönelik Türkçe dil kurslarına teşvik sağlanarak dil engelinin ortadan kaldırılması. 
Bir akreditasyon ve sertifikalandırma sistemiyle STK’lar tarafından sağlanan Türkçe dil kursları 
için minimum standartların geliştirilmesi.   

DONÖRLER
 • Mevcut yerleştirme alanlarının artırılması ve mültecilerin ayrımcılık gözetmeyen kriterlere, 

koruma ihtiyaçlarına ve hassasiyete dayalı tamamlayıcı yollar için kabul edilmeleriyle Suriyeli 
mülteci yükünün getirdiği külfetin paylaşılmasının sağlanması.  
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 • ESSN dahil olmak üzere, gıda ve barınma dahil temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardıma 
muhtaç olan hassas durumdaki TP faydalanıcılarına yönelik maddi yardım programlarının 
fonlamasına devam edilmesi; ancak bunun çok yıllı fonlama taahhüdü açısından, mümkünse 
Türkçe dil kursları ve meslek edindirme kurslarına katılım yoluyla koşul bileşenleriyle 
birleştirilecek ve kayıtlı istihdama giriş yapan faydalanıcılar için aşamalı olarak kaldırma 
uygulaması göz önünde tutulacak şekilde revize edilmesi.   

 • Türk-Suriye ortaklıkları, geçim kaynakları ve Suriyeliler ile Türk ev sahibi topluluklar arasında 
sosyal uyumun desteklenmesine yoğunlaşan projelere öncelik verilerek, Türk belediyeler ve 
sivil toplum kuruluşlarının fonlanmasına ve kapasitelerinin geliştirilmesine devam edilmesi.

 • Hedeflenen kapasite geliştirme programları, uygulama ve düzenlemelerin teşvik edilmesi 
ve fonlama ve/veya raporlama gereklilikleri olarak toplumsal cinsiyete duyarlı göstergelerin 
dahil edilmesi yoluyla Türk ve Suriyeli kadınların kayıtlı istihdamını destekleyen ve teşvik eden 
toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımların geliştirilmesi.

ÖZEL SEKTÖR
 • Meslek edindirme kurslarını tamamlayan ve yüksek öğrenim niteliklerine sahip GK 

faydalanıcılarına işbaşı eğitimleri verilerek iş olanakları yaratılması ve onların işe alınmalarının 
sağlanması açısından belediyeler ve Türk ve Suriyeli STK’ların yanı sıra, özellikle yerel Ticaret 
Odaları olmak üzere kamu sektörü kuruluşlarıyla işbirliği yapılması.

 • Türkiye ve Suriye’nin iş çevrelerini çok iyi bilen ve akıcı Arapça konuşan eğiticiler tarafından, 
yerel veya bölgesel ihtiyaçlarına uygun olarak planlanmış işletme eğitimi verilerek Suriyeli 
firmaların kapasitesinin geliştirilmesi.

 • Firmalar bünyesinde gizli şikayet mekanizmalarının geliştirilmesi, hesap verilebilirlik 
mekanizmalarının güçlendirilmesi ve tüm çalışanlara yönelik toplumsal cinsiyete duyarlılık 
eğitimlerinin düzenlenmesiyle kadın çalışan dostu iş yerlerine kavuşma hedefine bağlılığın 
artırılması.

STK’LAR
 • Suriyelilerin geçim kaynağı olanaklarını desteklemek ve Suriyelilerin doldurabileceği yerel 

pazar ihtiyaçlarına ağırlık verilerek hazırlanmış mesleki eğitim programlarının benimsenmesi ve 
program seçiminde daha yaratıcı olunarak aşçılık veya örgü gibi toplumsal cinsiyet yönünden 
basmakalıp kurslar yerine; örneğin, bilişim teknolojileri, lojistik veya proje yönetiminin 
gözetilmesi ve kariyer danışmanlığı sağlanması.

 • GK faydalanıcılarının istihdamı konusunda, firmalar, iş ve işçi bulma kurumları, yerel Ticaret 
Odaları ve diğer iş grupları arasında diyalog olanakları yaratılarak kamu ve özel sektör arasında 
köprü kurulması. 

 • Başarılı bir biçimde işini kuran veya Türk firmaları tarafından işe alınan Suriyeliler arasında, 
kendi işini kurma veya kariyer yapma konusunda aynı mücadeleyi veren Suriyeli kadın ve 
erkeklere mentorluk yapmak üzere “şampiyonlar” yaratılması. Dil engelinin bulunmaması 
durumunda, bu mentorluk programının özellikle kadınlar tarafından yönetilen işletmeler olmak 
üzere, Türk ve Suriyeli işletmeler arasında oluşturulması.  

 • Suriyeli kuruluşlarla, kapasitelerinin geliştirilmesi dahil olmak üzere yapıcı işbirliği ve 
eşgüdümün artırılması.   
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2. GİRİŞ 
Suriye’deki çatışmaların başladığı tarihten bu yana, Türkiye 3,6 milyonun üzerinde Suriyeli mülteciyi 
sınırları içine kabul etmiştir.2 Bunların farklı ülkelerden yarım milyon sığınmacı ve mülteciye eklenmesiyle,3 
Türkiye dünyanın her yerinden en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmuştur.4 Artan sayıda 
Suriyelinin idare edilmesi amacıyla Türkiye, Nisan 2013’te göç ve sığınmacıların korunması konularında 
Türkiye’de bu zamana kadar en kapsamlı yasal çerçeveyi oluşturan ve Suriyelilere yönelik GK rejimini 
uygulamaya koyan “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu” (YUKK) çıkarmıştır.5 

Ocak 2016’da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (TCH), GK altındaki Yabancılar hakkında Çalışma İzinleri 
Yönetmeliğini çıkararak, GK faydalanıcılarına çalışma izni başvurusu yapma ve kayıtlı istihdama erişme 
hakkı tanımıştır.6 Suriyelilerin kendi kendine yeterlilik olanaklarını artırmaya yönelik bu takdire şayan adıma 
rağmen, Mart 2018 itibariyle7 GK altındaki Suriyelilerin yalnızca 19.925’ine çalışma izni verilmiş olup bu sayı 
Türkiye’de kayıtlı Suriyeli nüfusunun %0,5’ini temsil etmektedir. Buna göre, çok az sayıda Suriyeli kayıtlı 
istihdam yoluyla sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve kendi kendine yeterliliğe erişime sahiptir.    

Mültecilerin sosyal ve ekonomik olarak kendi kendine yeterlilikleri desteklendiğinde ve onlara dolaşım 
özgürlüğü ve koruma sağlandığında, ev sahibi ülkelerine ekonomik açıdan katkıda bulunma olasılıklarının 
arttığı tecrübeyle sabittir.8 Kritik olarak, Türkiye Suriyelilerin entegrasyonuna yönelik uzun vadeli bir yaklaşım 
benimsemekte kararsız kalmıştır; bunun da Suriyelilerin kalıcı varlığını kabul etmenin halkın itirazıyla 
karşılaşabileceği yönünde çekinceleri bulunmasından kaynaklandığı öne sürülebilir.9 Uzun vadeli bir 
perspektifin bulunmaması, Suriyelilerin kayıtlı iş gücü pazarına entegrasyonunu daha da zorlaştırmaktadır. 

Daha önceki araştırmalar, Suriyeliler ve hassas Türk vatandaşlarına yönelik verimli istihdam 
olanaklarının sağlanmasına yönelik orta ve uzun vadeli planların geliştirilmesine yönelik ihtiyacın 
bulunduğunu göstermiştir.10 Bir yandan da ev sahibi toplulukların şikayetleri yönetilerek Suriyelilerin 
sürdürülebilir ekonomik entegrasyonunu sağlamaya yönelik adımlar atılmalıdır. Diğer bir deyişle, esas 
soru Suriyeli mültecilerin Türkiye’nin sosyal ve ekonomik dokusuna dahil olup olmamaları değil, en iyi 
şekilde nasıl dahil olacaklarıdır.

Dolayısıyla, bu çalışma Türkiye’de Suriyeli mültecilerin kendi kendine yeterlilik ve sürdürülebilir 
geçim kaynakları sağlama becerilerini etkileyen mevcut yasal, ekonomik ve sosyo-kültürel gerçeklerin 
daha iyi anlaşılmasını hedeflemektedir. Türkiye’de Suriyeli mültecilerin ekonomik entegrasyonuna 
ilişkin engelleri ve fırsatları incelemektedir. İncelenen vakalar arasında Sultanbeyli ve Hatay 
belediyelerindeki Suriyeli mülteciler ve Türk ev sahibi topluluklar yer almaktadır. 

Çalışmanın ana soruları, Suriyelilerin Türk iş gücü pazarına ekonomik entegrasyonunun nasıl 
iyileştirilebileceğine yoğunlaşmıştır. Bu konu, ulusal politikaların belediyelerde ve yerel düzeydeki 
etkisinin, özel sektörün ekonomik katılımı sağlama konusunda oynadığı rolün ve ESSN’den alınan 
derslerin ele alınmasıyla daha fazla araştırılacaktır.   

2	 GİGM	(2018).	Distribution	of	Syrian	Refugees	in	the	Scope	of	Temporary	Protection	by	Province	(17.12.2018).	Türkiye	Cumhuriyeti	
İçişleri	Bakanlığı,	http://www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-protection-in-turkey_917_1064_4768_icerik,			Erişim	tarihi:	8	Ocak	2019	

3	 	Kirişci,	K.,	Brandt,	J.	ve	Erdoğan,	M.	(2018),	Syrian	refugees	in	Turkey:	Beyond	the	numbers	(19	Haziran	2018).	Order	from	Chaos.	
Brookings.	https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/06/19/syrian-refugees-in-turkey-beyond-the-numbers/.	Erişim	
tarihi:	19	Aralık	2018.

4	 Ineli-Ciger,	M.	(2017),	“Protecting	Syrians	in	Turkey:	A	Legal	Analysis”,	International	Journal	of	Refugee	Law.	29(4),	syf.	555–579,	Syf.	555

5	 GİGM	(2013).	Yabancılar	ve	Uluslararası	Koruma	Kanunu.	6458	sayılı	Kanun,	İçişleri	Bakanlığı,	Türkiye	Cumhuriyeti,	https://www.
mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf		19	Aralık	2018.	

6	 	İçduygu,	A.	ve	Şimşek,	D.	(2016),	“Syrian	Refugees	in	Turkey:	Towards	Integration	Policies”,	Turkish	Policy	Quarterly,	15(3),	syf.	
59-69,	http://turkishpolicy.com/files/articlepdf/syrian-refugees-in-turkey-towards-integration-policies_en_2781.pdf.	Erişim	tarihi:	
19	Aralık	2018.	Syf.	61

7	 Avrupa	Birliği	(2018).	“Assistance	to	Syrian	refugees	in	Turkey”:	Konferans	belgesi.	Supporting	the	future	of	Syrian	and	the	region.	Brüksel	
II	Konferansı	24-25	Nisan	2018.	https://www.consilium.europa.eu/media/34146/turkey-partnership-paper.pdf.	Erişim	tarihi:	7	Ocak	2019.	

8	 Dünya	Bankası	(2015).	Turkey’s	Response	to	the	Syrian	Refugee	Crisis	and	the	Road	Ahead,	https://openknowledge.worldbank.
org/bitstream/handle/10986/23548/Turkey0s0respo0s0an%20d0the0road0ahead.pdf?sequence=1.	Erişim	tarihi:	20	Aralık	2018	

9	 International	Crisis	Group	(2018).	Turkey’s	Syrian	Refugees:	Defusing	Metropolitan	Tensions.	248	sayılı	Rapor	(29	Ocak	2018).	
Brüksel:	International	Crisis	Group.		https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/248-
turkeys-syrian-refugees-defusing-metropolitan-tensions.	Erişim	tarihi:	16	Aralık	2018

10	 Örneğin	bkz.:	Ibidem;	International	Crisis	Group	(2016).	Turkey’s	Refugee	Crisis:	The	Politics	of	Permanence.	241	sayılı	Rapor	(30	
Kasım	2016).	Brüksel:	International	Crisis	Group,	https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/
turkey/turkey-s-refugee-crisis-politics-permanence.	Erişim	tarihi:	16	Aralık	2018;	ve	Kamyaz,	T.	ve	Kadkoy,	O.	(2016).	Syrians	in	
Turkey	–	The	Economics	of	Integration,	Al	Sharq	Forum,	http://www.sharqforum.org/download/3263/.	Erişim	tarihi:	16	Aralık	2018.

http://www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-protection-in-turkey_917_1064_4768_icerik
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/06/19/syrian-refugees-in-turkey-beyond-the-numbers/
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf
http://turkishpolicy.com/files/articlepdf/syrian-refugees-in-turkey-towards-integration-policies_en_2781.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/34146/turkey-partnership-paper.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23548/Turkey0s0respo0s0an d0the0road0ahead.pdf?sequence=1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23548/Turkey0s0respo0s0an d0the0road0ahead.pdf?sequence=1
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/248-turkeys-syrian-refugees-defusing-metropolitan-tensions
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/248-turkeys-syrian-refugees-defusing-metropolitan-tensions
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkey-s-refugee-crisis-politics-permanence
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkey-s-refugee-crisis-politics-permanence
http://www.sharqforum.org/download/3263/
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3. EKONOMİK ENTEGRASYONA 
İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

3.1. KALICI ÇÖZÜMLER VE YEREL ENTEGRASYON
Yerinden edilen kişilerin, mevcut durumda mültecilerin, yerinden edilmeleriyle bağlantılı belirli 
yardım ve korumaya artık ihtiyaçları kalmadığında ve onlar yerinden edilmelerinden kaynaklanan 
insan haklarından ayrımcılık gözetilmeksizin yararlanabildiklerinde kalıcı bir çözüme ulaşılmış olur. Şu 
üç tip kalıcı çözüm öne çıkmaktadır: (1) menşe ülkeye gönüllü geri dönüş, (2) iltica edilen ilk ülkeye 
yerel entegrasyon ve (3) bir üçüncü ülkeye yerleşim. Bu araştırma, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin 
ekonomik katılımı çerçevesinde ikinci kalıcı çözüme odaklanmaktadır. 

Büyük mülteci nüfuslarını barındıran ülkelerin çoğunda gelen mültecileri yeterli bir biçimde entegre 
etme ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kaynak ve kapasiteler sınırlıdır. Esasen, dünyada 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yetkisi altındaki mültecilerin %84’üne 
gelişmekte olan ülkeler ev sahipliği yapmakta ve bu durum, büyümek için çaba sarf eden ve yeni 
yerleşimcileri destekleyecek çok az ek kaynağa sahip ekonomiler üzerinde insani yardım yükü 
oluşturmaktadır.11 Sonuç olarak, bu durum göz ardı edildiğinde, ,içerleme ve hatta istikrarsızlık 
yaratabilecek mülteci varlığının uzun vadeli ekonomik ve sosyal etkilerini daha da kötüleştirebilir. Bu 
durumlarda, devam eden mülteci varlığı çoğu zaman mültecilerin sunabileceği potansiyel insan ve 
materyal kaynaklarına rağmen bir külfet olarak görülebilmektedir. Doğru koşullar altında, mülteciler 
kendi kendine yeterlilik kazanabilir, sürdürülebilir geçim kaynakları sağlayabilir ve ev sahibi ülkede 
yalnızca ekonomiye değil kalkınmaya da katkıda bulunabilirler (BMMYK, 2003:9). 

BMMYK, yerel entegrasyonu yasal, ekonomik ve sosyo-kültürel olmak üzere birbiri içine geçen üç 
boyuttan meydana gelen bir süreç olarak tanımlamaktadır. Öncelikle, yerel entegrasyon, mültecilerin 
ev sahibi devlette daha geniş bir yelpazede haklara eriştiği yasal bir süreçtir. İkinci olarak, ev sahibi 
topluluğun sahip olduğu sürdürülebilir geçim kaynaklarını ve yaşam standardını tesis etmeye yönelik 
ekonomik bir süreçtir. Üçüncü olarak, mültecilerin ev sahibi ülkedeki sosyal hayata katkıda bulunmalarını ve 
ayrımcılık korkusu olmadan yaşamalarını sağlayan uyum ve kabule ilişkin sosyo-kültürel bir süreçtir.12

11	 Edmond,	C.	(2017).	“84%	of	refugees	live	in	developing	countries”,	World	Economic	Forum.	20	Haziran	2017.	https://www.
weforum.org/agenda/2017/06/eighty-four-percent-of-refugees-live-in-developing-countries/.	Erişim	tarihi:	24	Ocak	2019.

12	 Fielden,	A.	(2008).	“Local	integration:	an	under-reported	solution	to	protracted	refugee	situations”,	New	Issues	in	Refugee	Research,	
158	sayılı	Araştırma	Belgesi.	BMMYK:	Cenevre,	http://www.UNHCR.org/486cc99f2.pdf.	Erişim	tarihi:	16	Aralık	2018.	syf.	1

Syrian refugees and host community learn tailoring in Kilis, Turkey. November 2017. Photo by: Elif Işık/DRC.

https://www.weforum.org/agenda/2017/06/eighty-four-percent-of-refugees-live-in-developing-countries/
https://www.weforum.org/agenda/2017/06/eighty-four-percent-of-refugees-live-in-developing-countries/
http://www.unhcr.org/486cc99f2.pdf


10 	 	 	 	 	 	 | 	 TÜRKİYE ’DEKİ	SURİYELİ	MÜLTECİLERİN	EKONOMİYE	KATILIMI

MART 2019 

 Bir mültecinin daha geniş haklar kazanması ve bunlardan yararlanmasının, kendi kendine yeterli olması 
ve ev sahibi ülke ve toplulukla yakın sosyal ilişkiler geliştirmesinin; diğer bir deyişle iltica ettiği ülkeye bu 
ülkenin devletinin vatandaşlığına geçmeden entegre olmasının mümkün olduğunu belirtmek önemlidir.13

3.2. EKONOMİK ENTEGRASYON: ÇOK BOYUTLU BİR SÜREÇ
Yerel entegrasyon, yasal, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutların ayrılmaz bir biçimde birbirine bağlı 
olduğu karmaşık bir süreçtir. Bu çalışma, özellikle ev sahibi ülkedeki daha geniş sosyo-kültürel, yasal ve 
maddi dinamikleri kapsayacak şekilde ekonomik entegrasyona yoğunlaşmaktadır. ‘Ekonomik’ terimi, 
sosyal hayatın, genellikle yetersiz bulunan kaynakların dağılımı yoluyla maddi refah elde edilmesine 
ilişkin boyutlarını tanımlamaktadır,14 maddi boyut daha geniş sosyal gerçeklikten ayrılamaz. Örneğin, 
iş gücü pazarına katılım, olumlu etkileşimler ve ayrımcılık gözetilmemesi ile nitelendirildiğinde sosyo-
kültürel entegrasyon için bir yol oluşturabilir; bunlardan ikincisinin yasal şifreleri olabilir. 

Bu çalışma, mültecilerin iltica ettikleri ilk ülkeye ekonomik entegrasyonlarının şu durumlarda 
olumlu olduğunu tanımlamaktadır:

1. Mültecilerin, insani yardım aktörleri veya ev sahibi devlet tarafından sağlanan yardıma bağımlı 
olmayıp kendi kendine yeterli ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına sahip olmaları halinde

2. Mülteciler, günlük hayatlarında ve iş yerlerinde yerel topluluklar ve diğer mültecilerle olumlu 
etkileşim içinde olduklarında

3. Mülteciler, yasal statülerinden ötürü ayrım gözetilmeksizin çalışma olanaklarına ve istihdam 
haklarına erişmelerini mümkün kılacak hak ve yetkilerden yararlanabildiklerinde  

Diğer bir deyişle, ekonomik entegrasyon, süreci etkinleştiren veya engelleyen geniş bir unsurlar 
bütününü kapsamaktadır. Örneğin, iş yerinde gerginlik ve rekabeti artırmamak üzere, ev sahibi 
topluluk ve yerinden edilen topluluklar arasında sosyal uyum sağlanarak, mültecilerin çalışmasını 
mümkün hale getirecek yasal haklar tanınmalıdır. Ekonomik entegrasyon sürecinin ev sahibi topluluklar 
ve mülteciler açısından, ev sahibi ülke hükümetini, özel sektörü, STK’ları ve yardım aktörlerini de 
kapsayan çok yönlü bir süreç olduğunu belirtmek önemlidir. Ekonomik entegrasyonun mültecilerin 
yaşamlarındaki hayati rolü ne kadar ifade edilse azdır. Bir mülteci için, gelir elde etmek, öz yeterliliği 
için en temel koşul olmasının yanı sıra, insani yardım ihtiyacının da önünü almaktadır. Birey olarak 
maddi açıdan bağımsız olmak ve ev sahibi topluma sosyal yönden entegre olmak zaruri haklardır.15

3.3. MİKRO DÜZEYDE EKONOMİK ENTEGRASYONUN 
TANIMLANMASI

Bu çalışmanın ekonomik entegrasyon tanımı, yasal, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutları içermektedir. 
Ekonomik entegrasyona yönelik ilerlemeyi en iyi şekilde değerlendirmek ve bunun sağlanması 
önündeki engelleri ve fırsatları anlamak için bu boyutlar mikro düzeyde analiz edilecektir. Mikro 
düzeydeki analiz, bireysel aktörler, onların etkileşimi ve bireylerle grupların etkileşimde bulunduğu 
sosyal durumlara odaklanmaktadır. Makro düzeyde tartışılan birimlerle süreçlerin, yalnızca sosyal 
durumlarda, bireylerin ve bireylerden oluşan grupların gerçek dünyadaki somut eylemleri ve 
etkileşimleri aracılığıyla mikro düzeyde kendilerini gösterdiğini belirtmek önemlidir. 

Yukarıda belirtildiği üzere, ekonomik entegrasyonun tanımından yola çıkılarak bu bölümde, ekonomik 
entegrasyonun mikro düzeyde eylemler ve süreçler bakımından ne anlama geldiği tanımlanmaya 
çalışılacaktır.

13	 Crisp,	J.	(2004).	“The	local	integration	and	local	settlement	of	refugees:	a	conceptual	and	historical	analysis”,	New	Issues	in	
Refugee	Research,	102	sayılı	Çalışma	Belgesi.	BMMYK:	Cenevre,	https://www.unhcr.org/en-my/407d3b762.pdf.	Erişim	tarihi:	16	
Aralık	2018.	syf.	2		

14	 Kuhlman,	T.	(1991),	“The	Economic	Integration	of	Refugees	in	Developing	Countries:	A	Research	Model”,	Journal	of	Refugee	
Studies,	4(1),	syf.	1-20,	https://doi.org/10.1093/jrs/4.1.1.	Erişim	tarihi:	17	Aralık	2018.

