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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Suriye’de 2011 yılı başlayan huzursuzluklar, kısa zamanda çatışmalara ardından da sayısız 

aktörü olan bir iç savaşa dönüşünce, tarihin tanık olduğu en ciddi insanlık krizlerinden birisi 

yaşanmaya başlandı. Bu kriz 2017 sonunda da devam etmekte, muhtemelen kısa ve orta 

vadede de bitmeyecek, savaş bitse bile derin etkileri kendini hissettirecek görünmektedir. 

Bu krizin kuşku yok ki en büyük kaybedeni Suriyeliler oldu. Hayatlarını, vatanlarını 

kaybeden, gelecekleri belirsizleşen milyonlarca Suriyeli için hayat 2011 öncesine hiç 

dönülmeyecek kadar değişti. Krizin ikinci sıradaki muhatabı, hatta mağdurları ise başta 

Suriye ile 911 km kara sınırı olan Türkiye olmak üzere komşu ülkeler oldu. Suriye’den 

Türkiye’ye ilk toplu nüfus hareketi, 29 Nisan 2011 tarihinde 252 kişilik bir grupla 

gerçekleşmiş, ardından bu “kaçış”, takip eden yıllarda artarak devam etmiştir.  

Türk hükümetinin, zulüm ve savaştan kaçan insanlar için sınırların açık olduğu ve öyle 

kalacağı, gelenlerin Türkiye’deki temel ihtiyaçlarının karşılanacağı ve kimsenin zorla geri 

gönderilmeyeceği şeklindeki uluslararası hukuka ve evrensel ilkelere uyumlu yaklaşımı, 2016 

sonrasında bazı kısıtlamalar olsa da uygulanmıştır. “Sığınmacı1 dostu” bu politika, 

Türkiye’deki sığınmacıların sayılarını dramatik biçimde artırmıştır. Türkiye’deki Suriyelilerin 

sayısı 2011 sonunda (2012’de) 14.237, 2013’de 224.665, 2014’de 1.519.286, 2015’de 2.503.549, 

2016 sonunda 2.834.441’e ulaşmıştır. Türkiye’ye gelenler içinde başka ülkelere gidenler olsa 

da 9 Kasım 2017 itibari ile sadece “geçici koruma” verilen Suriyelilerin sayısı 3.303.113’e 

ulaşmıştır. Türkiye’de sadece 2017’de, yani Ocak-Kasım aylarında Suriyelilerin sayısındaki 

artış 468.672’dir. Kayıtlama ve geçici koruma statüsü işlemleri yoğun olarak devam 

etmektedir. Son dönemde yeni doğanlar ve henüz kayıtlanmamış olanların kayıt altına 

alınma süreci devam etmekte ve günde ortalama 1.250-1.500 arasında yeni kayıt 

yapılmaktadır. Kayıtlı olmadıkları için sisteme yeni girenlerin sayısının 2018’de azalması 

beklenmektedir. Kayıtlama devam ederken, GİGM ve BMMYK işbirliğinde kayıtların 

güncellenmesi de devam   etmektedir. Güncelleme ye yeni kayıtlamalar sonrasında 

Türkiye’deki Suriyelilerin sayının 3 ile 3,5 milyon arasında netleşeceği beklenmektedir. 

 

GRAFİK-5: Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Yıllara Göre Sayısal Gelişimi   

                                                           
1 Bu çalışmada hukuki bağlamdan bağımsız ve Türk hukuk sisteminde bu şekilde tanımlanmadığının bilincinde 
olarak, sosyolojik bağlamı ve yaygın günlük kullanımı çerçevesinde genelde “Suriyeli-ler” ya da “sığınmacı-lar” 
kavramı kullanılmaktadır. Benzer biçimde, yine hukuki bağlamından bağımsız bir biçimde özellikle de 
uluslararası değerlendirmelerde kullanılan “mülteci” tanımlamasına da kullanılmaktadır. 
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Kaynak: GİGM: http://www.goc.gov.tr/icerik6/uluslararasi-koruma_0_378_4712_icerik (Erişim: 22.10.2017) 