15	 Zetter,	R.	ve	Ruaudel,	H.	(2016).	Refugees’	Right	to	Work	and	Access	to	Labor	Markets	–	An	Assessment,	Global	Knowledge	
Partnership	on	Migration	and	Development	(KNOMAD).	https://www.knomad.org/sites/default/files/2017-03/KNOMAD%20
Study%201%20Part%20I-%20Assessing%20Refugees%27%20Rights%20to%20Work_final.pdf.	Erişim	tarihi:	17	Aralık	2018.	

https://www.unhcr.org/en-my/407d3b762.pdf
https://doi.org/10.1093/jrs/4.1.1
https://www.knomad.org/sites/default/files/2017-03/KNOMAD Study 1 Part I- Assessing Refugees%27 Rights to Work_final.pdf
https://www.knomad.org/sites/default/files/2017-03/KNOMAD Study 1 Part I- Assessing Refugees%27 Rights to Work_final.pdf
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3.3.1. Yasal boyut: Mülteciler, yasal statülerinden ötürü ayrım 
gözetilmeksizin çalışma olanaklarına ve istihdam haklarına 
erişmelerini mümkün kılacak hak ve yetkilerden yararlanabilirler  

Yasal statü, genellikle kendi kendine yeterliliğin yanı sıra olumlu sosyal etkileşimlere yönelik fırsatları ve 
engelleri belirleyerek entegrasyon sürecinde tartışmasız olarak önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası 
yasal belgeler, çalışma ve gelir elde etme dahil olmak üzere mültecilerin haklarını korumaktadır. 1951 
tarihli Cenevre Sözleşmesi, mültecilerin kendileri için en avantajlı şartları müzakere etme konusunda 
kendi devletlerine güvenemeyecekleri gerekçesiyle, devlet taraflarının mültecilere en azından aynı 
durumdaki diğer yabancılara verilen “en avantajlı muameleyi” tanımaları yükümlülüğünü getirmektedir.16 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi 
(ESKHUS) de ayrım gözetmeksizin herkesin geçimini sağlama ve özgür istihdam seçimi yapma hakkını 
kapsamaktadır.17 Ayrıca, Kadına Karşı Her Tür Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW) de 
istihdam konusunda ayrımcılık karşısında kadına özel bir koruma sağlamaktadır.18 Prensip olarak, 
uluslararası insan hakları belgeleri mültecilerin çalışma hakkını garanti altına almaktadır. 

Ancak, uygulamada hükümetler yabancıların iş gücü pazarına serbest erişimini sık sık kısıtlamaktadırlar. 
Hatta, gelişmekte olan ülkeler, ulusal ekonomilerini korumak amacıyla yabancıların ekonomik haklarına 
kısıtlama getirmelerine genellikle izin veren özel muafiyetlere sahip olabilmektedir.19 Yoğun olarak 
mülteci barındıran ülkelerin çoğu, genellikle gelişmekte olan ülkelerdir ve bunlar kimi zaman yabancılara 
ve mültecilere ilişkin kısıtlayıcı istihdam yönetmeliklerine sahip bulunmaktadır.20 Sonuç olarak, mülteciler 
ülkelerin iç pazarlarına girişte, yasal statülerine dayalı olarak yasal ve idari zorlukların yanı sıra, ev sahibi 
ülke ekonomisinde yüksek işsizlik oranları gibi önemli engellerle de karşılaşabilmektedirler.21     

Mültecilerin hak ve görevlerine ilişkin yasal çerçeve, açıkça iş gücü pazarına erişimi doğrudan 
etkileyebilecek boyutların oluşturduğu geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bu boyutlar dolaşım 
özgürlüğünü, eğitim, sağlık hizmetleri ve diğer kamu hizmetlerine erişimin yanı sıra hizmetlere 
erişimin bir ön koşulu olan kimlik ve seyahat belgelerine ilişkin idari hükümleri kapsamaktadır.22 
Devletlerin mültecilere yönelik yasal ve idari engelleri kaldırdıkları durumlarda dahi, iş pazarına yasal 
erişimin ekonomik entegrasyon için çoğu zaman yeterli olmadığını dikkate almak gerekmektedir. İş 
edinmek kendi başına zor olmakla kalmayıp, aynı zamanda, bireylerin ve hanehalklarının gündelik 
ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olan geniş sosyal ve aile çevrelerine genellikle sahip olmayan 
mültecilerin kendi kendine yeterliliklerini mutlaka garanti altına almamaktadır.23

Mikro düzeyde, mülteciler şu durumlarda yasal statülerine dayalı ayrımcılığa uğramaksızın çalışma 
olanaklarına ve istihdam haklarına erişebilmektedirler:   

 • Sağlık hizmetleri, eğitim ve çalışma olanakları gibi temel sosyal hizmetlere erişebilme

 • Çoğu zaman yasal olarak çalışma olanaklarına erişimin bir ön koşulu olan gerekli kimlik 
belgelerini güvenceye alabilme

 • Eğitim sertifikalarını kullanabilme veya çalışma olanaklarına erişimlerini genişletmelerini 
sağlayan eğitim olanaklarına erişebilme

 • Çalışma olanaklarının bulunduğu yere gitmek için ev sahibi ülkede belirli ölçüde hareketlilikten 
yararlanabilme.

16	 BM	Genel	Kurulu	(1951).	Mültecilerin	Statüsüne	ilişkin	Sözleşme	(28	Temmuz	1951).	Birleşmiş	Milletler,	Antlaşmalar,	cilt	189,		
https://www.UNHCR.org/1951-refugee-convention.html.	Erişim	tarihi:	18	Aralık	2018.

17	 BM	Genel	Kurulu	(1966).	Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Haklar	Uluslararası	Sözleşmesi	(16	Aralık	1966),	Birleşmiş	Milletler,	
Antlaşmalar,	cilt	993,	https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx,	Erişim	tarihi:	18	Aralık	2018.	

18	 BM	Genel	Kurulu	(1979).	Kadına	Karşı	Her	Türlü	Ayrımcılığın	Önlenmesi	Sözleşmesi	(18	Aralık	1979),	Birleşmiş	Milletler,	
Antlaşmalar,	cilt	1249.,	http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/,		Erişim	tarihi:	18	Aralık	2018.	

19	 ESKHUS	Madde	2(3)	şöyledir:	“Gelişmekte	olan	ülkeler,	insan	haklarını	ve	ulusal	ekonomilerini	birlikte	gözeterek,	mevcut	Sözleşme	
kapsamında	yabancı	uyruklulara	tanınan	ekonomik	hakları	ne	ölçüde	garanti	altına	alacaklarını	belirleyebilirler.”	BM	Genel	Kurulu	(1979).	

20	 BMMYK	(2003).	Framework	for	Durable	Solutions	for	Refugees	and	Persons	of	Concern,	BMMYK	Cenevre	2003,	https://www.
UNHCR.org/partners/partners/3f1408764/framework-durable-solutions-refugees-persons-concern.html,		Erişim	tarihi:	18	Aralık	
2018.	Syf.	9

21	 	Da	Costa	(2006).	

22	 	Da	Lomba	(2010).	

23	 	Da	Costa	(2006).	

https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.unhcr.org/partners/partners/3f1408764/framework-durable-solutions-refugees-persons-concern.html
https://www.unhcr.org/partners/partners/3f1408764/framework-durable-solutions-refugees-persons-concern.html
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3.3.2. Ekonomik boyut: Mültecilerin, insani yardım aktörleri veya ev sahibi 
devlet tarafından sağlanan yardıma bağımlı olmayıp kendi kendine 
yeterli ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına sahip olmaları 

Ekonomik olarak kendi kendine yeterlilik ve sürdürülebilir geçim kaynakları sağlayabilmek, 
mültecilerin ev sahibi ülkeye entegrasyonuna ilişkin başlıca iki ekonomik göstergedir. Kendi kendine 
yeterlilik, bir bireyin veya hanehalkının temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarıdan desteğe bağımlı 
olmamalarını ve bunları onurlu bir biçimde temin edebilmelerini ifade etmektedir. Sonuç olarak, bu 
durumda bireylerin ve hanehalklarının gerekli temel geliri elde edebildikleri ve buna bağlı olarak da 
onurlu bir biçimde geçim kaynaklarını güvence altına aldıkları kabul edilmektedir. Ayrıca, gelir elde 
etmenin güvenilirliği; diğer bir deyişle, gelirin belirli bir süre sonra mevcut ve düzenli olup olmayacağı 
da kritik bir boyuttur. 

Kendi kendine yeterlilik, bir bireyin, hanehalkının veya topluluğun (korunma, gıda, su, 
barınma, kişisel güvenlik, sağlık ve eğitim dahil olmak üzere) sürdürülebilir ve onurlu bir 
biçimde temel ihtiyaçlarını karşılama konusundaki sosyal ve ekonomik becerisini ifade 
etmektedir. Bir program yaklaşımı olarak, kendi kendine yeterlilik, ilgili kişilerin (İK) geçim 
kaynaklarını geliştirme ve güçlendirme yoluyla hassasiyetlerini ve insani veya dış yardıma uzun 
vadeli bağımlılığı azaltma anlamına gelmektedir.

Kutucuk 1: Kendi kendine yeterliliğin tanımı24

Geçim kaynağı, geçim yolu için gerekli yetenek, varlık ve faaliyetleri kapsamaktadır. 
Geçim kaynağı, ancak stres ve şoklarla başa çıkabildiği ve doğal kaynak temelini ortadan 
kaldırmaksızın gerek şu anda gerekse gelecekte yeteneklerini ve varlıklarını sürdürüp 
güçlendirebildiğinde sürdürülebilir olur.

Kutucuk 2: Sürdürülebilir geçim kaynağının tanımı25

İş olanaklarına erişimin yanı sıra, ekonomik öz yeterlilik, insan onurunun en temel unsurlarından biridir 
ve ev sahibi ülkede mültecilerin başarılı entegrasyonunun mihenk taşlarından birini oluşturmaktadır.26 
Çalışma olanakları sunmakla kendi kendine yeterliliğinin desteklenmesi, iltica edilen ülkeye uzun 
süreli bağımlılık veya uluslararası yardım ihtiyacını azaltmakta ve gerek mültecilere gerekse ev sahibi 
devletlere karşılıklı fayda sağlamaktadır. 

Birey, aile veya topluluğun oluşturduğu mikro düzeyde kendi kendine yeterlilik ve sürdürülebilir geçim 
kaynakları elde etmek somut olarak şu anlamlara gelmektedir:27

 • Gelir elde etme olanaklarını bulabilmek ve bunlara yeterli olarak erişebilmek

 • Elde edilen gelirin bireyin veya hanehalkının temel masraflarını karşılayabilmesi    

 • Gelirin güvenilir ve düzenli olup bireyin veya hanehalkının uzun bir süre boyunca temel 
masraflarını karşılayabilmesi 

24	 BMMYK	(2011).	Promoting	Livelihoods	and	Self-reliance:	Operational	Guidance	on	Refugee	Protection	and	Solutions	in	Urban	
Areas.	http://www.unhcr.org/4eeb19f49.pdf.	Erişim	tarihi:	17	Aralık	2018.	

25	 DFID	(1999).	Sustainable	Livelihoods	Guidance	Sheets,	Department	for	International	Development,			https://www.ennonline.net/
attachments/872/section2.pdf.	Erişim	Tarihi:	17	Aralık	2018.		

26	 Da	Costa,	R.	(2006).	Rights	of	Refugees	in	the	Context	of	Integration:	Legal	Standards	and	Recommendations.	Legal	and	
Protection	Policy	Research	Series.	BMMYK.	Adres:	https://www.UNHCR.org/44bb90882.pdf.	Erişim	tariji:	17	Aralık	2018.	syf.	56

27	 Burada	ve	sonraki	iki	bölümde	yer	alan	anlatımlarda,	raporun	ikincil	verilerinden	ve	bulgularından	faydalanılmıştır.

http://www.unhcr.org/4eeb19f49.pdf
https://www.ennonline.net/attachments/872/section2.pdf
https://www.ennonline.net/attachments/872/section2.pdf
https://www.unhcr.org/44bb90882.pdf
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3.3.3. Sosyo-kültürel boyut: Mülteciler, günlük hayatlarında ve iş 
yerlerinde yerel topluluklar ve diğer mültecilerle olumlu etkileşim 
içindedirler

Mülteciler ile ev sahibi topluluk mensupları arasındaki sosyal etkileşimlerin genellikle iki yönlü bir 
süreç olduğu ileri sürülmektedir.28 Örneğin gerekli dil ve kültür birikimini kazanmak gibi konularda 
bir yandan mültecilerin aktif bir rol oynaması gerekmektedir.29 Diğer yandan, mültecilerin sosyal 
etkileşimlerde kabul görmesini ve kamusal alana, örgün eğitim olanaklarına ve iş gücü pazarına 
erişebilmelerini sağlamak ev sahibi topluluğun sorumluluğudur.30 Ancak, yaygın söylem ve tutum 
çerçevesinde, entegrasyon genel olarak karşılıklı uzlaşı süreci olmak yerine; mültecilerin ev sahibi 
kültüre uyum sağlamasının beklendiği tek yönlü bir süreç olarak algılanmaktadır.31 

Özellikle resmi entegrasyon politikaları veya çerçevelerinin bulunmamasıyla hükümetin entegrasyon 
sürecine desteğinin bulunmaması, entegrasyonun ‘külfetini’ kritik bir biçimde yalnızca mültecilerin 
ve ev sahibi toplulukların üstlenmesi riskini artırmaktadır. .32 Ekonomik açıdan bakıldığında, bu 
durum mültecilerin hem iş olanaklarını ev sahibi topluluktan ‘çalmakla’ suçlanmaları, hem de örneğin 
devlet yardımı veya insani yardıma bağımlı olarak ev sahibi ülke ekonomisine katkı sağlamamakla 
suçlanmaları anlamına gelmektedir. Yalnızca maddi boyutların ötesinde, istihdam, dil becerilerini 
geliştirmek, arkadaşlıkların ve ev sahibi toplulukla mesleki irtibatların kurulmasını teşvik etmek 
ve genel olarak mültecilerin yerel topluluklar tarafından kabul görmesine yardımcı olmak yoluyla 
mültecilerin entegrasyon sürecini geliştirmekte kilit bir rol oynamaktadır.33    

Mikro düzeyde, ekonomik entegrasyon açısından mültecilerle ev sahibi topluluklar arasında olumlu 
etkileşimlerin sağlanması şu anlamlara gelecektir:

 • Mültecilerle diğer hassas gruplar için istihdam güvenliği, ücretler ve çalışma koşulları açısından 
ayrımcılık gözetilmemesi

 • Mültecilere yönelik örgün eğitim ve dil olanaklarının ve bunlara erişimin mevcut olması

 • Ekonomik katılımı engelleyebilecek toplumsal cinsiyete dayalı ve toplumsal normatif engellerin 
aşılması 

 • Mültecilerin ev sahibi ülkede sosyal sermaye ve ağlarının geliştirilmesi ve mültecilerle yerel ev 
sahibi topluluklar arasında olumlu sosyal ilişkilerin artması  

 • İş gücü pazarının mülteci girişimciler için uygun ve erişebilir olması  

28	 Avrupa	Konseyi	(1997).	Measurement	and	indicators	of	integration,	Directorate	of	Social	and	Economic	Affairs.	https://www.coe.
int/t/dg3/migration/archives/documentation/Series_Community_Relations/Measurement_indicators_integration_en.pdf.	Erişim	
tarihi:	17	Aralık	2018.	Syf.	33	

29	 Da	Lomba,	S.	(2010),	“Legal	Status	and	Refugee	Integration:	A	UK	Perspective”,	Journal	of	Refugee	Studies,	Sayı:	23(4),	syf.	415-
436.	Syf.	418

30	 Ibidem;	Rudiger,	A.	ve	Spencer,	S.	(2003).	“Social	Integration	of	Migrants	and	Ethnic	Minorities:	Policies	to	Combat	Discrimination”.	
The	Economic	and	Social	Aspects	of	Migration.	Avrupa	Komisyonu	ve	OECD	tarafından	ortaklaşa	düzenlenen	Konferans,	Brüksel,	
21-22	Ocak	2003.	Adres:	http://www.oecd.org/dataoecd/15/4/15516956.pdf.	Erişim	tarihi:	18	Aralık	2018.	Syf.	5

31	 Rudiger	ve	Spencer	(2003).	syf.	8;	Castles,	S.,	Korac,	M.,	Vasta,	E.	ve	Vertovec,	S.	(2002).	Integration:	Mapping	the	Field.	Oxford	
Üniversitesi	Göç	ve	Politika	Araştırmaları	Merkezi	ve	Mülteci	Çalışmaları	Merkezi	için	yürütülen	bir	Projenin	Raporu.	Londra:	Home	
Office	Online	Report.	https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110218135832/http:/rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/
rdsolr2803.doc.	Erişim	tarihi:	18	Aralık	2018.	

32	 	Ibidem.

33	 	Da	Costa	(2006).	syf.	56

https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/documentation/Series_Community_Relations/Measurement_indicators_integration_en.pdf
https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/documentation/Series_Community_Relations/Measurement_indicators_integration_en.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/15/4/15516956.pdf
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110218135832/http:/rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/rdsolr2803.doc
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110218135832/http:/rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/rdsolr2803.doc
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4. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ

4.1. NİTEL ARAŞTIRMA ARAÇLARI 
Araştırma, kilit yayınların ve politika belgelerinin kapsamlı literatür taraması ve Ağustos ile Aralık 2018 
arasında gerçekleştirilen OGT’ler ve KBG’ler yoluyla birincil veri toplama sürecinden meydana gelmiştir. 

Suriyelilerin ekonomik katılımının yasal, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutlarının kendi kendine 
yeterlilikleri ve sürdürülebilir geçim kaynaklarını nasıl etkilediğinin daha ayrıntılı bir biçimde 
anlaşılmasını sağlamak üzere nitel araştırma yaklaşımı tercih edilmiştir. Yarı yapılandırılmış KBG ve 
OGT’lerde nitel metotların seçimi, katılımcıların karar almada itici bir güç teşkil edebilecek ayrıntılı 
insani deneyimleri, gözlemleri ve algılarının anlaşılmasını sağlamıştır. 

Birincil veri toplama araçları arasında kilit bilgilendiricilerle yapılan görüşmeler (KBG) ve odak grup 
tartışmaları (OGT) yer almaktadır. Eylül-Aralık arası dönemde belediye temsilcileri, Türk yetkililer, 
Türk STK’lar, akademisyenler ve araştırmacılarla toplam 17 KBG yapılmıştır. Bu araştırma, çeşitli 
nedenlerle Sultanbeyli ve Hatay’a yoğunlaşmaktadır. Öncelikle, her iki şehir belediyesi de yoğun bir 
Suriyeli mülteci nüfusunu barındırmaktadır. İstanbul, yaklaşık 560.000 ile Türkiye’de en yüksek Suriyeli 
nüfusuna sahip şehir olup bunların çoğu, İstanbul dışında bir semt olan Sultanbeyli’de yaşamaktadır.34 
Hatay’da Suriyeliler toplam nüfusun yaklaşık %30’unu oluşturmaktadırlar.35 

İkinci olarak, her iki idare de Suriyelilerin ekonomik katılımı alanında aktiftir ve buralarda Suriyelilerin 
geçim kaynağı sağlamalarına destek vermek üzere faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 
bulunmaktadır.36 Son olarak, her ikisinde de yüksek sayıda Suriyeli ESSN faydalanıcısı vardır: İstanbul, 
yaklaşık %15’le toplam ESSN faydalanıcıları içinde en yüksek orana sahipken Hatay’da bu oran 
yaklaşık %10 olarak bu il sıralamada en yüksek dördüncü sıradadır37. 

Sultanbeyli Hatay
Türk Suriyeli Türk Suriyeli

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın
İşveren 1 - 1 - 1 - 1 -

Çalışan (kayıtlı) 1 1 1 1 1 1 1 1

Çalışan (kayıt dışı) - - 1 1 - - 1 1

İşsiz 1 1 1 1 1 1 1 1

Toplam: 3 2 4 3 3 2 4 3

Toplam 
OGT’ler:

24

Tablo 1: OGT’lerin dökümü

Sultanbeyli ve Hatay’daki OGT’ler 23 Ekim ile 2 Kasım arasında düzenlenmiştir. Bunların her ikisinde 
de toplam 24 OGT düzenlenerek 77 Suriyeli ve 41 Türk olmak üzere toplam 118 katılımcıya ulaşılmıştır. 
Ekonomik katılım konusunda daha ayrıntılı bir bakış açısı kazanmak üzere, OGT’ler uyruğa göre (Türk 
ve Suriyeli) ve cinsiyete göre (erkek ve kadın) istihdam kategorilerine (işveren, çalışma izni ve sosyal 
güvencesi bulunarak kayıtlı çalışan, kayıt dışı çalışan ve işsiz) ayrılmıştır. OGT’lerin tümü, araştırma 
etiği ortak yönergelerine uygun olarak yürütülmüş ve tamamı 18 yaşından büyük olan katılımcıların 
gizliliği gözetilmiş ve adları açıklanmamıştır. Sultanbeyli ve Hatay’da kayıt dışı çalışan Türk işçilerle 
OGT düzenlemenin önündeki engeller nedeniyle, bu işçilerle 29 Aralık’ta Ankara’da 3 (bir erkek, iki 
kadın) görüşme yapılmıştır.   

34	 GİGM	(2018).

35	 Ibidem.	

36	 Sultanbeyli	belediye	yetkilisi	ve	Antakya	Ticaret	ve	Sanayi	Odası	yetkilisiyle	yapılan	KBG’ler.	Ekim	2018.	

37	 Türk	Kızılayı	(2018).	Factsheet	1:	Beneficiaries	by	Provinces.	Emergency	Social	Safety	Net,		https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/KIZILAYKART_ESSN_Programme%20-_Factsheet-1_August_2018.pdf.	Erişim	tarihi:	8	Ocak	2019

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/KIZILAYKART_ESSN_Programme -_Factsheet-1_August_2018.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/KIZILAYKART_ESSN_Programme -_Factsheet-1_August_2018.pdf
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4.2. KAPSAM VE SINIRLAMALAR
Suriyeli mültecilerin ev sahibi ülkelerde, özellikle Türkiye ve Ürdün’de, iş gücü pazarına katılımı 
konusu, halihazırda donör ve politika çevrelerinde yüksek bir önceliğe sahiptir. Bu ülkelerin makro 
düzeyde karşı karşıya kaldığı yapısal ekonomik engeller, bütüncül ve sürdürülebilir çözümlerin basit 
olmadığı anlamına gelmektedir. Bu çalışma, bazı kilit politik ikilemlerle sorulara tabandan yukarıya 
yönelik bir bakış açısı sunarak Suriyeli mültecilerin Türkiye ekonomisine sürdürülebilir entegrasyonu 
konusunda mevcut düşüncelere katkı sağlamayı hedeflemektedir. Çalışma, makro düzeyde politika 
çevresine yoğunlaşmamakla birlikte, Suriyeliler ile Türklerin günlük hayatta yaşadıkları nitel ve incelikli 
sosyo-ekonomik gerçekleri vurgulamaktadır. Bu projede zaman ve bütçeye ilişkin sınırlamalara 
bağlı olarak, bu çalışma yalnızca Türkiye’de iki belediyeyi kapsamaktadır ve sınırlı sayıda katılımcıya 
ulaşmıştır. Dolayısıyla, araştırma bulguları temsili olmaktan ziyade gösterge niteliğindedir. Bununla 
birlikte, birincil verilerin analizi daha fazla çalışmaya açık belirli eğilimlere işaret etmektedir. Son 
olarak, kayıt dışı çalışmak yasa dışı olduğundan, açığa çıkma ve cezalandırılma korkusundan dolayı 
kayıt dışı çalışan Türk katılımcılarla OGT gerçekleştirme konusunda engellerle karşılaşılmıştır.  

5. SURİYELİLERİN TÜRKİYE’DE 
EKOMOMİK KATILIMI

Aralık 2018 itibariyle, Türkiye’de 3,6 milyon Suriyeli bulunmakta; bunların çoğu İstanbul bölgesinde 
ve güneydeki yerleşimlerde ikamet etmektedir.38 Bu bölümde, bugüne dek Türkiye’deki Suriyeli 
mültecilerin ekonomik entegrasyon sürecine bağlamsal bir arka plan oluşturmak hedeflenmiştir. 
Aşağıdaki paragraflarda, temel belgeler ve kaynaklara dayanılarak Suriyelilerin ekonomik 
entegrasyonuna ilişkin başlıca yasal, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutlar vurgulanacaktır.

5.1. YASAL BOYUT 
5.1.1. Suriyeli mülteci akını öncesi

Türkiye, Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 tarihli Sözleşme ile 1967 tarihli Protokole imza atan 
taraflardan biri olmakla birlikte Avrupa dışından gelen mültecilere mülteci statüsü verme zorunluluğu 
getirmeyen coğrafi bir şartı muhafaza etmektedir.39 Bu sınırlama, Avrupa dışlı ülkelerden iltica eden 
bireylerin mülteci statüsüne alınmadığı ve 1951 tarihli Sözleşme ve 1967 tarihli Protokol kapsamında 
korunmadıkları anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’de daha önce Avrupa dışından gelen 
mülteciler için kalıcı yerel entegrasyon çözümü göz önüne alınmamıştır. 

Türkiye, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine sığınmacıların uluslararası korunması ve 
geri gönderilmemesine bağlı kalma taahhüdünü getiren yasal çerçeveler olan Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi (EHRC),40 Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesi (ICCPR) 41 ve İşkenceye Karşı 
Sözleşmeye (CAT)42 taraf bulunmaktadır.

Göçmenler ile mültecilerin entegrasyonu konusunda yasal değişikliklerin yanı sıra, Suriye’de 
çatışmalar başlamadan önce kamusal ve politik alanda yaşanan tartışmaların çoğu, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne (AB) katılım sürecine ilişkindi.43 

38	 GİGM	(2018).	

39	 Kirisci,	K.	(1996).	“Is	Turkey	Lifting	the	‘Geographical	Limitation’?	—	The	November	1994	Regulation	on	Asylum	in	Turkey”.	
International	Journal	of	Refugee	Law,	8(3),	syf.	293–318.	Syf.	293

40	 Avrupa	Konseyi	(2010).	11	ve	14	sayılı	Protokollerle	değiştirildiği	şekliyle	İnsan	Hakları	ve	Temel	Özgürlüklerin	Korunmasına	ilişkin	Avrupa	
Sözleşmesi.	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi,	https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf,	Erişim	tarihi:	19	Aralık	2018.

41	 BM	Genel	Kurulu	(1966).	Uluslararası	Medeni	ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi,	16	Aralık	1966	(yürürlüğe	girdiği	tarih:	23	Mart	1976).		
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx,	Erişim	tarihi:	19	Aralık	2018.

42	 BM	Genel	Kurulu	(1984).	İşkence	ve	Diğer	Zalimane,	Gayri	İnsani	veya	Küçültücü	Muamele	veya	Cezaya	Karşı	Sözleşme,	10	Aralık	1984	
(yürürlüğe	girdiği	tarih:	26	Haziran	1987),		https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx.	Erişim	tarihi:	19	Aralık	2018.

43	 İçduygu,	A.	ve	Şimşek,	D.	(2016).	Syf.	62;	ve	Memişoğlu,	F.	(2018),	“Assessing	the	Development	Displacement	Nexus	in	Turkey”,	
Uluslararası	Göç	Politikaları	Geliştirme	Merkezi,	Kasım	2018.		https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Assessing%20
the%20Development-Displacement%20Nexus%20in%20Turkey_FINAL.PDF,19	Aralık	2018.	Syf.	7
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1999’da AB’ye katılım girişimi konusunda bir dönüm noktasına ulaşmasından itibaren Türkiye 2000’li 
yıllarda mülteci ve iltica politikalarına ilişkin yasal çerçevelerini iyileştirmeye yönelik yeni politika ve 
kanunları uygulamaya başlamıştır.44 Bunlar arasında, Türkiye’nin 2005 yılında iltica ve göç konusunda 
AB müktesebatının benimsenmesine yönelik Bakanlar Kurulu’na Ulusal Eylem Planı’nı göndermesi 
yer almaktadır ve bu, ülkenin göç konusundaki yasal yapısını iyileştirmeye yönelik bağlılık düzeyini 
ortaya koymaktadır. 45 2012 itibariyle iltica kanunu taslağını oluşturan, göç ve iltica konularında faaliyet 
gösteren sivil bir kurumun kurulmasını öngören ve kabul merkezlerini oluşturan plan hazırlanmıştır.46 

5.1.2. Suriyeli akını sonrası

2011 yılında Suriye’de yaşanan yoğun çatışmalar nedeniyle yerinden edilmenin başlamasıyla birlikte 
Türkiye, uygulamada Suriyelilere hiçbir yasal hak tanımaksızın ve onların geçici olarak kalacağı anlamına 
gelecek şekilde, Suriyelilere halk nezdinde “misafir” olarak atıfta bulunarak bir “açık kapı” politikası 
benimsemiştir.47 Yerinden edilen Suriyelilerin sayısı artmaya devam edince, İçişleri Bakanlığı 4 Nisan 
2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından geçirilen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
tarafından 10 Nisan 2013’te 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) olarak resmen 
onaylanan “Yabancılar ve Uluslararası Koruma hakkında Kanunu” hazırlamıştır.48 Bu Kanun, şu ana kadar 
Türkiye’de göç ve sığınmacıların korunması konularında en kapsamlı yasal çerçeveyi oluşturmaktadır.

YUKK, Türkiye’ye yoğun bir iltica akını olduğunda ve terk etmek zorunda kaldıkları ülkeye geri 
dönemeyecekleri durumlarda yabancılara uygulanacak Geçici Koruma (GK) rejimi oluşturmakla 
Türkiye’de Suriyeli varlığına yönelik bir yasal çerçeveyi hayata geçirmiştir.49 Madde 91, şu ifadeyle GK 
rejimine yönelik bir yasal dayanak sağlamıştır:

1. Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma 
umuduyla kitlesel olarak Türkiye sınırlarına gelen veya sınırlarını geçen yabancılara geçici 
koruma sağlanabilir. 

2. Bu yabancıların Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışları, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den 
çıkışları, kitlesel akına karşı alınacak tedbirler, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar 
arasındaki işbirliği ve koordinasyon, merkezi ve il düzeyindeki kurum ve kuruluşların görev ve 
yetkilerinin belirlenmesi konusunda gerçekleştirilecek eylemler, Bakanlar Kurulu tarafından 
çıkarılacak bir Direktifle düzenlenir.50

YUKK, aynı zamanda, Türkiye’nin ilgili kurumlarla birlikte göç politikaları, strateji ve sorumluluklarını 
yönetmek üzere İçişleri Bakanlığı altında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nü resmen kurmuştur.51 
YUKK Madde 91’de GK’nın yalnızca genel koşulları ortaya konulmuş, Ekim 2013’te ise ilgili kişilere 
uygulanacak ilke, içerik ve usuller hakkında Geçici Koruma Yönetmeliği (GKY) yayınlanmıştır.52 
GKY, 2011’den bu yana Türkiye’nin mevcut bulunan fiili “geçici koruma uygulamasını” yöneten iç 
mevzuatın ana bölümünü oluşturmaktadır.53 

Türkiye’nin Suriyelilere yönelik “açık kapı” ve vize politikaları 2016 yılından bu yana değişmiş; 
Türkiye’ye hava ve deniz yoluyla giren Suriyelilere yönelik bir zorunlu vize rejimi getirilirken Türkiye-
Suriye sınırı giderek daha fazla kapatılmış ve denetimler sıkılaştırılmıştır.54 Suriye’den herhangi bir 

44	 Library	of	Congress	(2016).	Refugee	Law	and	Policy:	Turkey,	https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/turkey.php#_ftn15,	Erişim	
tarihi:	8	Ocak	2019.	

45	 İçduygu,	A.	ve	Şimşek,	D.	(2016),	syf.	62

46	 Türkiye	Cumhuriyeti	(2005).	İltica	ve	Göç	Ulusal	Eylem	Planı,	http://www.goc.gov.tr/files/files/turkiye_ulusal_eylem_plani(1).pdf, 
Erişim	tarihi:	9	Kasım	2018.

47	 İçduygu,	A.	ve	Şimşek,	D.	(2016).	syf.	60

48	 GİGM	(2013).	Yabancılar	ve	Uluslararası	Koruma	6458	sayılı	Kanun,	İçişleri	Bakanlığı,	Türkiye	Cumhuriyeti,	https://www.mevzuat.
gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf,		Erişim	tarihi:	19	Aralık	2018.	

49	 GİGM	(2014).	Yabancılar	ve	Uluslararası	Koruma	Kanunu,	İçişleri	Bakanlığı,	Türkiye	Cumhuriyeti,	Bölüm	1,	Kısım	1,	Madde	2,	
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf		Erişim	tarihi:	19	Aralık	2018.	Syf.	16-17.	

50	 Ibidem	syf.	93.	Madde	91.

51	 Ibidem.	

52	 Türkiye	Cumhuriyeti	(2014).	Geçici	Koruma	Yönetmeliği,	22	Ekim	2014,		http://www.goc.gov.tr/files/files/03052014_6883.pdf,    
Erişim	tarihi:	19	Aralık	2018.

53	 Asylum	Information	Database	(2014).	The	temporary	protection	regulation	of	22	October	2014,		European	Council	on	Refugees	and	Exiles,		
https://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey/temporary-protection-regulation-22-october-2014.	Erişim	tarihi:	19	Aralık	2018.	

54	 	Ineli-Ciger,	M.	(2017).	syf.	558.	Ayrıca	bkz.	Human	Rights	Watch	(2018	Turkey	Stops	Registering	Syrian	Asylum	Seekers)	16	Temmuz	
2018, 	https://www.hrw.org/news/2018/07/16/turkey-stops-registering-syrian-asylum-seekers.,	Erişim	tarihi:	19	Aralık	2018;	Fordham,	
A.	(2016).	The	Syrians	Keep	Fleeing,	But	Now	They	Hit	Turkey’s	Closed	Border,	NPR.	27	Şubat	2016,	https://www.npr.org/sections/
parallels/2016/02/27/468246402/the-syrians-keep-fleeing-but-now-they-hit-turkeys-closed-border,	Erişim	tarihi:	7	Ocak	2018.	
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kimlik belgesi ibraz edemeyen Suriyeliler de dahil olmak üzere koruma talep eden tüm Suriyeliler, 
teoride GK rejimi kapsamı altındadır.55 GK rejimi, geri göndermeme ilkesiyle, Suriyelileri zorla 
Suriye’ye geri gönderilmekten koruyarak daha kalıcı bir çözüm bulunana kadar Türkiye’de kalma 
hakkını kapsamaktadır.56

5.1.3. Suriyelilerin ekonomik entegrasyonuna yönelik yasal çerçeve

GK rejimi, sağlık, eğitim, sosyal yardım ve iş gücü pazarına erişim de dahil olmak üzere, Suriye’deki 
çatışmalar sona erene dek Suriye uyruklulara Türkiye’de yasal kalış hakkı tanımaktadır. Suriyelilerin 
bu hizmetlere erişime uygunluğu, GK rejimi kapsamında Türk yetkili kurumları tarafından kayıt altına 
alınmalarına ve bir GK kimlik kartı veya kimlik verilmesine bağlıdır.57 Prensipte, tüm Suriyeli çocuklar, Türk 
yetkili kurumları tarafından kayıt altına alındıkları sürece ücretsiz olarak okula devam edebilmektedirler. 
Suriye’de lise öğrenimini tamamlamış bulunan Suriyeliler, Uluslararası Öğrenciler için Lise Yeterlilik ve 
Denklik Sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar ve devlet üniversitelerine devam eden hiçbir Suriyeli 
öğrenciden öğrenim ücreti alınmamaktadır.58 Ancak, Suriyeli çocukların okula kaydolmaları ve devam 
etmeleri önünde, özellikle dil engeli ve ekonomik zorluklar nedeniyle ciddi zorluklar bulunmaktadır.59 
360.000’i aşkın okul çağındaki Suriyeli çocuğun yaklaşık %40’ı halihazırda okula devam etmemektedir.60 

2016’dan önce, geçerli pasaportlarla ülkeye giren Suriyeliler, yabancılar olarak oturma izni ve 
daha sonra da çalışma hakkı başvurusu yapabilmekteydi.61 Ocak 2016’da GK altındaki Yabancıların 
Çalışma İzinleri hakkında Yönetmelik çıkarılarak, en az altı ay boyunca GK altında kayıtlı bulunan 
Suriyelilerin yasal olarak çalışmak için çalışma izni almaya başvurabilmesi sağlanmıştır.62 Yönetmeliğe 
göre, çalışanlar için çalışma izni başvuruları işveren tarafından çevrimiçi yapılacak; kendi işini kurmak 
isteyenler de dahil olmak üzere serbest meslek erbabı Suriyeliler ise doğrudan başvuru yapacaktır.63  
Bu yönetmeliğin kayda değer iki bileşeni, GK altındaki kayıtlı çalışanlara asgari ücretten düşük ödeme 
yapılamayacağı ve GK altındaki çalışanların Türk çalışanların sayısının %10’unu geçmeyeceğidir.64 

GK faydalanıcılarının istihdamına ilişkin ilke ve usuller, çalışma izinlerinin hangi sektör, meslek ve 
coğrafi alanlar için verilebileceğine de karar veren Türk Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir.65 
Suriyeliler, yalnızca kayıtlı bulundukları ilde yasal olarak çalışabilmektedirler. Farklı bir ilde çalışabilmek 
için Suriyelilerin yeni istihdamı gösteren kanıtla birlikte GİGM İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak 
kayıtlarını değiştirmeleri gerekmektedir. Gelir elde etme ihtiyacı bürokratik ve idari prosedürleri 
beklemelerine imkan vermediğinden dolayı, bu durum, Suriyelilerin çalışma olanaklarına erişim elde 
etmek üzere Türkiye içerisindeki hareketliliklerini ciddi olarak sınırlamaktadır. Suriyeliler, yalnızca kayıtlı 
bulundukları illerde çalışabilirken, mevcut haliyle kanun belirli bir ilde çalışabilecek Suriyeli sayısını 
o ilin toplam özel sektör istihdamının %10’uyla sınırlamakta ve bu durum çoğu İstanbul’da ve güney 
illerde yaşayan Suriyelilerin coğrafi dağılımı düşünüldüğünde sorun yaratmaktadır.66 

Ayrıca, sağlık ve eğitim gibi bazı sektörler, ilgili bakanlıklardan ek izinlerin alınmasını gerektirmektedir.67 
Yönetmeliğin 7. Maddesinde, çalışma izinlerinin verilmesinin “İçişleri Bakanlığı tarafından kamu düzeni, 
kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından riskli olduğu bildirilen” belirli illerde sonlandırılabileceği 
belirtilmektedir.68 Ek olarak, Madde 6(2)’de yalnızca Türk vatandaşları tarafından icra edilmesine izin 

55	 BMMYK	(2018).	Temporary	Protection	in	Turkey,	UNHCR	Help,	Türkiye,	https://help.UNHCR.org/turkey/information-for-syrians/
temporary-protection-in-turkey/.,	Erişim	tarihi:	19	Aralık	2018.

56	 	Ibidem.

57	 BMMYK	(2018).	Registration	with	the	Turkish	authorities.	UNHCR	Help.	Türkiye,	https://help.UNHCR.org/turkey/information-for-
syrians/reception-and-registration-with-the-turkish-authorities/	Erişim	tarihi:	19	Aralık	2018.

58	 Mülteci	Hakları	Merkezi	(2017).	The	Right	to	Education	for	Syrian	Refugees	and	Other	Persons	under	Temporary	Protection:	
Questions	&	Answers,	Mart	2017,	https://www.mhd.org.tr/images/yayinlar/MHM-8.pdf,	Erişim	tarihi:	19	Aralık	2018.

59	 Qaddour,	K.	(2017).	Educating	Syrian	Refugees	in	Turkey,	Sada	Middle	East	Analysis.	Carnegie	Endowment	for	International	
Peace,	20	Kasım	2017,	https://carnegieendowment.org/sada/74782,	Erişim	tarihi:	20	Aralık	2018.

60	 Daily	Sabah	(2018).	Thousands	of	Syrian	refugees	back	in	school	through	Turkey’s	efforts,	23	Mayıs	2018,	https://www.dailysabah.
com/education/2018/05/24/thousands-of-syrian-refugees-back-in-school-through-turkeys-efforts.,	Erişim	tarihi:	19	Aralık	2018.

61	 Kızıl,	C.	(2016).	“Turkey’s	Policy	on	Employment	of	Syrian	Refugees	and	its	Impact	on	the	Turkish	Labour	Market”	Eroğlu,	D.	
Cohen,	J.H.,	Sirkeci,	I.	(ed.)	içinde	(2016).	Turkish	Migration	2016:	Selected	Papers.	Londra:	TPL.	Syf.	164

62	 İçduygu,	A.	ve	Şimşek,	D.	(2016).	syf.	61

63	 BMMYK	(2018);	İçduygu,	A.	ve	Şimşek,	D.	(2016).	syf.	64

64	 İçduygu,	A.	ve	Şimşek,	D.	(2016).	syf.	64

65	 Ineli-Ciger,	M.	(2017).

66	 Kamyaz,	T.	ve	Kadkoy,	O.	(2016).	syf.4

67	 Ineli-Ciger,	M.	(2017).

68	 Türkiye	Cumhuriyeti	(2016).	Geçici	Koruma	altındaki	Yabancıların	Çalışma	İzinlerine	Dair	Yönetmelik.	Karar	No:	2016/8375,	http://
www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20168375.pdf	,		Erişim	tarihi:	8	Ocak	2019.
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verilen iş ve meslekler için GK faydalanıcıları tarafından yapılan çalışma izni başvurularının kabul 
edilmeyeceği belirtilmektedir. Bu işler arasında avukatlık, noterlik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, 
eczacılık, kamu veya özel kurumlarda güvenlik ve kara suları içindeki meslekler yer almaktadır.69 Ancak, 
bu sınırlamalara rağmen GK altındaki Yabancıların Çalışma İzinleri hakkındaki Yönetmelik, Suriyelilerin 
Türkiye’deki ekonomik katılımını iyileştirmeye yönelik olumlu bir adım oluşturmaktadır.   

 • GK kimlik kartı verilmesi dahil olmak üzere, 6 ay veya daha uzun bir süreliğine GK altında 
başarılı bir şekilde kayıtlı bulunmak

 • İstihdam, GK kaydının bulunduğu ildedir

 • Talepte bulunan kişinin halihazırda eksik veya mevcut başka bir çalışma izni yoktur

 • Bir iş yerinde çalışma izni sahibi GK faydalanıcılarının sayısı %10’u geçemez

 • Yalnızca Türk vatandaşları için izin verilen meslekler başvuruya açık değildir

 • Çalışma izni başvuruları, e-devlet kapısı üzerinden geçici koruma altındaki yabancıları işe 
alacak işveren tarafından gönderilecektir

Kutucuk 3: GK altında Çalışma İzinleri hakkındaki Yönetmelik kapsamında çalışma izni alma koşulları

5.2. EKONOMİK BOYUT
GK rejimi, teoride Suriyelilerin çalışma hakkını tanımakla birlikte; uygulamada bu hakka erişim 
önündeki engeller varlığını korumaktadır. GK statüsü ve kimliği, Suriyelilere istedikleri zaman 
istedikleri yerde otomatikman yasal olarak çalışma hakkını tanımamaktadır. Türkiye’deki Suriyeliler 
yoğun olarak şehirlerde bulunmakta, %95’i kentsel alanlarda, çoğunluğu Suriye sınırındaki illerde 
ve bunların yanı sıra İstanbul, İzmir ve Ankara’nın düşük gelirli kenar semtlerinde yaşamaktadırlar.70 
Türkiye’deki Suriyelilerin çoğunluğunun ikamet ettiği Güneydoğu illerinde işsizlik oranları geçmişten 
bu yana yüksek olup, bu durum, çoğunlukla Suriyelileri, inşaat, imalat ve tekstil gibi kayıt dışı 
istihdama açık ve güvencesizliğe yatkın sektörlerde düşük beceri gerektiren, düşük ücretli işler için 
yerel topluluklarla rekabet etmeye zorlamaktadır.71

Bazı çalışmalar, Suriyelilerin vasıfsız işlerde karşılanmayan bir ihtiyacı doldurması ve yerel kayıt dışı iş 
gücünün yer değiştirmesiyle işlerin kayıt altına alınma oranının artması, Türk işçilerin eğitime harcadığı 
sürenin uzaması ve onların yaygın algı ve deneyimiyle iş gücü pazarında rekabet ve gerilimin artması 
gibi olumlu eğilimlere dikkat çekmektedir.72 Temmuz 2018 itibariyle Türk vatandaşları arasında işsizlik 
oranının %11 olması73 ve 2015’te Türk iş gücünün yaklaşık üçe birinin kayıt dışı çalışıyor olmasına 
bağlı olarak, Türk vatandaşları arasında iş rekabetine ilişkin içerleme oranı yüksektir.74 1991-2005 
döneminde Türkiye’de kayıt dışı sektörü ülkenin Gayrisafi İç Hasılasının %31,4’üne tekabül etmiştir.75 

Yabancıların Çalışma İzinleri hakkında Yönetmelik 2016 yılında ancak yürürlüğe girerken, istihdam 
haklarının bulunmamasına bağlı ciddi sonuçlar ortaya çıkmıştır. Suriyeli olarak belirli meslekleri yasal 
olarak icra etme ve pek çok sektörde kayıtlı çalışma önündeki engeller, çoğu Suriyeliyi sosyal güvence 
olmaksızın ve suistimal riskiyle birlikte kayıt dışı çalışmaya zorlamıştır.76 Türk ekonomisinin düşük beceri 

69	 Ibidem	ve	Ineli-Ciger,	M.	(2017).

70	 Baban,	F.,	Ilcan	S.	ve	Rygiel,	K.	(2016).	“Syrian	refugees	in	Turkey:	pathways	to	precarity,	differential	inclusion,	and	negotiated	
citizenship	rights”,	Journal	of	Ethnic	and	Migration	Studies,	43(1).	Syf.	41-57;	Kirişci,	K.,	Brandt,	J.	ve	Erdoğan,	M.	(2018).