 

Türkiye’ye son altı yılda sadece Suriye’den değil, başta Afganistan ve Irak olmak üzere başka 

ülkelerden de ciddi sayılarda sığınmacı girişi yaşanmıştır. Suriyeli olmayan sığınmacı sayısı 

Kasım 2017’de 462 bini aşmıştır.2 Türkiye’de 586.596 yabancı da yasal olarak ikamet 

etmektedir. Oysa Suriyeliler gelmeden önce, yani Nisan 2011’de Türkiye’de “uluslararası 

koruma” başvuru sahibi yabancı sayısı sadece 58.018’dir. Kasım 2017’de, sadece Suriyeliler 

dikkate alındığında bile, bu sayının Türkiye nüfusunun % 4’ünü aştığı görülmektedir. Diğer 

sığınmacılar ile birlikte sayı 3,7 milyonu aşmakta, bu da Türkiye nüfusunun % 4,5’uğuna denk 

gelmektedir. Bu durum Türkiye’nin tarihi boyunca yaşadığı en ciddi insani krizle ve nüfus 

hareketliliği ile karşı karşıya kaldığını göstermektedir. 

Suriyeli sığınmacıların Türkiye’deki sayıları da kalıcılık süreleri de başlangıçtaki bütün 

beklentileri aşmıştır. Daha da önemlisi konu sadece sınır bölgelerinin konusu olmaktan 

çıkmış, bütün Türkiye’nin konusu haline gelmiştir. Özellikle 2014 sonrasında Suriyeliler -

normalde kayıt oldukları yerleri terk etmeme yükümlülüğü altında olmalarına rağmen-

bütünüyle kendi arzuları ile Türkiye’nin her yerine dağılarak yaşamaya başlamıştır. 

Türkiye’deki sayıları artık ortalama bir Avrupa ülkesi nüfusuna ulaşan Suriyelilerin doğal 

artışı da devam etmektedir. Kasım 2017’ye kadar 295 bini aşan Türkiye doğumlu Suriyeli 

bebek sayısı, 2017’de günde ortalama 306 doğum ile devam etmektedir. Yani Suriyelilerin 

kalıcılık eğilimleri ve ortak yaşamın kaçınılmazlığı her geçen gün kendisini daha yoğun 

hissettirmektedir.  

 

                                                           
2 Göç Politikaları Kurulu’nun 16 Kasım 2017’de Ankara’da yaptığı toplantı sonrasında yapılan basın açıklaması 
(GİGM: http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-politikalari-kurulu-toplandi_350_359_11473_icerik)  

http://www.goc.gov.tr/icerik6/uluslararasi-koruma_0_378_4712_icerik
http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-politikalari-kurulu-toplandi_350_359_11473_icerik
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“Suriyeliler Barometresi: Suriyeliler ile Uyumlu Yaşamın Çerçevesi” (SB-2017) 

Araştırması 

 

SB-2017 çalışması, 9 Kasım 2017 itibari ile Türkiye’de kalış süreleri ortalamada 3,5 yılı aşan ve 

geçici koruma altında olanların sayıları 3.303.113’ye ulaşan Suriyeliler konusunu hem Türk 

toplumu hem de Suriyeliler bakımından değerlendiren, artık kaçınılmazlığı konusunda 

hemen herkesin ikna olduğu “ortak yaşamın” içeriğini ve çerçevesini akademik bir zeminde 

tanımlamak niyetinde olan kapsamlı ve sürekli bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Bu güne 

kadar Türkiye’deki Suriyeliler konusunda yapılmış en kapsamlı ve daha da önemlisi kamuoyu 

ile bütün ayrıntılarının paylaşıldığı alan çalışmalarından birisi olan SB-2017 araştırması,  26 

ilde 2.089 T.C. vatandaşı ile “kişi bazlı”; 11 ilde, 348’i kamplarda, 887’si ise kamp dışında 

yaşayan 1.235 Suriyeli aile ile “hane bazlı” gerçekleştirilmiştir. %95 güven düzeyi ve %2,19 

güven aralığında gerçekleştirilen araştırma ile toplamda 3.324 anket uygulanmış, 2.089 T.C. 

vatandaşının, 7.591 Suriyelinin verilerine ulaşma ve görüşlerini alma imkânı yaratılmıştır. 