71	 Kamyaz,	T.	ve	Kadkoy,	O.	(2016).

72	 Dünya	Bankası	(2015);	ayrıca	bkz.	Birleşmiş	Milletler	Kalkınma	Programı,	Uluslararası	Çalışma	Örgütü	ve	Dünya	Gıda	Programı	(2017).		
Jobs	make	the	difference:	Expanding	Economic	Opportunities	for	Syrian	Refugees	and	Host	Communities,http://www.arabstates.
undp.org/content/dam/rbas/doc/SyriaResponse/Jobs%20Make%20the%20Difference.pdf.	Erişim	tarihi:	20	Aralık	2018;	Building	
Markets	(2017).	Another	Side	to	the	Story:	A	market	assessment	of	Syrian	SMEs	in	Turkey.	https://buildingmarkets.org/sites/default/
files/pdm_reports/another_side_to_the_story_a_market_assessment_of_syrian_smes_in_turkey.pdf.	Erişim	tarihi:	20	Aralık	2018.	

73	 CEIC	(2018).	Türkiye’de	İşsizlik	Oranı.	https://www.ceicdata.com/en/indicator/turkey/unemployment-rate.	Erişim	tarihi,	24	Ocak	2019.	

74	 International	Crisis	Group	(2016).	syf.12	ve	Bellamy,	C.,	Haysom,	S.,	Wake,	C.	ve	Barbelet,	V.	(2017),	“The	lives	and	livelihoods	of	
Syrian	refugees:	A	study	of	refugee	perspectives	and	their	institutional	environment	in	Turkey	and	Jordan”,	Overseas	Development	
Institute,	https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11343.pdf.	Erişim	tarihi:	20	Aralık	2018.	Syf.	41

75	 Medina,	L.	ve	Schneider,	F.	(2018).	“Shadow	Economies	Around	the	World:	What	Did	We	Learn	Over	the	Last	20	Years?”.	
Uluslararası	Para	Fonu.	https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp1817.ashx.	Erişim	tarihi:	3	Ocak	2019.	Syf.	54

76	 Bidinger,	S.	(2015).	Syrian	Refugees	and	the	Right	to	Work:	Developing	Temporary	Protection	in	Turkey.	
	 Boston	Üniversitesi,	https://www.bu.edu/ilj/files/2015/01/Bidinger-Syrian-Refugees-and-the-Right-to-Work.pdf.	Erişim	tarihi:	20	Aralık	2018.	
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sahibi iş gücü ihtiyacına rağmen, Suriyelilerin istihdamının kayıt dışı olma özelliği, onları suistimale açık 
hale getirirken sürdürülebilir geçim kaynağı ve kendi kendine yeterlilik de arz etmemekte; bu durumun 
Suriyelilerin hayatlarını riske atarak Avrupa’ya ulaşma çabalarının bir nedeni olduğu ileri sürülmektedir.77

Şartlar göz önünde bulundurulduğunda, ne işverenlerin ne de Suriyelilerin kayıtlı çalışma 
düzenlemeleri yönünde bir girişimi bulunmaktadır. İşveren açısından, bir Suriyeliyi resmi olarak 
istihdam etmek, aylık asgari ücret ödeme (yaklaşık 400 $), sosyal sigorta primleri ve vergilerin 
ödenmesi dahil olmak üzere masrafların artması anlamına gelmektedir.78 Suriyeliler açısından, özellikle 
düşük beceri gerektiren sektörlerde çalışanlar için kayıt dışı istihdam, sosyal sigorta primi veya vergi 
ödememeleri anlamına gelmektedir. Suriyelileri daha uzun vadede kalırlarsa, bu da sosyal sigorta 
güvenlik yardımlarına hak kazanamamaları anlamına gelmekte; bu durum ise bireyler ve ev sahibi 
topluluklar üzerinde daha fazla külfet yaratabilmektedir. Bu, aynı zamanda kazandıkları ücretlerin 
resmi asgari ücretten düşük olması ve bir kaza durumunda tedavi sigortaları olmaksızın tehlikeli 
çalışma şartlarıyla karşı karşıya çalışmaları anlamına gelmektedir.79 

Suriyeli girişimcilerle işletmelerin kendileri ve diğer mülteciler için iş yaratma ve geçim kaynakları 
sağlama konusunda yapabilecekleri olumlu etki ise genellikle göz ardı edilmektedir. Türkiye’de 2011 
yılından bu yana, 6.500’den fazla kayıtlı firma Suriyeliler tarafından kurulmuş veya eş kuruculuğu 
üstlenilmiş olup80 kayıt dışı işletmelerle birlikte toplam sayının 10.000’in üzerinde olduğu tahmin 
edilmektedir.81 Suriyeli firmalar, ortalama olarak 9,4 kişiyi istihdam etmekte ve çalışanlarının çoğunun 
daha önce kayıt dışı sektörde çalıştığını bildirmektedirler.82 Çalışanların uyruğa göre dağılımı 
bilinmemektedir. Türkiye’de kayıtlı Suriyeli işletmelerin yaklaşık dörtte üçü 10’dan az çalışana sahip 
mikro kategori içinde yer almaktadır.83

2018’de Dünya Bankası tarafından yapılan kapsamlı bir hassasiyet izleme çalışmasında Suriyeli mülteci 
hanehalklarının yaklaşık yarısının yoksul olarak değerlendirilebileceği tespit edilmiştir.84 Kişi başına 
düşen aylık gelir 324 TL olan Asgari Harcama Tutarının (AHT) altında olduğunda bir hanehalkı yoksul 
olarak tanımlanmaktadır. Asgari Harcama Tutarı, mültecilerin kamplar dışında insan onuruna yakışır 
bir hayat sürebilmek için gerekli aylık asgari mal ve hizmet giderlerini ifade etmektedir.85 Buna karşılık, 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan veriler, ailelerin gıda ve ısınma gibi temel maddi 
gereksinimlerin en azından birkaçını karşılayabilme durumlarını izleyen aylık yoksulluk eşiğine benzer 
bir istatistik olan Türk vatandaşlarının ciddi maddi yoksunluk oranının 2015 yılında %30,3 olduğunu 
göstermektedir.86 Suriyelilerin en büyük giderlerinden birini kira oluşturmaktadır; ancak barınma 
veya kira giderlerine yönelik yardım YUKK kapsamına alınmamıştır.87 Kentsel alanlarda aileler yüksek 
barınma giderlerini karşılamak üzere sahip oldukları tüm parayı kullanmak zorunda olduklarından 
genellikle aşırı kalabalık evlerde ve dairelerde kalmakta ve geçici çözümler bulabilmektedirler; bu 
durum günlük hayatta güvencesizliğin her çeşidine katkıda bulunmaktadır.88 

Suriyeli mülteciler arasında yoksulluk düzeyinin yüksek olması, çocukların çoğu zaman hanehalkı 
gelirini desteklemek üzere doğrudan veya dolaylı olarak çalışmaya zorlanması anlamına gelmektedir. 
Türkiye’de çocuk işçiliği, Suriyeli krizinden önce de varlığını sürdüren bir toplumsal sorun olmuştur. 2009 
yılında, yaşları 6-17 arasında değişen çocukların en az %6’sı, ailelerinin hanehalkı gelirini desteklemek 
amacıyla çalışmaktaydı; bunların çoğunluğunu da Türkiye’de iki azınlık grup olan Kürt ve Roman halkları 
oluşturmaktaydı.89 2011 yılı başı itibariyle, Türkiye’de tahmini olarak 960.000 çocuk çalışmaktaydı ve 
bu sayının 2018 yılında, Suriyeliler de dahil olmak üzere iki katına çıkarak 2 milyona ulaştığı tahmin 

77	 Bellamy,	C.,	Haysom,	S.,	Wake,	C.	ve	Barbelet,	V.	(2017).	syf.	41	ve	Inegli-Ciger,	M.	(2017).	

78	 International	Crisis	Group	(2016).

79	 Ibidem.

80	 Hürriyet	Daily	News	(2018).	Syrian	entrepreneurs	thrive	in	Turkey,	boost	economy,	16	Mayıs	2018,	http://www.hurriyetdailynews.
com/syrian-entrepreneurs-thrive-in-turkey-boost-economy-131907.	Erişim	tarihi:	5	Ocak	2019.		

81	 Building	Markets	(2017).	Syf.	9

82	 Ibidem.	

83	 Ibidem.	

84	 Dünya	Gıda	Programı	(2018),	Refugees	in	Turkey:	Comprehensive	Vulnerability	Monitoring	Exercise	(Round	2).	Ankara.	https://
docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000071428/download/?_ga=2.7451250.1135739691.1546676619-287467957.1546676619. 
Erişim	tarihi:	20	Aralık	2018.	Syf.16

85	 Ibidem.

86	 Halberg,	E.	(2017),	“Causes	of	Poverty	in	Turkey.	The	Borgen	Project”,		https://borgenproject.org/causes-of-poverty-in-turkey/, 
Erişim	tarihi:	24	Ocak	2019.	

87	 Baban,	F.,	Ilcan	S.	ve	Rygiel,	K.	(2016).

88	 Ibidem.

89	 Uluslararası	Çalışma	Örgütü	(2009),	Give	Girls	a	Chance:	Tackling	Child	Labour,	a	key	to	the	future.	Cenevre:	International	Labour	
Office,	http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=10290.	Erişim	tarihi:	8	Ocak	2019.
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edilmektedir.90 Suriyelilerin içinde bulundukları geçim sağlama ihtiyaçları, 2016 öncesinde ve sonrasında 
çalışma izinleri alma konusundaki engellerle birlikte durumu daha da kötüleştirmektedir. 

2016 yılında, Suriyelileri kendi temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda desteklemek amacıyla, uygun 
Suriyeli ailelere aylık olarak koşulsuz nakit yardımı tedarik edilmesine yönelik olarak AB tarafından 
fonlanan nakit yardımı programı Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) kurulmuştur. ESSN programı, AB 
ile Türkiye arasındaki ortaklık sonucu WFP ve Türk Kızılayı tarafından uygulanmakta ve Türkiye’de 1 
milyondan fazla mülteciye ulaşmaktadır.91 AB’nin bu zamana dek fon sağladığı en büyük insani yardım 
projesidir. Bir aile uygun kabul edilirse, aylık ödenek Kızılay kartları olarak da bilinen hesap kartlarına 
yüklenmekte ve bu kartlar bankomatlarda ve dükkanlarda kullanılabilmektedir.92 

Uygun aileler, aylık olarak kişi başı 120 TL, veya yaklaşık 22 USD almakta; buna göre beş kişilik bir aile aylık 
olarak 600 TL, veya yaklaşık 112 USD almaktadır. Uygun aileler, uygun olmaya devam ettikleri ve bu fonlama 
program kapsamında mevcut olduğu sürece  yardım almaya devam edeceklerdir.93 UNICEF, ESSN’yi temel 
alarak, 230.000 Suriyeli çocuğun düzenli olarak okula devamını teşvik etmek amacıyla Türkiye’deki okullarda 
kayıtlı bulunan ve eğitimine devam eden mülteci çocukların sayısını artırmak amacıyla hedeflenen nakit 
transferi yoluyla Eğitim için Şartlı Nakit Transferi (CCTE) projesini uygulamaktadır.94 CCTE projesi, ESSN’den 
bağımsız olarak uygulanmakta ve maddi yardım kayıtlı çocuk sayısına, bunların sınıflarına ve cinsiyetine 
dayalı olarak değişiklik göstermekte; kayıtlı kız öğrenciler için bir miktar daha fazla yardım sağlanmaktadır.95 
Kritik olarak, Suriyeliler kayıtlı istihdam edildiklerinde artık ESSN programına erişememekte; bu kriter ise 
ESSN hakkında çevrimiçi yayınlanan bilgiler arasında kolaylıkla bulunamamaktadır.96  

Daily life in Akcakale and Harran refugee camps. Sanliurfa, Turkey. Photo by: cemT 

90	 Karaca,	E.	(2011),	Almost	1	Million	Child	Workers	in	Turkey,	21	Haziran	2011.	Bianet,	https://m.bianet.org/bianet/
education/130881-almost-1-million-child-workers-in-turkey.	Erişim	tarihi:	8	Ocak	2019;	Asia	News	(2017).	Two	million	children	
forced	to	work	in	Turkey,	including	child	refugees	from	Syria.	5	Ocak	2017.	http://www.asianews.it/news-en/Two-million-children-
forced-to-work-in-Turkey,-including-child-refugees-from-Syria-40616.html.	Erişim	tarihi:	20	Aralık	2018.	

91	 Dünya	Gıda	Programı	ve	Avrupa	Birliği	(2017).	About	the	ESSN	Card.	http://www.essncard.com/about-card/.	Erişim	tarihi:	20	Aralık	2018.	

92	 Summers,	H.	(2018).	“Why	we’re	paying	the	rent	for	a	million	Syrian	refugees”,	The	Guardian.	26	Mart	2018,	https://www.
theguardian.com/global-development/2018/mar/26/scheme-cash-transfer-turkey-1m-refugees-eu-aid.	Erişim	tarihi:	20	Aralık	2018.	

93	 Bkz.	Türk	Kızılayı	(2017).	About	the	ESSN.	KIZILAYKART,		http://kizilaykart-suy.org/EN/faq0.html,	Erişim	tarihi:	24	Ocak	2019.

94	 	UNICEF	(2017).	EU	and	UNICEF	to	reach	thousands	of	refugee	children	in	Turkey	with	Conditional	Cash	Transfer	for	Education.	https://www.
unicef.org/press-releases/eu-and-unicef-reach-thousands-refugee-children-turkey-conditional-cash-transfer.	Erişim	tarihi:	20	Aralık	2018.	

95	 Daha	fazla	bilgi	için,	bkz.	UNICEF	(2017).	How	Can	I	Benefit	from	CCTE?	http://unicef.org.tr/files/editorfiles/ccte_brosur_
EN_010817_printer(4).pdf.	Erişim	tarihi:	24	Ocak	2019.

96	 Summers,	H.	(2018).
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5.3. SOSYO-KÜLTÜREL BOYUT
GK rejimi, birçok alanı kapsamakla birlikte göçmenler ile mültecileri ülkenin daha geniş toplumsal 
bağlamına dahil etmeyi amaçlayan kapsamlı bir entegrasyon politikasına sahip değildir.97 Türkiye’deki 
merkezi yönetim sistemi de sosyal uyumu desteklemek üzere tasarlanmış girişimlerin her zaman yerel 
kaygıları gözetmemesi anlamına gelmektedir. Örneğin, hazine ödenekleri belediyeler arasında Türk 
vatandaşların sayısı dikkate alınarak fakat buna ek olarak mülteci nüfusu gözetilmeksizin dağıtılmakta; 
bu durum, çok sayıda Suriyelinin bulunduğu topluluklarda kaynakları esnetmektedir.98 Oysa, geçim 
kaynaklarıyla sosyal uyum arasındaki bağlantı, TCH tarafından iyi anlaşılmış durumdadır. ESSN 
programının Türkçe adı Sosyal Uyum Yardımı Programı olup, İngilizce ’den sözcüğü sözcüğüne 
çevirisi Sosyal Uyum Yardım Programı’dır.99 Türkçe adında, mültecilerin Türk topluluklar içindeki sosyal 
uyumunu desteklemek üzere mültecilere temel ihtiyaç yardımı yapılması düşüncesi vurgulanmaktadır.

Sosyal uyum üzerine yapılan çalışmalar, Türk toplulukları tarafından Suriyelilere yönelik olarak 
ifade edilen şefkat ve yardımlaşma duygularının, çoğu Türk’ün Suriyelilere karşı “bilinçli mesafe” 
korumasına bağlı olarak azaldığını saptamıştır.100 Ev sahibi topluluklar, özellikle de etnik, mezhepsel 
veya ideolojik farklılıklarla ötekileştirilmiş hisseden topluluklar, Suriyelileri siyasi ve ekonomik 
çıkarlarına bir tehdit olarak algılamakta, onları daha kötü hale gelen kamu hizmetleri üzerinde bir 
külfet olarak görmekte ve yükselen fiyatlar ve artan işsizlik konusunda onları suçlamaktadır.101 Her ne 
kadar, Türk hükümeti Suriyeli mültecilerle kültürel ve dini yakınlıkları vurgulamış olsa da, halk şaşırtıcı 
ölçüde büyük bir kültürel ve sosyal mesafe algılamakta; bu durum onların geleceği Suriyelilerle 
paylaşmaya hazır olmadıklarına işaret etmektedir.102 

2017 yılında ve 2018 yılı başında Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Suriyeli ve Türk katılımcılara 
uygulanan çevrimiçi bir ankette Suriyelilerin Türklerle sosyal olarak kaynaşmaya ve birlikte çalışmaya 
Türklerden çok daha istekli oldukları saptanmıştır.103 Bunun dışında, Suriyeli kadınlar, Türk ev sahibi 
topluluklarla sosyal olarak kaynaşma konusunda erkeklerden daha muhafazakar görünmektedirler.104 
Başarılı sosyal etkileşimin önündeki önemli bir engelin, iş gücü pazarına katılım ile Türkiye’deki sosyal 
ve kültürel hayata etkin katılımı etkileyen dil farklılığı olduğu ileri sürülebilir. Bu aşamada, çoğu Suriyeli 
en azından birkaç yıldır Türkiye’de bulunduğundan halihazırda temel düzeyde Türkçe öğrenmiştir 
veya öğrenmeye istekli bulunmaktadır.105 

Türkiye, GK faydalanıcıları için zorunlu Türkçe dil kursları düzenlememekle birlikte, bazı belediyeler 
ve STK’lar da dahil olmak üzere sivil toplum aktörleri tarafından Türkçe dil kursları verilmektedir.106 
Gerek iş ve işçi bulma kurumu İŞKUR üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gerekse Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı’nın ülke genelinde çeşitli beceri 
seviyelerine yönelik eğitim veren mesleki eğitim merkezleri bulunmaktadır.107 Mültecileri ve ev sahibi 
toplulukları desteklemek üzere uluslararası kuruluşlar bu kurumlarla birlikte çalışmaktadır, ancak 
Suriyeliler genellikle bu tür mesleki eğitimlerin kendileri için açık ve uygun olduğunun bilincinde 
değillerdir.108 Bazı belediyeler, ücretsiz dil kursları düzenleyerek, sosyal destek programları geliştirerek 
ve Suriyelilerin entegrasyonunu desteklemek üzere sivil toplum girişimleriyle işbirliği yaparak Suriyeli 
mültecilerin uyumuna yönelik çabalarında özelikle yenilikçi olmuşlardır.109 

Okullaşma konusunda, Suriyeli öğrenciler Türkiye’ye yeni geldiklerinde, bunların çoğu, 2020 itibariyle 
bütün Suriyeli çocukları Türk devlet okullarına entegre etmeyi hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
“Geçiş Eğitim Merkezlerine” dönüştürülmüş bulunan “Geçici Eğitim Merkezlerine” (GEM) devam 

97	 İçduygu,	A.	ve	Şimşek,	D.	(2016).

98	 International	Crisis	Group	(2018).

99	 Dünya	Gıda	Programı	(2018).	Social	Cohesion	in	Turkey:	Refugee	and	Host	Community	Online	Survey.	https://docs.wfp.org/api/
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107	 Ibidem.

108	 Ibidem.

109	 Kirişci,	K.,	Brandt,	J.	ve	Erdoğan,	M.	(2018).

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000039741/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000039741/download/
https://mmuraterdogan.files.wordpress.com/2016/06/suriyeliler-barometresi-yc3b6netici-c3b6zeti.pdf
https://mmuraterdogan.files.wordpress.com/2016/06/suriyeliler-barometresi-yc3b6netici-c3b6zeti.pdf


22 	 	 	 	 	 	 | 	 TÜRKİYE ’DEKİ	SURİYELİ	MÜLTECİLERİN	EKONOMİYE	KATILIMI

MART 2019 

etmişlerdir.110 Suriyeli çocukların Türk devlet okullarına kolayca geçişi önünde bir dizi engel bulunmaktadır.111 
Türkiye’de devlet okullarında yalnızca Türkçe eğitim verildiğinden, örneğin Türkçe bilmeyen Suriyeli 
çocuklar, Türkçe müfredatı izlemekte zorlanmaktadırlar.112 Türk okullarına kayıtlı olup Türkçe diplomayla 
mezun olan Suriyeli çocukların çalışma olanaklarına erişim konusunda şanslarını artırmaları beklenmektedir. 

2018-2019 eğitim-öğretim yılında genel olarak Türkiye’de okul çağında bulunan bir milyonu aşkın 
Suriyeli mülteci çocuk içinde 600.000’den fazlası Türk eğitim sisteminde kayıtlı bulunmaktadır.113 Bu 
durum, Suriyeli çocukların yaklaşık %40’ının okula devam etmediği anlamına gelmekte ve buna bağlı 
olarak da Türkçe öğrenme veya dil becerilerini geliştirme becerileri önemli ölçüde engellenmektedir. 
Ayrıca, çocukların yaşı büyüdükçe okulu bırakma riskleri yükselmekte; 12 yaşın üzerindeki erkek 
çocukların ailelerine destek olmak üzere çocuk işçiliğine dahil olma riski ise özellikle öne çıkmaktadır.114

2017 yılında Türkiye’nin beş farklı ilinde Suriyelilerin okullaşması önündeki engeller üzerine yapılan 
bir araştırmada, Suriye’ye yakın illerde ikamet eden Suriyeli çocukların sosyal entegrasyonunun, 
Ankara ve İstanbul’da yaşayan Suriyelilere nazaran daha iyi olduğu saptanmış; bunun temel nedeninin 
de kültürel uygulamaların benzer olması ve Arapça’nın daha geniş olarak kullanılması olduğu 
ileri sürülmüştür.115 Görüşmeye alınan ve çocukları okula devam etmeyen ebeveynler, ekonomik 
hassasiyetler ve kültürel nedenlere işaret etmektedirler.116 Eğitim, istihdam olanakları üzerinde büyük 
bir etkiye sahiptir: Türkiye dahil olmak üzere OECD ülkelerinin 2012 tarihli bir analizinde, yüksek 
öğrenim düzeylerine sahip kişilerin daha iyi iş olanaklarına kavuştukları; erkeklerin ise istihdam 
oranlarının genellikle kadınlardan yüksek olduğu görülmektedir.117 Buna bağlı olarak, yüksek 
niteliklere sahip bireyler, ekonomik kalkınmanın desteklenmesinin bir gereği olarak, istikrarlı yüksek 
beceri sahibi işçi arzını oluşturduklarından kaliteli eğitime erişim sağlamak hayati öneme sahiptir.118

Türkiye’de Suriyeli nüfusunun kayda değer bir bölümünü oluşturan genç Suriyelilerin (Türkiye’de 
kayıtlı Suriyeli mültecilerin yaklaşık %43’ü 0-17 yaşları arasındadır) entegrasyonu ve sosyal uyumu, 
ailelerinin ve ev sahibi ülkelerin ekonomik güvenliği açıcından çok önemlidir.119 Yüksek öğrenim 

110	 Qaddour,	K.	(2017).	
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Syrian refugee children studying at home. Istanbul Turkey. Photo by: Tolga Sezgin 
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konusunda Suriyeli mülteciler için elverişli politikalar ve programlar mevcuttur. Kayıt oranları her yıl 
artan Suriyeliler, 2013 yılından bu yana diğer uluslararası öğrencilerden farklı olarak eğitim ücretleri 
ödemekten muaf tutulmuştur.120 

Ayrıca, lise mezunlarının üniversiteye başlamadan veya DAFI gibi burs programlarına başvurmadan 
önce Türkçe yeterlilik seviyelerini yükseltmek üzere, Suriyeliler BMMYK tarafından desteklenen yüksek 
öğrenim hazırlık programlarına kaydolabilmektedir.121 Haziran 2018 itibariyle %55’i erkek ve %45’i kız 
öğrenci olmak üzere 1.916 Suriyeli, yüksek öğrenim bursu almıştır.122 2017-18 akademik yılında, devlet 
üniversiteleri ve özel üniversitelerde kayıtlı toplam Suriyeli öğrenci sayısı 20.701 olmuştur. Suriyelilerin 
yüksek öğrenime erişiminin iyileştirilmesine karşın, Suriyeli mültecilerin yalnızca %4’ü Türkiye’de yüksek 
öğrenim kademesinde eğitime devam edebilmekte; bunu başaran öğrencilerin %63’ünün erkek ve 
yalnızca %37’sinin kız öğrenci olması da bu konudaki cinsiyet farklılığını açıkça ortaya koymaktadır.123

Türkiye’deki kayıt dışı sektörü üzerine yapılan çalışmalar, eğitim düzeyi ile kayıt dışı istihdam arasında ters 
orantı bulunduğuna; buna göre, eğitim düzeyi düştükçe bir işçinin, özellikle kadınların, kayıt dışı sektörde 
çalışma olasılığının arttığına işaret etmektedir.124 2016 yılında GİGM tarafından yapılan bir değerlendirmede, 
Türkiye’deki Suriyelilerin %30’dan fazlasının okuma yazma bilmediği ve yalnızca yaklaşık %6’sının lise veya 
yüksek öğrenim diplomasına sahip olduğu saptanmıştır.125 Bu veriler, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin büyük 
bir oranının düşük beceri sahibi olduğu ve güvencesiz yasal statüleri ve sınırlı Türkçe dil becerileri nedeniyle 
kayıt dışı ekonomide yer alan işlerde suistimal edilme olasılıklarının bulunduğunu göstermektedir. 

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından 2017 yılında Türkiye’de yapılan bir çalışmada, Türk ev sahibi 
topluluklar, Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye gelişini olumsuz olarak algılamakta, ayrıca bu duruma 
artan iş rekabetini ve ücret düşüşünü de atfetmektedirler.126 Diğer yandan, Suriyeli mülteciler de Türk 
işverenler tarafından kendilerine tanınan koruma mekanizmaları ve hakların bulunmaması konusunda 
olumsuz duygular içindedirler.127 Bu kaygıların, her iki topluluğun da birbirinin çalışma ahlakına 
yönelik olumsuz algılarıyla daha da arttığı görülmektedir. Türk topluluklar, bunun Suriyeli mülteciler 
için birçok hizmetin sağlanmasıyla ilgili olduğunu düşünürken, Suriyeli mülteci toplulukları da uzun 
çalışma saatleri ve düşük ücretler nedeniyle sosyal etkinliklere katılamadıklarını, toplulukları ve 
komşularıyla etkileşime giremediklerini veya idari meseleleri halledemediklerini ifade etmişlerdir.128

Suriyeli mültecilerin Türkiye’de ekonomik entegrasyon durumunun güçlü bir toplumsal cinsiyet boyutu 
bulunmaktadır. Kadınlar, erkeklerle aynı istihdam haklarına sahip olmakla birlikte, toplumsal cinsiyet 
normları, ister kadınlar veya kız çocuklarıyla ilgili gerçek veya algılanan koruma riskleri, ister kadınlar için 
uygun görülmeyen kamusal alanda çalışma nedeniyle olsun, kadınların bu haklara erişmeleri önünde 
engel teşkil edebilmektedir.129 Hassasiyetlere maruz kalma konusunda, iş gücü pazarı Türk erkeklerini 
Suriyeli erkeklerden, Suriyeli erkekleri ise Suriyeli kadınlardan daha avantajlı bir konuma yerleştirmektedir.130 
Sonuç olarak, Türkiye’de Suriyeli mülteci erkeklerin %73’ü, kadınların ise yalnızca %14’ü istihdam edilirken131 
çalışma izni başvuruları çoğunlukla Suriyeli erkekler için talep edilmekte ve alınmaktadır.132

Suriye’de hakim toplumsal cinsiyet normları, ev işleri, çocukların büyütülmesi ve bakım 
sorumluluklarını kadın aile mensuplarına yüklemekte; gelir elde etme faaliyetleri ise geleneksel olarak 
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erkeklerle ilişkilendirilmektedir.133 Ancak, Türkiye’deki ekonomik güvencesizlikten dolayı, geçim 
sağlamak için daha fazla kadın iş gücü pazarına girmek zorunda kalmıştır. Onları hem fiziksel hem 
de sosyal olarak riske attığı için bazı kadınlar açısından bu, mecburi ve istenmeyen bir durum olup; 
özellikle, genç kadınlar olmak üzere, diğerleri için ise yeni keşfedilmiş bir araç ve kendi hayatlarının 
kontrolünü ele geçirme yolunda olumlu bir adım anlamına gelmektedir.134 Kadınlar, genellikle ev 
işlerinin ve de gelir elde etme sorumluluklarının her ikisinin birden külfetini üstlenmekte; bu da sınırlı 
ailevi ve sosyal ağlardan dolayı durumlarını daha da kötüleştirmektedir.   

BM Türkiye Kadın Birimi ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) 
tarafından yedi Türk ilinde 1200’den fazla Suriyeli kadın üzerinde yapılan bir çalışma, bunların 
%90’ından fazlasının çalışma izinleri konusunda bilgilerinin olmadığını göstermiş ve kadınların 
istihdam alanlarındaki hak ve sorumlulukları konusunda bilgilerinin olmadığı varsayımını 
kuvvetlendirmiştir.135 Ayrıca, kayıtlı ve kayıt dışı işlerde çalışan kadınların yaklaşık %40’ı Suriyeli ağları 
vasıtasıyla iş bulmuştur; buna karşılık, Türk ev sahibi topluluk mensuplarının yardımıyla iş bulanların 
oranı %20 ve Türkiye’deki iş kurumunun yardımıyla iş bulanların oranı ise %4’tür.136 Son olarak, 
aile içindeki toplumsal cinsiyet dinamiklerinin ve kadının medeni durumunun da kadının işgücüne 
katılımını sağlamada bir rol oynadığı görülmektedir. Yüksek öğrenim diplomalarına sahip kadınların, 
boşanmış ve evlenmemiş kadınların istihdam oranları, evli kadınlara nazara daha yüksektir.137   

6. ARAŞTIRMA BULGULARI: 
SURİYELİLERİN EKONOMİK 
ENTEGRASYONU VE KENDİ 
KENDİNE YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN 
ENGELLER VE FIRSATLAR NELERDİR?

Aşağıdaki bölümlerde, çalışmanın Sultanbeyli, Hatay ve Ankara’daki KBG ve OGT’lerden alınan 
birincil verilerinin nitel analizine dayalı temel bulgular sunulmaktadır. Katılımcılardan doğrudan 
yapılan alıntılar, katılımcıların sesini ve görüşlerini öne çıkarmak amacıyla renkli olarak vurgulanmıştır. 
Bulgular, aşağıdaki boyutları da kapsayacak şekilde, çalışmanın ekonomik entegrasyon tanımından 
yola çıkan üç kategori altında sunulmaktadır:

1. Yasal boyut: Mülteciler, yasal statülerinden ötürü ayrım gözetilmeksizin çalışma olanaklarına ve 
istihdam haklarına erişmelerini mümkün kılacak hak ve yetkilerden yararlanabilirler  

2. Ekonomik boyut: Mülteciler, insani yardım aktörleri veya ev sahibi devlet tarafından sağlanan 
yardıma bağımlı olmayıp kendi kendine yeterli ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına sahiptirler

3. Sosyo-kültürel boyut: Mülteciler, günlük hayatlarında ve iş yerlerinde yerel topluluklar ve diğer 
mültecilerle olumlu etkileşim içindedirler

133	 Khattab,	L.	ve	Myrttinen,	H.	(2017).	““Most	of	the	men	want	to	leave”:	Armed	groups,	displacement	and	the	gendered	webs	
of	vulnerability	in	Syria.	International	Alert.	https://www.international-alert.org/sites/default/files/Gender_VulnerabilitySyria_
EN_2017.pdf.	Erişim	tarihi:	8	Ocak	2019.	Syf.	16

134	 IOM	Türkiye	(2017).	Bu	bulgu,	Lübnan’da	oldukça	öne	çıkmaktadır;	bkz.	El-Masri,	R.,	Harvey,	C.	ve	Garwood,	R.	(2013),	Shifting	sands:	
Changing	gender	roles	among	refugees	in	Lebanon,	Beirut:	Abaad	–	Resource	Centre	for	Gender	Equality	ve	Oxfam,		http://policy-
practice.oxfam.org.uk/publications/shifting-sands-changing-gender-roles-amongrefugees-in-lebanon-300408,	Erişim	tarihi:	8	Ocak	2019.

135	 UN	Women	Türkiye	ve	SGDD-ASAM	(2018).	Needs	Assessment	of	Syrian	Women	and	Girls	under	Temporary	Protection	Status	in	
Turkey.	http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/country/turkey/the%20needs%20
assessmentengwebcompressed.pdf?la=en&vs=3139.	Erişim	tarihi:	9	Ocak	2019.	Syf.	6

136	 Ibidem	syf.	45-46

137	 Ibidem	syf.	45-46

https://www.international-alert.org/sites/default/files/Gender_VulnerabilitySyria_EN_2017.pdf
https://www.international-alert.org/sites/default/files/Gender_VulnerabilitySyria_EN_2017.pdf
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/shifting-sands-changing-gender-roles-amongrefugees-in-lebanon-300408
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/shifting-sands-changing-gender-roles-amongrefugees-in-lebanon-300408
http://www2.unwomen.org/-/media/field office eca/attachments/publications/country/turkey/the needs assessmentengwebcompressed.pdf?la=en&vs=3139
http://www2.unwomen.org/-/media/field office eca/attachments/publications/country/turkey/the needs assessmentengwebcompressed.pdf?la=en&vs=3139
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6.1. YASAL BOYUT
OGT’lerin Suriyeli katılımcılarına doğrudan GK altında kayıtlı olup olmadıkları sorulmamakla 
birlikte, tartışmalar süresince bunların çoğu GK rejimi altında kayıtlı bulunduklarını belirtmişlerdir. 
Bu statü, onlara hastanelere erişim dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinin yanı sıra, katılımcıların 
tekrar tekrar ifade ettiği bir boyut olan eğitime erişme gibi sosyal hizmetlere erişim sağlamaktadır. 
GK rejimi altında, Suriyelilerin çalışma hakkı, gerek maaşlı çalışmak, gerekse kendi işini kurmak için 
çalışma iznine başvurmak ve almak ile doğrudan bağlantılıdır. Bu yasal sürecin özellikleri, Türkiye’de 
Suriyelilerin gündelik hayatları ve geçim kaynakları açısından uygulamada birtakım engeller ortaya 
koymaktadır. 

6.1.1. Diploma denkliği 

Öncelikle, Suriyelilerin kayıtlı olarak iş gücü pazarına girmesinin önünde, ulusal güvenlik, halk sağlığı 
ve kamu düzeni açısından sınırlamalar ve kısıtlamalar bulunmasının yanı sıra sağlık veya eğitim gibi 
belirli sektörlerde de ek izinlerin alınması gerekmektedir.138 Benzer bir şekilde, Suriye’den alınmış 
yüksek öğrenim belgeleri kabul edilmemekte ve Türkiye’den daha başka belgelerin alınması 
gerekmekte; katılımcıların ise bu süreç hakkında ayrıntılı bilgisi bulunmamaktadır. Hangi belgelerin 
gerekli olduğu ve Türkiye’de kayıtlı istihdamda yer almak üzere Suriye’den alınan eğitim belgelerini 
kullanabilmek için gerekli süreçlerin neler olduğu konusundaki kafa karışıklığı da çoğu katılımcı 
tarafından vurgulanmıştır.  

Doktor olarak işimi yapmak istiyorum ve (çalışma izniyle) kayıtlı olarak çalışmak 
isterdim. Diplomalarınız olsa bile doktor olarak çalışmak zor, Suriye’den aldığımız 
dereceleri Türkiye’de belgelendiremiyoruz. 

Hatay’da bir STK’da kayıt dışı istihdam edilen Suriyeli bir erkek

Suriye’den alınmış üniversite diplomam var fakat bunun Türkiye’de denkliği yok. İş 
bulmakta çok zorlandım.  Geçici koruma kimlik belgem çoğu zaman yeterli olmadı; 
işverenlerin çoğu, kayıtlı istihdama almak için oturma izinlerini de görmek istiyor.

Sultanbeyli’de kayıt dışı istihdam edilen Suriyeli bir kadın

Çalışma izinleri ve belgelerine ilişkin yasal sorular söz konusu olduğunda, karşılaşılan ilk aktörler 
belediyelerdir. Ancak, GK faydalanıcılarına ilişkin politika yanıtları oldukça merkezi bir biçimde 
GİGM üzerinden sağlanmaktadır.139 Kanuna göre, belediyeler yalnızca Türk vatandaşlarına hizmet 
vermek üzere yetkilendirilmişlerdir ve buna göre kendilerine kaynak sağlanmıştır; bu durum, 
mültecileri desteklemeye yönelik mali kaynakların sınırlı olduğu anlamına gelmektedir.140 Sultanbeyli 
belediyesinden bir kilit bilgilendirici tarafından ifade edildiği üzere, Suriyelilere verilen herhangi 
bir destek, daha fazla mülteci çekme riski taşımakta ve bu da kaynakları daha da baskılamaktadır.141 
Kendisiyle görüşme yapılan Sultanbeyli belediyesinden bir yetkili, Suriyeli mültecilerin kayıtlı iş 
gücüne erişiminin desteklenmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesi için STK’lar, belediyeler ve 
üniversiteler arasında daha yakın işbirliğinin olması gerektiğini vurgulamıştır.142   

6.1.2. Çalışma izni: Avantajlar ve dezavantajlar

OGT katılımcıları, kayıtlı istihdamın; yani çalışma izni ve sigortanın (sosyal sigorta) beraberinde 
getirdiği yasal avantajlar konusunda farklı farkındalık ve bilgi düzeyleri ortaya koymuşlardır. Çoğu 
Suriyeli katılımcı arasında, herkes nedenini açıklayamasa da kayıtlı istihdamın kayıt dışı istihdamdan 
daha avantajlı olduğu yönünde genel bir anlayış hakimdir. Kayıtlı istihdamın yasal avantajlarının 

138	 Ineli-Ciger,	M.	(2017).	

139	 Erdoğan,	M.	(2017).	Urban	Refugees	from	“Detachment”	to	“Harmonization”:	Syrian	Refugees	and	Process	Management	of	
Municipalities:	The	Case	of	Istanbul.	Migration	Policy	Workshop	and	Marmara	Municipalities	Union’s	Center	for	Urban	Policies,	
https://mmuraterdogan.files.wordpress.com/2016/06/mmu-urban-refugees-report-2017_en.pdf,	Erişim	tarihi:	5	Ocak	2019.	

140	 Kirişci,	K.,	Brandt,	J.	ve	Erdoğan,	M.	(2018).

141	 Sultanbeyli	belediye	yetkilisiyle	yapılan	KBG.	Ekim	2018.

142	 Ibidem.

https://mmuraterdogan.files.wordpress.com/2016/06/mmu-urban-refugees-report-2017_en.pdf
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bilincinde olan ve OGT’lere katılan bu Suriyeli katılımcılar, temel faydalar olarak iş ve gelir güvencesini 
belirtmişlerdir. Bu soruya ilişkin temel bilgi kaynağı ise diğer Suriyeli meslektaşlar veya ağlar olup, 
bu durum işverenler, Türk devlet kurumları ve STK’lar gibi diğer kaynakların bu konuda sınırlı bilgi 
sağladığı anlamına gelebilir. 

İşe başladığımda, sigorta ödemesi alıp almayacağım konusunda bilgilendirilmemiştim. 
Ayrıca, sigorta konusunda da pek bir bilgim yoktu ve bunun anlamını sonradan 
öğrendim. Bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Keşke sigortalı olsaydım. 
Bir keresinde dirseğimden sakatlandım ve doktor 15 gün izin almamı söyledi fakat 
çalıştığım iş yeri sigortalı olmadığım için bana sadece 5 gün izin verdi. Bu beş gün de 
maaşımdan kesildi. Sigortalı olsaydım, maaşımdan kesinti yapılmayacaktı.

Sultanbeyli’de kayıt dışı istihdam edilen Suriyeli bir kadın 

Sigortalı çalışmayı tercih ederim. Sigortalı çalışırsam, çalışma saatlerim ve maaşım 
sabitlenecek ve kolayca işten çıkarılmayacağım.

Hatay’da kayıt dışı istihdam edilen Suriyeli bir kadın

Sigortanın kayıt dışı istihdamdan tam olarak neden daha iyi olduğundan emin değilim. 
Daha iyi olduğunu biliyorum ama neye yaradığından pek emin değilim. Türkiye’de 
emekli olmak için faydalı olduğunu duydum.

Sultanbeyli’de kayıt dışı istihdam edilen Suriyeli bir erkek

Kayıtlı istihdam edilen katılımcılar, çalışma izinleri ve bunların beraberinde getirdiği sosyal sigortanın 
avantajları konusunda en yüksek bilgi düzeyine sahip katılımcılardır.  Ancak, veriler bu bilgileri ancak 
kayıtlı çalışan olduktan sonra edindiklerini göstermekte; bu da çalışma iznine erişemeyenlerin sahip 
olduğu bilgi eksikliğini vurgulamaktadır. 

Türkiye’ye geldikten sonra, yaklaşık 5 yıl kayıt dışı çalıştım. Sigortalı olmam 
gerektiğini biliyordum fakat bunun neleri kapsadığı hakkında pek bir fikrim yoktu. 
Mevcut işime (çalışma izniyle) başladığımda avantajların tam olarak neler olduğunu 
öğrenebildim. Çalışma izni ve sigorta sayesinde, seyahat izni almadan da serbestçe 
seyahat edebiliyoruz. Ayrıca, özel hastanelerde indirimden yararlanabiliyoruz.

Sultanbeyli’de kayıtlı istihdam edilen Suriyeli bir erkek

Sigortalı olduktan sonra, birçok hakkım olduğunu öğrendim. Örneğin, sigortasız olarak 
doğum izni alamamıştım. Doğum yaptıktan 10 gün sonra işe geri dönmek zorunda 
kalmıştım. Şimdi, tekrar hamileyim ve doğum iznim 4 ay olacak.

Hatay’da kayıtlı istihdam edilen Suriyeli bir kadın

İş gücü pazarı düzenlemeleri konusunda temel yasal bilgilere sahip olmamanın dışında, Suriyeli 
katılımcılar çalışma izni sürecinin nasıl başlatılacağına ilişkin doğru bilgileri hangi kaynaktan alacakları 
konusunda da engellerle karşılaşmışlardır. Tüm bölgelerdeki katılımcılar, çalışma izni düzenlemelerine 
ilişkin sorularını kime sormaları gerektiğinden emin olmadıklarını belirtmişlerdir. Uygulamada, çalışma 
olanakları ve geçim kaynaklarına yönelik destek konularında, Suriyelilerin kaydolabileceği, Türkiye İş 
Kurumunun (İŞKUR) da aralarında bulunduğu çeşitli kurumlar ve Hayata Destek (STL) gibi BMMYK 
ortakları, Gaziantep Ticaret Odası ve diğer STK’lar bilgi sağlamaktadır.143

143	 BMMYK	(2018).	Livelihoods.	UNHCR	Help.	Türkiye,		https://help.unhcr.org/turkey/information-for-syrians/livelihoods/.	Erişim	tarihi:	
2	Ocak	2019.

https://help.unhcr.org/turkey/information-for-syrians/livelihoods/
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6.1.3. İşletme sahipleri ve işverenler

GK rejimi altında, Suriyeliler Türkiye’de kendi işlerini kurabilir ancak Türk Ticaret Kanununa uygun 
olarak kayıtlı bir yasal bir işletmelerinin olması gerekmektedir.144 İşletme Türkiye’de resmi olarak kayıtlı 
olduktan sonra, işletme sahibi resmen çalışma izni için başvurabilir.145 Sultanbeyli ve Hatay’da Suriyeli 
işletme sahipleriyle yapılan OGT’lerde ekonomik entegrasyona ilişkin bir dizi engel vurgulanmıştır. 
Katılımcılar, manav dükkanı, tamirci atölyesi, kuaför salonu ve tekstil dükkanı gibi küçük işletmelere 
sahiptirler.  

Suriyeli işverenler, işletmelerinin Türkiye’de kayıt altına alınma süreçleri konusunda bilgilerinin 
olmadığının altını çizmişlerdir. Sultanbeyli’deki çoğu katılımcı, ancak işlerini kurduktan sonra 
işletmelerinin yasal idare boyutuyla karşılaştıklarını belirtmiştir. Aşağıdaki alıntı, küçük ölçekli Suriyeli 
işverenlerden derlediğimiz benzer öyküleri temsil etmektedir:

Kuaför salonumu ilk başta ruhsatsız olarak açtım. Açtıktan birkaç gün sonra, polis 
geldi ve bana on beş gün içinde ruhsat almazsam salonumun kapanacağını söylediler. 
Arapça tercümanla birlikte geldiler, yoksa ne dediklerini anlayamazdım. Belgeler 
konusunda yardımcı olması için bir muhasebeci tuttum. Bana imzalamamı söylediği 
belgeleri imzaladım ama bunların ne olduğunu bilmiyordum. Çok fazla para ödedim 
(yaklaşık 4000 TL) fakat bunun ne için olduğundan emin değildim. Ruhsat almanın 
bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Suriye’de dükkanınızı açtıktan sonra ruhsat 
alabilirsiniz.

Sultanbeyli’de işletme sahibi Suriyeli bir erkek

Hatay’da birçok OGT katılımcısı, işletmesinin kayıtlı olmadığını ve belediye veya polis tarafından 
denetlenmediğini belirtmiştir. Ancak, Hatay’da daha önce Suriye’de avukat olarak çalışmış olan bir 
katılımcı, işletmesini burada kayıt altına almak için destek aldığını belirtmiştir. 

Bir işletme için vergi levhası ve ruhsat almak çok zor. Nasıl yapıldığını bilmiyoruz. 
Muhasebecilerle ve mali müşavirlerle konuştuk ve bize yardımcı oldular. Hatay’da 
Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağından eğitim aldık. Bu eğitim çok 
yardımcı oldu.

Hatay’da işletme sahibi Suriyeli bir erkek

Firmam kayıtlı olsaydı, çalışma izni alabilirdim. O zaman, Türkiye’nin her yerine 
seyahat edebilirdim.

Hatay’da işletme sahibi Suriyeli bir erkek

İşletme ortağım Türk olduğundan emlak ofisi açmak benim için kolay oldu. Tek 
sorunum, başka şehirlerden ev bakmaya gelmek isteyen Suriyelilerin seyahat izinleri 
olmadığından bunu yapamaması oldu.

Hatay’da işletme sahibi Suriyeli bir erkek

Ekonomik entegrasyon konusunda Suriyeli işletme sahiplerinin karşılaştığı bir diğer engel, dükkanları 
kayıtlı olmadığında GK altındaki diğer Suriyeliler ve kendileri için geçerli seyahat kısıtlamalarıdır.  

144	 Ibidem.

145	 Ibidem.	
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6.2. EKONOMİK BOYUT
Suriyeli ve Türk katılımcılarla yapılan OGT’lerde kendi kendine yeterlilik ve geçim kaynaklarının 
sürdürülebilirliği konusu tartışılmıştır. Tüm bölgelerde, Suriyelilerin hassasiyetinin koruma engelleri ve 
yoksullukla bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştır. Düzenli gelir elde etme olanaklarına ilişkin uygulamalar, 
bilgi ve tutumlar konusunda işverenler, kayıtlı istihdam edilen ve kayıt dışı istihdam edilen katılımcılar 
gibi istihdam kategorileri arasında gösterge niteliğinde farklılıklar görülebilmektedir.  

6.2.1. Ekonomik güvencesizlik ve suistimal

Suriyeli katılımcılar arasında en yaygın deneyim, kayıt dışı istihdamda yer almış bulunmak ve buna 
bağlı olarak çoğu durumda doğrudan ekonomik olarak suiistimal edilmek olmuştur. OGT’ler 
sırasında kayıtlı istihdam edilen Suriyeli katılımcıların büyük çoğunluğu, daha önce kayıt dışı istihdam 
edildiklerini belirtmiştir.    

Bir çelik fabrikasında çalıştım. Suriyeliler, Türk işçilerden dört kat fazla çalışıyordu. 
Bize daha fazla ödeme yapacağı veya en azından bizi methedeceği yerde, işveren bizi 
bir gün işe gelemezsek 200 TL (37 USD) kesinti yapmakla tehdit etti ve öğle tatiline 
çıkmamıza izin vermedi.

Sultanbeyli’de kayıt dışı istihdam edilen Suriyeli bir erkek

Belimden ameliyat olmam gerekiyordu. Şoför olarak işime devam edemiyordum ve 
aracı, kayıt dışı olarak çalıştığım firmaya iade etmem gerekiyordu. Beni işten çıkardılar 
ve onlarla çalıştığım son üç ayın maaşını ödemediler.

Sultanbeyli’de işsiz Suriyeli bir erkek

Kayıt dışı istihdam edilen Suriyelilerin ortak olarak karşılaştıkları engel ise maaşlarının düzensiz veya 
geç ödenmesi ya da hiç ödenmemesidir. Katılımcılar, bu konuya ilişkin birinci veya ikinci elden birçok 
durum aktarmışlardır. Hassas durumlarından dolayı, çoğu zaman işverenlerinden aldıkları ödemeleri 
takip etmekten korkmaktadırlar. Ayrıca, kayıt dışı çalışan Suriyelilerin Türk iş kanunu veya sendikalar 
gibi koruma mekanizmalarına başvuramamaksızın, çoğu zaman uzun saatler boyunca çalışmaları 
gerekmektedir.146 Benzer şekilde, Türk katılımcılar da birçok Suriyelinin dil engelleri, kendilerine 
bilgi verilmemesi veya cehalet nedeniyle işverenleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını 
düşündüklerini ifade etmişlerdir.  

146	 Örneğin	bkz.	Erdoğdu,	S.	(2018).	Syrian	Refugees	in	Turkey	And	Trade	Union	Responses,	Globalizations,	6(15),	syf.	838-853.	

Syrian refugee workers are in a textile factory. Istanbul,Turkey. Photo by: Thomas Koch 
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Hiçbir işveren, bir seferde [aylık maaş] ödeme yapmıyor. Kayıt dışı çalışan Suriyeli 
erkeklerin %90’ı bu sorunla karşı karşıya kalıyor. Suriye’de işvereniniz de dahil, 
topluluğunuzdaki insanları ve nerede yaşadıklarını bilirsiniz. Çözüm nedir? Yargı süreci 
çok uzun sürüyor ve polis de bu konuyu takip etmiyor.

Sultanbeyli’de işsiz Suriyeli bir erkek

Suriyeliler Türk işverenler tarafından sık sık ayrımcılığa maruz tutuluyor. Suriyeli 
işçiler çoğunlukla hangi firmaya çalıştıklarını bilmiyorlar. Kendilerine sorsanız, ‘Hasan 
kardeşimle çalışıyorum’ derler. Hakları konusunda daha fazla bilgilendirilmeleri 
gerekiyor ve ilk olarak firmanın ruhsatını kontrol etmek gerekiyor.

Sultanbeyli’de kayıtlı istihdam edilen Türk bir kadın 

Birincil verilerin tümü, Suriyelilerin düşük beceri gerektiren ve kayıt dışı çalışma olanakları bulmaları 
ve bunlara erişmelerinin nispeten kolay olduğunu göstermektedir. Türk katılımcılar, özellikle 
genç Suriyelilerin düşük beceri gerektiren iş bulmalarının daha kolay olduğunu düşündüklerini; 
ancak iş arayan Türklerin de Suriyelilerin de üstün beceri gerektiren işler bulmakta zorlandıklarını 
ifade etmişlerdir. Suriyelilerden gelen yanıtlar da bu bakış açısını geçerli kılmaktadır: Hatay’da ve 
Sultanbeyli’de Suriyeli katılımcılar, kayıt dışı, düşük beceri gerektiren iş bulmanın nispeten kolay 
olduğunu vurgulamaktadır. Ancak bu durum kayıtlı istihdam edilme deneyimlerinden farklıdır; bu 
çoğu zaman yıllarca kayıt dışı çalıştıktan sonra olabilmektedir.

Örneğin inşaat sektöründe geçici bir iş arıyorsanız, bunu bulmak kolay. Vasıflı iş 
bulmak zor.

Hatay’da kayıt dışı istihdam edilen Suriyeli bir erkek

Türkçe konuşamadığımız için uzun çalışma saatleri ve düşük ücretle ayrımcılığa maruz 
kalıyoruz. İşverene şikayette bulunduğumuzda ise, bize ‘yerinize kolayca başkalarını 
bulabilirim’ diyor.

Sultanbeyli’de kayıt dışı istihdam edilen Suriyeli bir kadın

Düşük beceri gerektiren kayıt dışı çalışma olanakları güvencesiz bulunmaktadır:  Maaşlar düzensiz 
ödenmekte veya hiç ödenmemektedir, çalışma saatleri normalden uzundur ve istihdam güvenliği 
sağlanmamaktadır. Çalışma izinlerini almak zor olduğu ve bazı meslekler yalnızca Türk uyruklulara 
ayrıldığı için niteliklere sahip çoğu Suriyeli genellikle geçinmek için kendi alanları olmayan düşük 
beceri gerektiren işleri kabul etmek zorunda kalmaktadırlar. Katılımcıların çoğu, geçinebilmek için 
kayıt dışı çalışmaktan başka seçenekleri olmadığını; düşük ücretler ve uzun çalışma saatleri nedeniyle 
de yüksek öğrenim veya Türkçe dil kurslarına devam edemediklerini vurgulamaktadır.

Ayrıca, kadınlar kendi kendine yeterlilik konusunda daha fazla sıkıntıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Hanehalkı ve bakım sorumluluklarını kadına yükleyen baskın toplumsal cinsiyet normları, yeterli 
istihdam olanakları bulma konusunda toplumsal cinsiyete ilişkin engellerle karşılaştıkları anlamına 
gelmektedir. Suriyeli kadın katılımcılar, erkeklerle aynı iş karşılığı daha düşük ücret aldıklarını ve daha 
uzun çalışma saatleri göz önünde tutulduğunda ev ve ailedeki iş yükünü dengeleme konusunda 
karşılaştıkları zorlukları belirtmişlerdir. 

Kadınların çalışması zor. Çalışan kadınların bazıları, çocuklarını gün boyunca bakım 
için annelerine bırakıyorlar. Fakat her çocuğun aynı şehirde kendisine bakabilecek bir 
büyükannesi yok. Kadınların çoğunun yardım için güvenebileceği kimse yok. Çalışan 
kadınların bakıcılara ihtiyacı var.

Sultanbeyli’de işsiz Suriyeli bir kadın
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[Suriyeli] kadınlar, iş bulma konusunda [Suriyeli] erkeklerden daha fazla engelle 
karşılaşıyor. Fakat kendi kendimize yetmek için çalışmak zorundayız.

Sultanbeyli’de işsiz Suriyeli bir kadın 

Kendi kendine yeterlilik konusunda Suriyeli erkeklerin de toplumsal cinsiyete ilişkin hassasiyetlerle 
karşı karşıya kalıyor olmaları önemlidir. Erkek katılımcıların çoğu, çatışmaların neden olduğu 
yaralanmalar nedeniyle aileleri ve kendileri için çalışıp gelir elde edemediklerini ifade etmiştir. 

Üç yıl önce Türkiye’ye kaçmadan önce, Suriye’de orduda askerdim. Savaş sırasında 
dizimden yaralandım. Bu nedenle, uzun vadeli iş bulmakta zorlanıyorum. Aldığım yara 
nedeniyle uzun süre ayakta duramıyorum. Yaralanmamış olsaydım, geçimimi sağlamak 
için inşaat sektöründe çalışacaktım.

Sultanbeyli’de işsiz Suriyeli bir erkek

Suriye’de kendi evimiz vardı, burada kira ödemek zorundayız. 16 yaşındaki oğlum da 
çalışıyor ama gelirimiz halen yeterli değil. Bazen işten ayrılmayı düşünüyorum ama 
kocam 1700 TL kazanıyor, evin kirası 650 TL ve okula giden bir çocuğumuz var. Oğlum 
yakında evlenmek istiyor ama yalnızca 1200 TL kazanıyor ve bu, eş ve çocuklara 
bakmak için yeterli değil.

Sultanbeyli’de kayıt dışı istihdam edilen Suriyeli bir kadın 

OGT katılımcıların tamamı yetişkin olmakla birlikte çoğu ebeveyn çocuklarının, özellikle de oğullarının 
çalışarak aile bütçesine katkıda bulunmak için okulu bıraktıklarını ifade etmişlerdir. Diğer ebeveynler 
ise oğullarının geçimlerini sağlamak ve aile kurmak için yeteri kadar kazanamadıklarından şikayet 
etmektedir.  

6.2.2. Çalışma izni ile ESSN karşılaştırması

Yukarıda belirtildiği gibi, Suriyeli OGT katılımcıları, kayıtlı istihdamın; yani çalışma izni bulunarak 
ve sigortalı (sosyal sigorta) çalışmanın beraberinde getirdiği avantajlar konusunda farklı farkındalık 
ve bilgi düzeyleri ortaya koymuşlardır. Çoğu Suriyeli katılımcı arasında, kayıtlı istihdamın kayıt 
dışı istihdamdan daha avantajlı olduğu yönünde genel bir anlayış hakimdir. Bununla birlikte, 
çoğu katılımcı işverenleriyle yasal bir sözleşme yapmaksızın kayıt dışı çalışmayı tercih ettiklerini 
belirtmişlerdir.   

Birincil veriler, Türkiye’de yaşayan Suriyelilere yönelik bir ikileme işaret etmektedir. Kayıtlı istihdam, 
Türkiye içinde hareketlilik kolaylığı, istihdam ve gelir güvenliği ve doğum veya hastalık izni gibi 
ek çalışan hakları sağladığı halde, bazı Suriyeliler halihazırda aldıkları maddi yardımı (ESSN) 
kaybetmekten korktukları için kayıt dışı çalışmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Türkiye’de yaşayan 
ve GK altında kayıtlı aileler, geniş aileler, bekar kadınlar, tek ebeveynli hanehalkları ve yaşlılar gibi en 
müşkül durumda bulunanlara verilen ESSN’ye başvurabilmektedirler. GK faydalanıcıları geçerli bir 
çalışma izniyle istihdam edildiklerinde veya Türkiye’de kayıtlı varlık sahibi olduklarında kritik olarak bu 
yardımı alma hakkını yitirmektedirler.147 

Sultanbeyli’de bir belediye yetkilisi, çok amaçlı nakit yardımı almaya hak kazanmanın mesleki eğitimlere 
veya Türkçe dil kurslarına zorunlu katılıma bağlı olması gerektiğini; böylece, Suriyelilerin Türk ev sahibi 
topluluklarla sosyo-kültürel etkileşimlerinin sağlanacağını savunmaktadır.148 Sultanbeyli’de tercüman 
olarak kayıt dışı çalışan Suriyeli bir erkek katılımcı, çoğu Suriyelinin Türkiye’de karşı karşıya kaldığı 
ikilemi özetlemektedir:

147	 Dünya	Gıda	Programı	(2018).	The	Emergency	Social	Safety	Net	(ESSN):	Helping	Refugees	in	Turkey.	https://docs.wfp.org/api/
documents/WFP-0000063537/download/.	Erişim	tarihi:	8	Ocak	2019.

148	 Sultanbeyli	belediye	yetkilisiyle	yapılan	KBG.	Ekim	2018.

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000063537/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000063537/download/


31TÜRKİYE ’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN EKONOMİYE KATILIMI

MART 2019 

Sigortalı olmanın [kayıtlı çalışma] olumlu ve olumsuz yönleri var. Sigortalı olursam, 
özel hastane ücretlerinde indirimden yararlanacağım ve işverenim işten ayrıldığımda 
bana tazminat ödemek durumunda kalacak. Sigortalı olmanın sakıncası ise, şimdi Türk 
Kızılay’ından aldığım maddi yardımın [ESSN] kesilecek olması.

Suriyelilerle yapılan tüm OGT’lerde ortaya çıkan güçlü bir eğilim ise yalnızca kayıtlı istihdamdan elde 
edilecek maaşa bağlı olmanın ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyecek olmasıdır. Kayıtlı 
istihdamdan elde edilen ücretlerin kayıt dışı istihdamdan yüksek olmasına rağmen, Suriyeliler bunun 
ek ESSN yardımı olmaksızın ailelerin masraflarını karşılamaya yetmeyeceğini belirtmişlerdir. Suriyeli 
katılımcılar, bunun Suriyelilerin, özellikle kiralar konusunda olmak üzere gündelik olarak karşılaştıkları 
ayrımcılık nedeniyle kendileri için yaşamanın maliyetinin daha yüksek olmasından kaynaklandığını 
açıklamışlardır. Bu maddi engel, özellikle Sultanbeyli’deki katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. 
Şişirilmiş barınma giderlerini karşılamak için daha fazla paraya ihtiyaç duyulması, bir hanehalkının 
daha fazla mensubunu gelir elde etmeye zorlamakta; bu da Suriyelilerin kayıt dışı sektörde iş bulma 
açmazını derinleştirmektedir.

Bir daire kiralamak istediğimde, ev sahibi ‘Türkiye, Suriyelilere çok yardım ediyor; 
normal şartlarda daireyi ayda 500 TL’ye kiraya verecektim ama senin için kira ayda 
800 TL olacak’ dedi.  Dairenin durumu çok kötüydü ama başımızın üstünde bir çatıya 
ihtiyacımız vardı.

Sultanbeyli’de kayıt dışı çalışan Suriyeli bir kadın 

Suriyeliler için kiralar çok yüksek. Maddi yardım [ESSN] aldığımız için ev sahipleri bizi 
suiistimal ediyor ve paramızın çoğu kirayı karşılamaya harcanıyor.

Sultanbeyli’de kayıt dışı çalışan Suriyeli bir erkek 

Kayıt dışı çalışan ve işsiz Suriyeli kadın ve erkek katılımcılar, kayıtlı istihdam edilme konusuna en çok 
şüpheyle bakan grup olmuştur. Kayıt dışı istihdamın tercih edilmesinin birçok nedeni belirtilmiştir. 
Bazı katılımcılar, çocuklarının ve bazı durumlarda da kendilerinin kayıtlı çalışacak olmaları durumunda 
engelleriyle ilgili ilaçlara ücretsiz erişimden mahrum kalacaklarını belirtmişlerdir. Çoğu, hanehalkı 
büyüklüğü ve bunun beraberinde getirdiği masraflar nedeniyle ESSN yardımını kaybetmeyi göze 
alamayacaklarını ifade etmiştir. Kendi kendine yeterlilik tartışılırken, Suriyeli katılımcılar genellikle 
bir tek kişinin çalışmasının aileyi geçindirmek için yeterli olamayacağını belirtmişlerdir. Türkiye’deki 
çoğu Suriyelinin gündelik gerçeği halini alan yasal, ekonomik ve sosyal güvencesizlik karşısında ESSN 
yardımı, birçoğu için öncelikli olarak kira ve gıda giderlerini karşılamakta kullanılan güvenilir bir gelir 
kaynağı olmaktadır.  

Şimdilik sigortalı çalışmıyorum çünkü sigortalı olursam aldığım maddi yardım 
kesilecek. Sonunda kayıtlı istihdam edilmek isterim ama engelli bir çocuğum var ve 
sigortalı olursam onun için alacağım ilaçlar da kesilecek.

Sultanbeyli’de kayıt dışı istihdam edilen Suriyeli bir erkek

Çalışma izni istemiyorum. 8 aile ferdimiz var. Zaten masrafımız çok, 950 TL kira 
ödüyoruz, bunun dışında faturalar var, bu maddi yardıma ihtiyacımız var.

Sultanbeyli’de kayıt dışı istihdam edilen Suriyeli bir erkek
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Suriyelilerin istihdam ve yaşam koşullarının Suriye’deki koşullarıyla kıyaslanması, kendi kendine 
yeterliliği nasıl yorumladıkları ve algıladıkları konusuna biraz ışık tutmaktadır. Suriye’deki eski 
çalışma ve yaşam şartları sorulduğunda, çoğu katılımcı kendi evlerinin olduğunu; bazıları da sebze 
yetiştirdikleri arazilerinin olduğunu ifade etmiştir. Kira ödemedikleri, elektrik ve su giderleri asgari 
olduğu ve yaşam maliyetleri genel olarak düşük olduğundan, katılımcılar maaşlarının Suriye’de 
kendilerini daha uzun süre idare ettiğini ifade etmişlerdir. Çalışma saatlerinin ise aile yaşantısına 
daha uygun olduğunu; bunun özellikle de işten eve saat 14:00 civarında dönen kadınlar için geçerli 
olduğunu belirtmişlerdir. 

Türkiye’de yaşadığım üç yıl içinde hiç para biriktiremedim. Ailemizin tüm kazancı 
kira, faturalar ve gıda giderlerini karşılamaya gidiyor. Bize ait hiçbir şey yok. Kendi 
kendimize yetmek için 7/24 çalışmak zorundayız ama bu gelecekte sürdürülebilir 
değil.

Sultanbeyli’de kayıt dışı istihdam edilen Suriyeli bir kadın

Buna karşılık, Türkiye’deki hayat pahalı ve zor olarak algılanmaktadır. Suriyeli katılımcıların çoğu, 
kendi kendilerine yeterli olduklarını hissetmediklerini ifade etmektedir; bunun istisnası ise kayıtlı 
istihdam edilenler olmuştur. Ancak, Suriye’deki durumlarından farklı olarak, kayıtlı istihdamda yalnızca 
bir kişinin çalışmasıyla elde edilen gelir, ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamasına yetmemektedir. 
Genellikle 18:00 – 19:00’a kadar süren çalışma saatleri, Türk işçilerle paralel olmakla birlikte çok uzun 
olarak algılanmaktadır. Türkiye’ye gelmeden önce Suriye’de çalışan ve yaşayan Suriyeli katılımcılar 
tarafından algılandığı şekilde kendi kendine yeterlilik, bir bakıma mülk sahibi olmak ve gelirinden 
tasarruf edebilmek; bir bakıma da kendi işini kurmaktır. Aşağıda daha fazla inceleneceği üzere, kendi 
kendine yeterli olmama, özellikle şişirilmiş kiralar üzerinden Suriyelilerin ekonomik yönden suiistimal 
edilmesiyle daha da kötüleşmektedir.     

6.2.3. İşletme sahipleri ve işverenler

Hatay ve Sultanbeyli’de Suriyeli küçük ölçekli işletme sahipleri ile işverenler, birtakım ekonomik 
engeller nedeniyle işletmelerini devam ettirmekte zorlandıklarını ifade etmişlerdir. En çok belirtilen 
engel, işletme giderlerinin yüksek olmasına bağlıdır. Bunlar arasında dükkan veya fabrika kirası, firma 
kayıt ücreti ve ilgili vergiler yer almaktadır. Katılımcılar, bu hususun kanundan kaçmak istemekle 
ilgisinin olmadığı; daha ziyade, GK faydalanıcıları olarak Türkiye’de sınırlı maddi ve sosyal sermayeye 
sahip olmalarından ileri gelen hassas durumlarıyla bağlantılı olduğuna açıklık getirmişlerdir.

Yasal açıdan, Suriye’de iş kurmak Türkiye’den daha zor. Ama vergiler Türkiye’de daha 
yüksek. Suriye’de her şey kendimizindi. Türkiye’de mülteciyiz. Her şey bizim için 
maliyetli ve kendi dükkanlarımız için kira ödemek zorundayız.

Hatay’da işletme sahibi Suriyeli bir erkek 

Türk ekonomisine katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Şimdi çok kâr ettiğim için 
işletmemi büyütmek istiyorum. Dükkan kirası olarak normal değerinin iki mislini 
ödemek zorundayım. Hem dükkan hem de evimiz için kira ödemek zorundayız; bu 
yüzden ayın sonunda geriye hiç para kalmıyor. Burada geçinmek çok zor. Suriye’de üç 
çocuğum da okula gidiyordu ama burada hepsinin çalışması gerekiyor.

Sultanbeyli’de işletme sahibi Suriyeli bir erkek 

Dolayısıyla, Suriyeli küçük işletme sahipleri, dükkanları için ödemek zorunda kaldıkları şişirilmiş kiralar ve 
buna ek olarak evleri için ödedikleri kiralar nedeniyle zorluklarla karşılaşmaktadırlar; bu husus aşağıdaki 
bölümlerde daha fazla incelenecektir. Gelecekte Türkiye’de kalmaları konusunda güvencelerinin 
bulunmaması ayrıca işletmelerini büyütmeleri önünde de kritik bir biçimde engel teşkil etmektedir: 
Çoğu katılımcı, Türkiye’de uzun vadede yasal olarak kalmalarının mümkün olup olmayacağına ilişkin 
belirsizlik sürdükçe işletmelerini büyütme veya kayıt altına alma, buna bağlı olarak da zaman ve para 
yatırımı yapma konusunda şüphelerinin bulunduğunu açıkça ifade etmiştir.
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Kamu sektörü yetkilileri ve araştırmacılarla yapılan KBG’lerde, özel sektörün ekonomik durumu 
iyileştirmeye yönelik olarak mültecilerin potansiyelinden yararlanma konusundaki potansiyelini 
gerçekleştirmediği sıklıkla ileri sürülmüştür. Özel sektörün, Türk ekonomisine katkıda bulunurken 
Suriyelilerin ekonomik entegrasyonunu desteklemek açısından da önemli bir oyuncu olduğu; ancak, 
bu zamana kadar tam olarak buna yeltenmediği veya katılmadığı ileri sürülmüştür.149 Bu pasif katılım, 
bir bakıma Türk firmalarının rekabet korkusuna bağlanmaktadır.150 Çeşitli KBG’lerde, kamu ve özel 
sektör arasındaki ayrımı kapatma konusunda sivil toplum ideal olarak algılanmaktadır.

STK’ların devlet aktörleri ve özel sektördeki firmaları bir araya getirmenin yanı sıra, istihdam ve geçim 
kaynakları tartışmasına kendilerini de dahil ederek kolaylaştırıcı bir rol oynayabileceği ileri sürülmüştür. 
Türk ve Suriyeli STK’ların çeşitli olduğu ve hem Suriyelilerin hem de Türk ev sahibi toplulukların 
kendi kendine yeterlilik ve geçim kaynakları konularında karşılaştıkları engelleri ve ihtiyaçlarını iyi 
anladıkları savunulmaktadır.151 Sivil toplumun avantajı, çevikliği ve esnekliğidir ve sınırlamaları da 
koordinasyon ve kapasite eksikliğidir; aktörler arasında daha bir araya getirici bir rol oynaması için 
bunun giderilmesi gerekmektedir.152 

6.3. SOSYO-KÜLTÜREL BOYUT
Ekonomik entegrasyon süreci, sosyal ve kültürel etkileşimlerden biridir. Dil, yasal statü ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği gibi diğer entegrasyon boyutları yapıcı olarak hallolursa, ekonomik entegrasyon daha 
başarılı olabilir. Komşular, arkadaşlar veya iş ortakları gibi ev sahibi topluluk içindeki sosyal ağların 
geliştirilmesi de entegrasyon sürecinde olumlu sosyal etkileşimleri göstermektedir. OGT’lerden elde 
edilen bulgular, Suriyelilerin Türk iş gücü pazarlarına entegrasyonuna ilişkin mevcut bir dizi sosyo-
kültürel engele işaret etmektedir. Bunlar arasında, ayrım ve ekonomik suiistimalin gündelik biçimleri, 
olumsuz önyargılar, ayrımcı toplumsal cinsiyet normları ve dil farklılıkları yer almaktadır.    

6.3.1. Ayrımcılığın gündelik biçimleri

Hatay ve Sultanbeyli’deki Suriyeli katılımcılar genel olarak, istihdam olanakları ve gündelik faaliyetler 
konusunda, Suriyeli olmakla uyruğa dayalı ayrımcılığa uğradıklarını bildirmişlerdir. Yukarıda 
gösterildiği üzere, Suriyeliler daha çok kayıt dışı olarak ve Türk işçilerden daha düşük ücretle işe 
alınmaktadırlar. Çoğu Suriyeli katılımcı, Türk işverenlerinin kendileri için çalışma izni almaya istekli 
olmadığını ileri sürmüştür, diğerleri ise süreç konusunda bilgi sahibi değildir. Ancak, Suriyeli 
katılımcılar arasında hakim tutum, Türkiye’deki Suriyelilerin uyruklarına dayalı ayrım gördükleri 
yönündedir.  

Çalışma izni olmadan ve sigortasız çalıştığınızda, ücretiniz çok düşük olur. Erkek 
kardeşim bir işe başvurdu ve sigorta talep etti. Fakat işveren Suriyeliler için sigorta 
yapılmadığını söyledi.

Sultanbeyli’de kayıtlı istihdam edilen Suriyeli bir kadın

Suriyeliler için çalışma çevresi çok zorlu. Suriyelilerden faydalanılıyor. Bir süre 
temizlikçi olarak çalıştım ve bir hafta sonra bileğim iltihaplandı. Kime şikayet edeyim, 
nereden haklarımı talep edeyim, bilmiyorum.

Sultanbeyli’de kayıt dışı istihdam edilen Suriyeli bir kadın

149	 	TEPAV’dan	Omar	Kadkoy’la	KBG.	Kasım	2018.

150	 	Antakya	Ticaret	ve	Sanayi	Odası	yetkilisiyle	yapılan	KBG.	Ekim	2018.	

151	 	OXFAM	Türkiye’den	Meryem	Aslan’la	yapılan	KBG.	Kasım	2018.

152	 	IKV’den	Ahmet	Ceran’la	yapılan	KBG.	Ekim	2018;	OXFAM’dan	Meryem	Aslan’la	yapılan	KBG.	Kasım	2018.	
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Suriyelilerin barınma için ödedikleri konut kiralarının şişirilmesinin yanında, Hatay ve Sultanbeyli’de 
Suriyeli işletme sahipleri de dükkanları için ödedikleri ve kimi zaman kendilerini işletmelerini kapatma 
noktasına getiren şişirilmiş kiralardan kaynaklanan hassasiyetlerinin altını çizmişlerdir. 

Kiraladığım küçük dükkanın mal sahibi bir gün gelip bana komşusunun dükkanı 
istediğini söyledi. Ona aylık olarak zaten yüksek olan 800 TL yerine 1200 TL ödersem 
kalabileceğimi söyledi, ben de çıkmak zorunda kaldım.

Sultanbeyli’de işletme sahibi Suriyeli bir erkek 

Evde biraz gürültü yaptığımızda, komşularımız hemen bizi şikayet ediyor. Fakat 
kendileri istedikleri kadar gürültü yapabiliyorlar. Okullarda çocuklarımız Türk 
çocuklarından farklı bir muamele görüyor. Servis şoförü çocuklarımızı rastgele 
noktalarda bırakıyor. Bu konuyla ilgili kime ve nereye şikayette bulunmamız 
gerektiğini bilmiyoruz. Şikayet edersem, bunun yaratacağı tepkilerden korkuyorum.

Sultanbeyli’de kayıt dışı istihdam edilen Suriyeli bir kadın 

Ayrıca, özellikle çocukların sağlığı ve eğitimi konusunda sorumluluğu çoğu zaman üstlenen kadınlar 
olmak üzere, Suriyeli katılımcılar tarafından gündelik ayrımcılığın çeşitli örnekleri ortaya konulmuştur. 
Türk komşuları ve çocuklar tarafından yapılan sözlü taciz örnekleri verilmiştir; ayrıca Türk mal 
sahiplerinin Suriyeli kiracılarına uyguladıkları sokağa çıkma yasakları da belirtilmiştir. Çoğu kadın, 
çocuklarının Türk okullarında karşılaştıkları zorluklardan söz etmiştir; bunlar arasında diğer çocukların 
uyguladığı fiziksel taciz ile bazı durumlarda çocuklarını okula kaydettirmekte yaşadıkları zorluklar 
belirtilmiştir.

6.3.2. Toplumsal cinsiyet normları ve hassasiyetler

OGT’lerde aile ve toplum içinde kadın ve erkeğe ilişkin toplumsal beklentilerin özellikle Suriyeli 
katılımcılar arasında hakim olduğu görülmüştür. Aile bütçesinin büyük bir bölümünü kazanma 
sorumluluğu, genellikle baba ve koca konumundaki erkeğe yüklenmiştir. Verilerde gözlenen eğilim, 
Suriyeli erkeklerin kadınların çalışmaması gerektiği ve çalışmak istemedikleri yönündeki algılarına 
karşın, Suriyeli kadın katılımcıların iş bulma ve gelir elde etme konusunda oldukça istekli olmalarıdır. 
İş gücüne katılma isteği, özellikle genç kadın katılımcılar arasında oldukça kayda değer olup; bu 
katılımcılar, çalışan anneler için çocuk bakım desteği yapılarının eksikliğini vurgulamışlardır. Katılımcılar 
tarafından doğrudan ifade edilmemekle birlikte, Suriyeli erkekler ve kadınlar arasında kadınların 
Türkiye’nin iş gücüne aktif katılımı konusundaki tutum farklılığı eşler, ebeveynler ve çocukları arasında 
gerilim yaratma potansiyeline sahip bulunmaktadır.     

Suriye’deki geleneğimize göre kadınlar çalışmaz. Sırf Türkiye’ye taşındık diye hayat 
tarzımız ve normlarımızı değiştirecek miyiz?

Sultanbeyli’de işsiz Suriyeli bir erkek

Türkmen kültürümüzde kadınlar genellikle çalışmaz. Öğretmenlik veya hemşirelik gibi 
meslekler kabul edilebilir ancak başka bir iş bulmak çok zordur. Gerçekten çalışmak 
zorunda olanlar ise tarlada (tarımda) çalışır.

Hatay’da kayıt dışı istihdam edilen Suriyeli bir erkek

OGT’lerde Suriyeli kadınların bildirdiği büyük bir tehlike ise iş yerinde fiziksel ve cinsel tacizdir. 
Konunun hassasiyeti nedeniyle, araştırma ekibi bu konuya derinlemesine girmemiş olsa da bazı 
katılımcılar bunu yine de ifade etmişlerdir. İş yerinde tacize uğradığını ifade eden Suriyeli kadınlar, 
şikayette bulunmaktan çok korktuklarını ve ücretlerini almadan iş yerini terk ettiklerini vurgulamışlardır. 
Onlara göre, Türkçe dil yeterliliğine sahip olmamak, tacizle mücadele önündeki en büyük engel 
olmuştur. Buna karşılık, Türk kadın katılımcılar benzer bir durum bildirmemişlerdir.  
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Önceki işimden ayrılmamın asıl sebebi, orada karşılaştığım tacizdi. Kime şikayette 
bulunacağımı bilemedim. Türkçe bilmediğim için sorunumu nasıl anlatacağımı 
bilmiyordum. İnsanlar, burada mülteci olduğum için her şeyi kabul etmem gerektiğini 
düşünüyor.

Hatay’da kayıtlı istihdam edilen Suriyeli bir kadın

Erkeklerin çocuklara bakma, onların karnını doyurma, vb. sorumlulukları bulunmuyor. 
Kadınlar hem çalışmak hem de evleriyle ilgilenmek zorunda; bu zor bir iş.

Hatay’da işsiz Suriyeli bir kadın   

Çalışan Suriyeli kadınların sayısı Suriye’den farklı olarak Türkiye’de daha fazla olmakla beraber, ev işleri 
ve bakım sorumlulukları yine onların görev alanı içinde kalmıştır. Kadınların iş gücü pazarına erişiminin 
arttırılmasının savunuculuğu ve bu yönde çalışmalar yapılırken bu durumun göz önünde tutulması 
önemlidir çünkü kadınlar üzerinde ek külfet oluşturabilir. Suriyeli kadınların sosyal sorumluluklarının 
daha geniş olduğu, farklı aile mensupları ve hanehalkının karşılaştığı daha geniş sosyal engelleri erkek 
katılımcılara nazaran daha sık ve daha ayrıntılı olarak gündeme getiren kadın katılımcılar tarafından 
teyit edilmiştir.  

Toplumsal cinsiyet normlarının ve rollerin Suriyelilerin gündelik hayatına hakim olmasına rağmen, 
Suriyelilerin ekonomik entegrasyonu üzerine tartışmalar genellikle toplumsal cinsiyetten etkilenmemiş 
görünmektedir.153 Çoğunlukla Suriyeli kadınların çalıştığı sektörler ise mevsimlik ve tarımsal işler olup 
en güvencesiz işlerdir.154 KBG’lerde görüş birliğiyle Suriyeli kadınların kayıtlı ekonomiye ve daha vasıflı 
işlere daha iyi entegre olması gerektiği ifade edilirken, halihazırda bu hedefe yönelik yeterli veri ya da 
strateji bulunmamaktadır. 

6.3.3. Suriyelilerin iş gücü pazarına katılımına ilişkin Türklerin algıları

Türk katılımcılar, genel olarak Suriyelilerin iş gücü pazarına katılımı konusunda olumsuz düşüncelere 
sahiptirler. Bu durum esasen, Suriyelilerin düşük gelirli işlerde Türklerin yerini aldığı ve Türk 
işverenlerin daha düşük ücretleri ve kayıt dışı çalışmayı kabul eden Suriyelileri işe almayı tercih 
ettiği yönündeki algıdan kaynaklanmaktadır. Türk katılımcılar, ağırlıklı olarak Suriyelilerin Türkiye’de 
bulundukları süre boyunca geçim sağlamak üzere çalışma ihtiyaçlarına empatiyle yaklaşsalar da, 
kayıt dışı çalışmada artışın kendileriyle aynı uyruklu kişilere ve Türk ekonomisine etkisi konusunda 
endişelenmektedirler. 

Suriyeliler işverenlerin işine geliyor. Çalışmaya ihtiyaçları olduğundan kötü çalışma 
şartlarını kabul ediyorlar. Fakat bu durum, ekonomiye zarar veriyor: Devlet vergi 
toplayamıyor ve bu yüzden devlete olumlu bir katkısı olmuyor.

Sultanbeyli’de kayıtlı istihdam edilen Türk bir kadın avukat 

Çiftçiler olarak bizler için Suriyelilerin gelmesi faydalı oldu. Tarlada çalışacak kişi 
bulmak zor, tarlada sezonluk çalışacak kişiler sadece Suriyeliler.

Hatay’da bir Türk çiftçi

Bu çalışmanın bulguları yalnızca gösterge niteliğinde olmakla birlikte, bulgular Hatay’daki Türk 
katılımcılar arasında az da olsa daha olumlu bir algı olduğuna işaret etmektedir. Bu ilin Suriye’ye 
yakınlığı ve benzer çalışma sektörlerinin bulunmasının nüfus grupları arasında daha fazla homojenlik 

153	 Bu	çalışma	için	taranan	raporların	çoğunda,	toplumsal	cinsiyet	Suriyeli	mültecilerin	ekonomik	entegrasyonunun	bir	boyutu	olarak	
belirtilmekte,	ancak,	kadınların	iş	gücü	piyasasına	katılımını	artırmaya	yönelik	giriş	noktaları	veya	çözümler	bulmak	üzere	bu	konu	
nadiren	daha	derinlemesine	analiz	edilmiştir.				

154	 IKV’den	Ahmet	Ceran’la	yapılan	KBG.	Ekim	2018.
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sağladığı savunulabilir. Türk katılımcılar arasındaki yaygın algı ise, vasıflı Suriyeliler çoğunlukla 
Avrupa’ya gittikleri için Türkiye’deki Suriyelilerin çoğunluğunun vasıfsız iş gücü oluşturduğudur. 

Suriyelilerin ekonomik katılımı konusunda en güçlü olumsuz algı ise muhtemelen Suriyeli iş 
gücüyle rekabetten en çok etkilenen, kayıt dışı çalışan ve işsiz bulunan Türklere aittir. OGT’lerde 
Türk katılımcıların çoğu, Suriyelilerin faal olarak hukuksallıktan ve vergi ödemekten imtina ettikleri 
izlenimini edinmiştir. Suriyelilerle yapılan OGT’lerde, bazılarının kayıt dışı çalışmayı tercih ettiği 
anlaşılmaktadır ancak bunun asıl nedeni, maddi güvencesizlikleri ve ESSN yardımını kaybetmekten 
korkmalarıdır. Türk işletme sahipleri arasındaki hakim algı ise Suriyeli işletmelerin vergi ödemekten 
kaçındığı; Türk işletmelerin ise aynısını yaptıkları takdirde cezalandırılacağıdır. 

Suriyeliler düşük ücretle çalıştıklarından işverenler her zaman işçi bulma konusunda 
rahat.  Biz [Türkler] istediğimiz işleri bulamıyoruz ve maaş pazarlığı yapamıyoruz.

Sultanbeyli’de işsiz Türk bir kadın

Suriyelilerin gelmesi kiraları etkiledi. Çok fazla Suriyelinin bulunduğu yerlerde, örneğin 
Sultanbeyli’de talep nedeniyle kiralar arttı.  Fakat Suriyelilerin olmadığı yerlerde de 
hiç Suriyeli olmadığı için kiralar yine arttı.

Sultanbeyli’de kayıtlı istihdam edilen Türk bir kadın

Türk katılımcılar, daha genel olarak Suriyeli mültecilerin ülkeye gelişinden önce de var olan eksikliklere 
işaret ederek Türk ekonomisiyle ilgili rahatsızlıklarını ifade etmişlerdir. Çoğu, üniversite mezunlarının 
kendi alanlarında iş olanakları bulmakta zorlandıklarını ve bu durumun onları vasıfsız ve düşük 
ücretli işlerde çalışmaya zorladığını ileri sürmüşlerdir. 15 Ocak 2018 itibariyle, devletin iş kurumu 
(İşkur), Türkiye’de üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranının %12,8 olduğunu duyurmuştur; 
ancak, üniversite mezunları İşkur üzerinden iş aramadıklarından dolayı gerçek oranın daha yüksek 
olduğu tahmin edilmektedir.155 kritik olarak, Türkiye İstatistik Kurumu verileri, 1 milyon işsiz üniversite 
mezununun %66’sının kadın olduğunu göstermekte; bu da iş gücü pazarında hüküm süren toplumsal 
cinsiyet ayrımına işaret etmektedir.156 

Suriyelilerin Türkiye’ye gelmesinin ise Türk işverenlerin daha düşük ücretlerle Suriyelileri işe almayı 
veya daha büyük bir kârla dükkanlarını Suriyelilere kiralamayı tercih etmeleri nedeniyle Türkler 
için iş olanaklarının bulunmamasını daha da kötüleştirdiği savunulmaktadır. Bazı Türk katılımcılar, 
özellikle maddi destek alma konusunda, Suriyelilerin bir şekilde Türk hükümet politikaları aracılığıyla 
ayrıcalıklı bir muamele gördüğünü düşünmektedirler. Bu varsayımlar temelde yanlış olsa da ESSN AB 
tarafından karşılandığı için bu durum, Türk ev sahibi topluluk arasında Suriyeliler hakkında olumsuz bir 
algı oluşturmaktadır. 

Suriyeliler çalıştıkları sürece kalabilirler, nihayetinde onlar da insan. Fakat herkes 
çalışsın. Şu anda Suriyeliler düşük ücretle çalışıyor ama Türkler hiç çalışmıyor. 
Hükümetin bunu düşünmesi gerekiyor. Herkes hakkını almalı. Suriyeliler de haklarını 
almıyor, biz de hakkımızı almıyoruz.

Ankara’da mobilya sektöründe kayıt dışı çalışan bir Türk 

Suriyeliler, Türkiye’ye bir ekonomik kriz durumunda geldiler. Suriyelilere yönelik uzun 
vadeli bir politikamız olmadığı için kayıt dışı çalışıyorlar. Eskiden mühendis olarak 
çalışan Suriyeliler, Türkiye’de bambaşka işler yapıyorlar. Politikalarımız yeterli değil.

Sultanbeyli’de bir STK’da kayıtlı çalışan bir Türk

155	 Açıkgöz,	E.	(2018).	Turkey’s	unemployed	university	graduates	take	unskilled	jobs.	Hürriyet	Daily	News.	11	Şubat	2018,	http://www.
hurriyetdailynews.com/turkeys-unemployed-university-graduates-take-unskilled-jobs-127127.	Erişim	tarihi:	27	Ocak	2019.	

156	 Ibidem.

http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-unemployed-university-graduates-take-unskilled-jobs-127127
http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-unemployed-university-graduates-take-unskilled-jobs-127127
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Esasen, Türk katılımcılar kendi düşüncelerine göre, yalnızca Suriyelilerin ülke ekonomisine katılımı 
konusunda değil, aynı zamanda uyuma yönelik politika çözümlere ilişkin yapısal uygulama yapılması 
gereken noktalara da işaret etmişlerdir. Türk katılımcılarının çoğunun algısı, Suriyelilerin geleceğine 
ilişkin hükümet politikasının olmamasının Türk vatandaşları olarak kendi geleceklerini de etkilediği 
yolundadır. 

6.3.4. Türk dili, sosyal uyum ve Türkiye’de bir gelecek

Genel olarak, Türkçe bilmek hem Suriyeli hem de Türk katılımcılar tarafından iş bulmanın yanı sıra 
sosyal hayatı da kolaylaştıran en kritik unsur olarak algılanmaktadır. Suriyeli katılımcıların çoğu, Türkçe 
konuşabilmenin hayatlarını daha kolay idame etmeleri anlamına geldiğini açıklamıştır: Bu durumda 
işverenler onlardan ucuz kayıt dışı iş gücü olarak o kadar çok yararlanamamakta, mal sahipleri 
şişirilmiş kiralarla o kadar çok yararlanamamakta ve Türk ev sahibi topluluk mensupları da onlarla 
genellikle daha yüce gönüllülükle etkileşimde bulunmaktadır. Türkçe’yi iyi bilmek, kayıtlı istihdam 
edilmekten dahi daha önemli ve yararlı olarak ifade edilmekte; kişinin yasal haklarını anlamasının 
bunları talep edebilmenin temeli olduğu savunulmaktadır.    

Kendi kendine yeterli olabilmek için Türkiye’de Türkçe bilmeniz gerek.
Sultanbeyli’de kayıtlı istihdam edilen Suriyeli bir kadın

Dil engeli, çalışma önündeki en büyük sorun. Ayrımcılıkla karşılaştığımızda, Türkçe 
konuşamadığımız için haklarımızı savunamıyoruz.

Sultanbeyli’de kayıtlı istihdam edilen Suriyeli bir erkek

Suriyeli katılımcıların çoğu, tüm gün işte olmaları gerektiğinden Türkçe dil kurslarına gidecek vakit 
bulamadıklarını belirtmişlerdir. Bazı erkek katılımcılar, çalışmadıkları için eşlerinin dil kurslarına 
gittiğini ifade etmişlerdir. Buna ek olarak, genç Suriyeli katılımcıların çoğu, eğitim olanaklarına 
sahip olmak istediklerini ancak uzun çalışma saatlerinin buna imkan vermediğini; aileleri için gelir 
elde etme gerekliliğinin ise diğer her şeyden mutlak şekilde öncelikli olduğunu ayrıntılarıyla ortaya 
koymuşlardır. Türkçe bilmek ve çalışma izni almak, Suriyeliler için Türkiye’deki sosyal sermayenin iki 
temel göstergesidir. Hatay’da Arapça’yı anlayan ve konuşan Türk katılımcı sayısının fazla olması, sosyal 
etkileşimi kolaylaştırmıştır ancak Sultanbeyli’de durum böyle olmamıştır. Türkçe konuşamamak, ev 
sahibi toplulukla etkileşimi asgari düzeye indirgeyecektir. 

Komşularımızla etkileşimde bulunmak zor. Karşılaştığımızda selamlaşıyoruz ama 
hepsi bu kadar. Eşim ve ben onları çay içmeye davet etmek isterdik ama Türkçe 
konuşamadığımız için iletişim kurmamız mümkün değil.

Sultanbeyli’de kayıt dışı istihdam edilen Suriyeli bir erkek

Türkiye’nin bir parçası olduğumu hissediyorum. Buraya uyum sağlamak birkaç yıl 
aldı. Türkleri tanıdıkça hayatımız kolaylaştı. Türk arkadaşlarınızın olması önemli. Bir 
şeye ihtiyacım olduğunda onlara gidiyorum ve bana yardım ediyorlar. Kefile ihtiyacım 
olduğunda, Türk arkadaşlarım benim için kefil oluyor.

Sultanbeyli’de kayıtlı istihdam edilen Suriyeli bir erkek

Suriyeli katılımcıların Türk ev sahibi toplulukla ilişkilerini derinleştirmeyi ve Türkiye’deki sosyal hayata 
katılmaya çalışmayı tercih ettikleri görülmekle birlikte, Türk katılımcılar Suriyelilerle sosyalleşme 
ve etkileşimde bulunma konusuna daha tereddütlü yaklaşmışlardır. OGT’lerde Türkler, sokaklarda 
Suriyeli dükkanlarının, Arapça tabelaların artmasını ve Suriyeli mültecilerin kalabalık yaşam koşullarını 
eleştirmişlerdir. Birkaç katılımcı, Suriyeli varlığından ötürü kamusal alanda kendini daha emniyetsiz 
hissettiğini vurgulamıştır.  Buna rağmen, Türk katılımcılar çalışma izni ve sosyal sigortası bulunan 
ve Türkçe konuşan Suriyelileri olumlu algılamaktadır. Türk meslektaşlarıyla ortak girişim arayışında 
bulunan veya büyük bir iş yükü altında bulunduklarında birbirlerine müşterilerini yönlendiren Suriyeli 
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küçük ölçekli işletme sahipleri tarafından olumlu işbirliği örnekleri ortaya konulmuştur.    

 Çalışma izni bulunan Suriyeli çalışanlar ile işletme sahipleri Türkiye’de kalma konusunda en olumlu 
görüşe sahip olmak üzere, Suriyeli katılımcıların çoğu, öngörülebilir bir gelecekte Türkiye’de kalma 
umudu taşıdıklarını dile getirmişlerdir. Suriyeli katılımcıların çoğu, bir gün Türk vatandaşı olmayı umut 
ettiklerini ve kayıtlı istihdam ile yüksek öğrenimi, bu hedefe ulaşmanın bir yolu olarak gördüklerini 
belirtmişlerdir. Kayıt dışı çalışan veya işsiz bulunanlara nazaran, istihdam statüsünü kayıtlı hale getiren 
bu Suriyeli katılımcıların uzun vadeli planlarını daha iyi ifade edebildikleri gözlenmiştir. Verilere göre, 
ekonomik entegrasyon Suriyeli mültecilerin geleceğe bakmalarını sağlamakta; bu da toplumun 
üretken mensupları haline gelmelerine yardımcı olmaktadır. 

Suriye’de bir dükkanım, arabam ve evim vardı. Savaşta her şeyimi kaybettim. 
Türkiye’de sıfırdan başladım. İyi iş yapan bir tamirci atölyesi açtım fakat Suriyeli olarak 
sürücü ehliyeti alamadığım için işimi büyütemiyorum. Küçük iki oğlum Türkiye’de 
okula gidiyorlar ama Arapça yazamıyorlar. Onları Suriye’ye nasıl geri götürebilirim? 
Kendilerini Suriyeliden çok Türk hissediyorlar.

Sultanbeyli’de işletme sahibi Suriyeli bir erkek

Haklarınızı alabilirseniz, Türkiye harika bir ülke. Geçim sağlayabilmek için günde 
14 saat çalışıyorum. Suriye’ye geri gönderilmekten korkuyoruz. Bir yıl içinde Türk 
vatandaşlığı alamazsam, Avrupa’ya gitmeyi ciddi olarak düşüneceğim.

Sultanbeyli’de işletme sahibi Suriyeli bir erkek

Suriyeli katılımcıların çoğu, nihayetinde Türk vatandaşlığı almak istediklerini belirtmiş; bazıları da 
halihazırda Türk vatandaşlığına geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki 
Suriyeliler için kalıcı çözümlerin sağlanması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildiği üzere, 
Temmuz 2016’da Suriyelilere nihayetinde Türk vatandaşlığı verilebileceğini açıklamış; bazı Suriyelilerin 
Türkiye’de uzun vadeli veya sürekli olarak kalacağını kabul etmiştir.157 Aynı yıl, Türk vatandaşlığı 
kanununda, vatandaşlık almak için yatırım ve sermaye kriteri getirilerek değişiklik yapılmıştır.158 Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Mülteci Hakları Alt Komisyonuna göre, 30.000 Suriye uyruklu kişi, 2017 itibariyle 
Türk vatandaşlığına alınmıştır.159 Bazı Suriyeliler Türk vatandaşı olurken, onların Türkiye’deki sosyo-
ekonomik dokunun bir parçası olmaları ve öyle hissetmelerini sağlamak da son derece önemlidir. 
Suriyelilerin Türk vatandaşlığını esasen hareketlilik amaçlarıyla ve Körfez ülkeleri veya başka bir 
yerde iş olanaklarını takip etmek için kullanmaları şeklindeki örneklerin, entegrasyon politikasının 
olmamasının doğrudan bir sonucu olduğu savunulmaktadır.160   

Suriye’deki çatışmalar sekizinci yılını geride bırakırken, Suriyeli OGT katılımcıları hayatlarında bir 
ölçüde istikrar ve süreklilik sağlama konusunda istekli görünmektedirler. Zorluklara rağmen, Suriyeli 
katılımcılar, Türk işçilerin karşı karşıya kaldıkları engellerin farkındadırlar ve Türkiye’de güvenliğe 
kavuştukları için minnet duymaktadırlar. Suriyeli işletme sahipleri, yasal engellerin işletmelerinin 
büyümesini ve buna bağlı olarak da sosyal etkileşim ve Türkiye’ye ekonomik katkı sağlama 
potansiyellerini engellediğini özellikle vurgulamaktadır. Türkiye’de Suriyeli mültecilerin kaderine ilişkin 
bir hükümet politikasının olmaması, onları bir belirsizlik durumunda tutarak bazılarının uzun vadede 
plan yapmasını zorlaştırmakta ve diğerlerini de arafta bırakmaktadır. 

157	 İçduygu,	A.	ve	Şimşek,	D.	(2016).	Syf.	62	ve	Akcapar,	S.	K.	ve	Şimşek,	D.	(2018).The	Politics	of	Syrian	Refugees	in	Turkey:	A	
Question	of	Inclusion	and	Exclusion	through	Citizenship,	Cogitatio,	6(1),	syf.	176-187.

158	 Daha	fazla	bilgi	için	bkz.	Akçapar,	S.	K.	ve	Şimşek,	D.	(2018).	Syf.	180	

159	 Ibidem.	

160	 TEPAV’dan	Omar	Kadkoy’la	yapılan	KBG.	Kasım	2018.	
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7. SONUÇ 
Bu çalışmada, Suriyelilerin Türkiye’ye ekonomik katılım ve entegrasyonuna ilişkin fırsatlar ve engeller, 
Sultanbeyli ve Hatay belediyelerinde mikro düzeyli bir yaklaşım benimsenerek incelenmiştir. Yasal, 
ekonomik ve sosyo-kültürel boyutları kapsayan bir süreç olarak anlaşılan entegrasyon, algılar ve 
kişilerarası düzeyde sosyal eylemler yoluyla incelenmiştir. Daha açık ifade etmek gerekirse, bu 
çalışmada ulusal politikaların temelde ve Suriyelilerin gündelik hayatında nasıl işlerlik gösterdiği 
ve maddi yardım programlarının Suriyelilerin kendi kendine yeterlilikleri üzerinde nasıl bir etkisi 
olduğunu incelemek amaç edinilmiştir. 

Suriyelilerin ekonomik entegrasyonuna ilişkin yapısal engeller ve politika sınırlamaları, mikro düzeyde 
yasal, ekonomik ve sosyo-kültürel açılardan kendini gösteren somut sonuçlar doğurmaktadır. 
Türkiye’deki Suriyeliler GK rejimi altında korunmakla birlikte, onlara eğitim, sağlık hizmetleri ve 
dokümantasyon ve kayıtlı istihdam hakkı tanımak kolay olmamaktadır. Potansiyel işverenler, idari 
sıkıntılar ve ücret ödeme gerekliliği nedeniyle Suriyelileri kayıt altına almaya yanaşmamaktadırlar. 
Suriyeliler de Türkiye’de sınırlı hareketlilik, kota sistemi ve diploma denklik uygulamalarındaki 
zorluklar nedeniyle iş bulma konusunda yasal engellerle karşılaşmaktadırlar. Belediyelerin bu 
politikaları etkileme yönü sınırlıdır ve mültecilere ilişkin tutumlarına bağlı olarak belediyeler, ücretsiz 
dil kursları vererek, sosyal destek programları geliştirerek ve Suriyelilerin iş kurmaları için belirli ölçüde 
yasal esnekliğe izin vererek onları desteklemeye çalışmaktadırlar.161

Türkiye’deki Suriyeli mülteci hanehalklarının yaklaşık yarısı yoksul kabul edilmekte162 ve bunların çoğu 
için gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak halen önceliğini korumaktadır. Bu çalışma, 
Suriyelilerin ESSN üzerinden sağlanan maddi yardıma ciddi bir biçimde değer verdiği ve buna 
dayandığı açığa çıkmıştır. Türkiye’de ekonominin büyük ölçüde kayıt dışı özelliği taşımasına ek olarak, 
umutsuzca gelir elde etme ihtiyacı içindeki düşük beceri sahibi Suriyeli işçi havuzu da işverenleri güçlü 
bir konuma getirmektedir. Suriyelilerin çoğu şişirilmiş kiralarla güvencesiz çalışma koşullarına maruz 
bırakılırken, onlar da ya sosyal güvenlik primlerini ve vergileri ödeyememekte ya da bunu yapmakta 
bir fayda görememektedirler. Temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktansa yasa dışı koşulları seçmeye 
zorlanmaktadırlar.

 Suriyeliler ile Türk ev sahibi topluluklar arasında ekonomik entegrasyonu engelleyen bir dizi 
sosyo-kültürel fark bulunmaktadır ve bunların en önemlisi de dil engelidir. Çoğu Suriyeli yerinden 
edilmelerinin ardından yıllar sonra konuşma düzeyinde Türkçe öğrenmiş olmakla birlikte örgün 
veya zorunlu dil kurslarının bulunmaması onların etkili dil edinimini engellemektedir. İletişim kurma 
zorluğu, sosyal ve iş olanakları konusunda kolayca suistimal edilmelerine veya fırsatları kaçırmalarına 
neden olmaktadır. Bazı Suriyeli katılımcılar, Türkçe öğrenmenin çalışma izni almaktan daha önemli 
olduğunu belirtmektedirler. Suriyeliler Türkiye’de rahat hissetmeye daha meyilli olmakla birlikte, Türk 
katılımcılar Suriyelilerle sosyal olarak kaynaşma konusunda daha temkinli görünmektedirler. Her iki 
grup arasındaki sosyal etkileşimler oldukça sınırlı görünmektedir. 

Esasen, Türkiye’deki Suriyelilerin ekonomik entegrasyon engelleri, entegrasyonun diğer boyutlarıyla 
örtüşmekte ve bunları ayrıştırmak zor olmaktadır. Genel bir entegrasyon politikasının olmadığı 
durumda bir entegrasyon sürecinin nasıl seyredeceği konusunda soru işareti bulunmaktadır. 
Suriyelilere yönelik sürdürülebilir bir entegrasyon çerçevesinin hazırlanmaması ve uygulanmaması, 
Türk devletini çoğunlukla entegrasyon sürecinin dışında bırakmakta; Suriyelilerin kendi kendine 
yeterlilikleri ve geçim kaynaklarının sürdürülebilirliğinde kalıcılığın sağlanamamasına neden 
olmaktadır. Bu çalışmanın Suriyeli katılımcıları, Türk hükümetinin kaderlerine ilişkin politika eksikliğinin 
onları bir belirsizlik durumunda tuttuğunu, örneğin işini kurmak ve Türkiye’de sosyal güvencelerine 
yatırım yapmak şeklinde geleceği planlamalarına imkan vermediğini belirtmişlerdir. Ancak, değişim 
için hala geç değildir ve her iki grup da iyileştirilmiş sosyal ilişkiler ve ekonomik büyümeden 
faydalanabilir.      

161	 	Kirişci,	K.,	Brandt,	J.	ve	Erdoğan,	M.	(2018).

162	 	Dünya	Gıda	Programı	(2018).
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8. TAVSİYELER 
Suriyelilerin Türkiye’de kayıtlı iş gücü pazarına ekonomik entegrasyonunu artırmak ve böylece 
yerinden edilen Suriyeliler için daha kalıcı çözümler sağlamak amacıyla bu çalışmanın bulgularından 
çeşitli politikalar ve program tavsiyeleri çıkarılabilir. Aşağıdaki tavsiyeler, TCH, donörler, özel sektör ve 
sivil toplum aktörlerine yöneliktir.  

TURKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
 • Geçici Koruma (GK) faydalanıcılarına genellikle yabancılara tanınan istihdam kısıtlamalarından 

özel bir muafiyet tanınarak ve ücret kazanma, kendi işini kurma ve serbest meslek konularında 
daimi oturma hakkına sahip olanlar veya vatandaşlarla aynı haklar verilerek Türkiye’deki 
Suriyelilere yönelik korumanın genişletilmesi.

 • Geçici Koruma (GK) faydalanıcılarına yönelik, aşağıdakiler dahil olmak üzere, kendi işini 
kurma ve ücret kazanma önündeki yasal ve idari engellerin kaldırılmasıyla kayıtlı istihdama 
erişimlerinin artırılması: 

 - Kayıtlı bulundukları yerin dışında kayıtlı iş bulmaları önündeki idari kısıtlamaların 
hafifletilmesi;

 - Kayıtlı işletmeler tarafından işe alınmasına izin verilen GK faydalanıcılarına ilişkin kotanın 
artırılması;

 - Daha fazla sayıda kayıt dışı Suriyeli işletmeyi kayıtlı ekonomiye kazandırmak üzere firma 
kayıt giderlerinin azaltılması;

 - İş kurma ve geliştirmeye yönelik finansmana erişimin sağlanması;

 - Kayıtlı istihdamı teşvik etmek üzere dolaşım özgürlüğünün sağlanması ve seyahat 
kısıtlamalarının kaldırılması;

 - Diploma ve yeterlilik denkliği ve kabulüne ilişkin sürecin hızlandırılması;

 - Düzenlemeye ilişkin külfetlerin hafifletilmesi, faaliyet ortamının kayıtlı çalışmayı ve iş 
yaratmayı teşvik edecek şekilde iyileştirilmesi ve Suriyeli girişimcilerin Türkiye’de kendi 
sermayelerini kullanmaları ve muhafaza etmelerinin sağlanması.

 • Kira düzenlemelerinin suistimale açık veya mevcut kanunlara aykırı olmamasını sağlamak üzere 
ev sahipleri ve mülk sahiplerine ilişkin düzenlemelerin artırılması. 

 • Türk vatandaşlarını ve GK faydalanıcılarını Türkiye’deki İş Kanununa aykırı olarak istihdam eden 
firmalara yönelik denetimlerin güçlendirilmesi ve para cezalarının uygulanması.

 • Belediyeler, STK’lar, iş ve işçi bulma kurumları ve sosyal medya aracılığıyla şu konularda doğru 
Arapça ve Türkçe bilgilendirme akışının ve buna erişimin artırılmasıyla mültecilerin hakları 
konusunda bilinçlendirilmelerinin sağlanması:

 - Kendi işini kurma ve firma kaydına ilişkin yasal usuller;

 - Ücret kazanmaya ilişkin iş kanunları ve çalışan hakları. 

 • Türkiye’deki ev sahibi toplulukları Suriyelilerin ekonomik faaliyetleri konusunda bilgilendirme 
ve böylece söylentilerin veya doğru olmayan beyanların önüne geçme amacıyla bir iletişim 
stratejisinin geliştirilmesi.  
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 • GK faydalanıcılarının ve Türk vatandaşlarının kayıtlı istihdamını artırmaya yönelik ekonomik 
politikalar geliştirilirken, coğrafi özellikler dikkate alınarak ve pazar analizine ve belediyelerle 
yapılan görüşmelere dayalı olarak hazırlanan bölgesel ve alana dayalı bir yaklaşımla ekonomik 
büyümenin artırılması.

 • GK faydalanıcılarına gündelik ve istihdam ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeterli dil becerisi 
kazandırmaya yönelik Türkçe dil kurslarına teşvik sağlanarak dil engelinin ortadan kaldırılması. 
Bir akreditasyon ve sertifikalandırma sistemiyle STK’lar tarafından sağlanan Türkçe dil kursları 
için minimum standartların geliştirilmesi.   

 • Özellikle büyük ölçekli firmalar olmak üzere, özel sektör kuruluşlarının GK faydalanıcılarını 
işe almaya ve örn. belirli sayıda GK faydalanıcısını istihdam eden işletmelere teşvik kredisi 
verilerek veya kayıt dışı istihdamı azaltmaya yönelik vergi giderleri azaltılarak (vergi destek 
akçeleri, donörler tarafından karşılanabilir) genel olarak iş olanaklarının mevcudiyetini artırma 
konusunda teşvik edilmesi.

DONÖRLER
 • Mevcut yerleştirme alanlarının artırılması ve mültecilerin ayrımcılık gözetmeyen kriterlere, 

koruma ihtiyaçlarına ve hassasiyete dayalı tamamlayıcı yollar için kabul edilmeleriyle Suriyeli 
mülteci yükünün getirdiği külfetin paylaşılmasının sağlanması.  

 • Gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasında yardıma muhtaç bulunan 
hassas durumdaki GK faydalanıcılarına yönelik ESSN de dahil olmak üzere maddi yardım 
programlarının fonlanmasına, aşağıdaki gibi revize edilmek suretiyle devam edilmesi:

 - Faydalanıcılar açısından süreklilik ve istikrar sağlamak amacıyla ESSN’nin çok yıllı olarak 
fonlanmasının taahhüt edilmesi;  

 - Özellikle hassas durumda bulunanlar haricinde, Türkçe dil kurslarına ve/veya meslek 
edindirme kurslarına kaydolma koşuluyla maddi yardım yapılması; 

 - Öz yeterliliğe geçiş yönünde desteklenmeleri amacıyla, kayıtlı istihdama dahil olan GK 
faydalanıcılarına belirli bir süre boyunca azaltılmış miktarda maddi yardım sağlanması. 

 • Türk belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının, şu konulara öncelik tanınarak fonlanması ve 
kapasitelerinin geliştirilmesine devam edilmesi:

 - Geçim kaynaklarının desteklenmesine ve Suriyeliler ile Türk ev sahibi topluluklar 
arasında sosyal uyuma yoğunlaşan projeler;

 - Örneğin, sivil toplum aktörleri yoluyla işletme işbirliği ve proje hizmetleri gibi konularda 
Türk-Suriyeli ortaklıklarını içeren ve destekleyen projeler;     

 - Suriyeli mültecilerin yanı sıra yerel Türk ev sahibi toplulukların da ihtiyaç ve 
beklentilerinin gözetilmesi.

 • Gerek Türk gerekse Suriyeli kadınların kayıtlı istihdamını destekleyen ve teşvik eden toplumsal 
cinsiyete duyarlı yaklaşımların aşağıdakiler dahil olarak geliştirilmesi:

 - Türk ve Suriyeli kadınların becerilerini geliştirmeye ve istihdam edilebilirliklerini 
artırmaya yönelik programların fonlanması;

 - GK faydalanıcıları ile çalışan kamu ve özel sektör aktörleri arasında iş yerinde toplumsal 
cinsiyet eşitliğini destekleyen uygulama ve düzenlemelerin teşvik edilmesi; 

 - Fonlama ve/veya raporlama gerekliliği gibi, toplumsal cinsiyete duyarlı göstergelerin 
geliştirilmesi.
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ÖZEL SEKTÖR
 • Özellikle büyük ölçekli firmalarda, GK faydalanıcılarına sponsorluk sağlanması ve onların 

işe alınmasıyla, kendilerine işbaşı eğitimler verilerek ve becerileri geliştirilerek kayıtlı 
istihdamlarının ve geçim kaynaklarının desteklenmesi.

 • Meslek edindirme kurslarını tamamlayan GK faydalanıcıları ve Türk vatandaşlarına iş 
olanaklarının yaratılması ve onların işe alınmalarının sağlanması açısından özellikle ilgili 
sanayi ve ticaret odaları, belediyeler ve uluslararası, Türk ve Suriyeli STK’lar gibi kamu sektörü 
kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, yerel sosyo-ekonomik engellere yaratıcı çözümler bulunması.

 • Suriyelilerin sahip olduğu veya istihdam edildiği firmalardan mal ve hizmet alınmasına yönelik 
sözleşmelerin yapılmasını destekleyen satın alma politikalarının geliştirilmesi.

 • Türkiye ve Suriye’nin iş çevrelerini çok iyi bilen ve akıcı Arapça konuşan eğiticiler tarafından, 
yerel veya bölgesel ihtiyaçlarına uygun olarak planlanmış işletme eğitimi verilerek Suriyeli 
firmaların kapasitesinin geliştirilmesi.

 • Firmalar bünyesinde gizli şikayet mekanizmalarının geliştirilmesi ve hesap verilebilirlik 
mekanizmalarının güçlendirilmesiyle kadın çalışan dostu iş yerlerine kavuşma hedefine 
bağlılığın artırılması. Firma bünyesinde toplumsal cinsiyete duyarlılığın artırılması, çalışma 
ortamını iyileştirebilir ve böylece, çalışan sadakatini ve çalışanlar arasında daha yüksek 
verimliliği destekleyebilir.

STK’LAR
 • Mümkünse akreditasyon yönergelerine uygun olarak ve tam zamanlı çalışanlar için gündüz ve 

akşamları esnek saatler gözetilerek Türkçe dil kurslarının sağlanması. 

 • Suriyelilerin geçim kaynağı olanaklarını desteklemek ve Suriyelilerin doldurabileceği belirli 
yerel pazar ihtiyaçlarına ağırlık verilerek hazırlanmış mesleki eğitim programlarının gözden 
geçirilmesi ve mevcut program seçiminde daha yaratıcı olunarak aşçılık veya örgü gibi 
toplumsal cinsiyet yönünden basmakalıp kurslar yerine; örneğin, bilişim teknolojileri, lojistik 
veya proje yönetiminin gözetilmesi ve kariyer danışmanlığı sağlanması.

 • Toplumsal cinsiyet normları, toplumsal cinsiyet rolleri ve iş yerinde taciz gibi temel modülleri 
kapsayacak şekilde, erkeklere ve kadınlara göre hazırlanmış tüm geçim kaynağı programlarına 
toplumsal cinsiyete duyarlılığın da dahil edilmesi. 

 • GK faydalanıcılarının istihdamı konusunda, firmalar, iş ve işçi bulma kurumları, yerel Ticaret 
Odaları ve diğer iş grupları arasında diyalog olanakları yaratılarak kamu ve özel sektör arasında 
köprü kurulması. 

 • Başarılı bir biçimde işini kuran veya Türk firmaları tarafından işe alınan Suriyeliler arasında, 
kendi işini kurma veya kariyer yapma konusunda aynı mücadeleyi veren Suriyeli kadın ve 
erkeklere mentorluk yapmak üzere “şampiyonlar” yaratılması. Dil engelinin bulunmaması 
durumunda, bu mentorluk programının özellikle kadınlar tarafından yönetilen işletmeler olmak 
üzere, Türk ve Suriyeli işletmeler arasında oluşturulması. 

 • Suriyeli kuruluşlarla, kapasitelerinin geliştirilmesi dahil olmak üzere yapıcı işbirliği ve 
eşgüdümün artırılması. 
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