Konu hakkında sağlıklı verilerin eksikliği ve var olanlara da erişimin oldukça kısıtlı olması, 

yapılan bazı değerlendirmelerin gerçeklikten uzaklaşmasına neden olabilmektedir. Bu 

nedenle akademik ölçüler bakımından son derece titiz hazırlanan ve uygulanan SB-2017 ile 

ortaya çıkan özgün bulgular, mevcut verilerle de ilişkilendirilmiş, doğrulanmaya çalışılmıştır. 

Ancak hem iç hem dış faktörlerin etkisi ile olağanüstü yüksek bir dönüşüm ve değişimin 

yaşandığı süreçte, keskin yargılarda bulunmak mümkün değildir. Bütün akademik 

hassasiyetlere ve titizliğe rağmen, bu araştırma ile ortaya konulan verilerin “gerçekliği tam 

olarak yansıttığı” iddiası bulunmamaktadır.   
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TABLO-5: Araştırma Örneklemi: 3.324 Anket  

Toplam verisine ulaşılan kişi sayısı: 2.089 T.C.Vatandaşı + 7.591 Suriyeli = 9.680 

Türk Toplumu (T.C. Vatandaşları): 2.089 / 26 İL 

 

 Suriyeliler (Kamp Dışı): 887 / 10 İL Suriyeliler (Kamp İçi): 348 / 6 İL 

 

 

 

KAMP DIŞI: 887 (%72) KAMP İÇİ: 348 (% 28) 

SURİYELİHANE SAYISI: 1.235 (VERİSİ TOPLANAN KİŞİ: 7.591) 
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SB-2017 araştırmasının ilk önceliği, çok ciddi veri sorunu yaşanan konu hakkında sağlıklı bir 

fotoğraf çekmek, tespit yapmaktır. İlk göç hareketleri başladığı zamandan beri saha 

çalışmalarında bulunan araştırma ekibi tecrübesi ile toplanan verileri ve daha önce yapılmış 

çalışmaların bulgularını ulusal ve uluslararası resmi verilerle birlikte değerlendirmiştir.  SB-

2017 çalışmasının ilk adımı olan ve 2014 yılında M.M.Erdoğan ve ekibi tarafından Hacettepe 

Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-

HUGO adına gerçekleştirilen “Türkiye’deki 

Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum” başlıklı 

çalışma, son üç yıldaki değişimlerin gözlenmesine 

imkân sağlamıştır. Bazı verilerin 

karşılaştırılabilmesi imkanı raporlamada da 

kullanılmıştır. SB çalışması, adından da anlaşılacağı 

üzere, tek bir araştırma olarak değil, her yıl bir kez 

aynı modelle ve büyük ölçüde aynı sorularla 

tekrarlanacak bir süreç izleme çalışması 

(barometre) olarak tasarlanmıştır.  Her yılın Aralık 

ayında sonuçları kamuoyu ile paylaşılması 

planlanan Suriyeliler Barometresi çalışması, 

akademik gözlemler ve yorumlar ile politika 

önerileri ortaya koymayı, böylece politika yapım 

sürecine katkı vermeyi de önemsemektedir.  

 

 

KALICILIK: SB-2017 çalışması, çalışmayı yapan ekibin 2014’den bu yana öngördüğü üzere, 

Türkiye nüfusunun % 4’ünü aşan sayıda Suriyelinin Türkiye için geçici değil, kalıcı bir husus 

olacağından hareket etmekte, bu çerçevede bulgularını, politika önerilerine dönüştürerek, 

uyum politikalarına da katkı sağlamayı hedeflemektedir. Suriyeliler ile birlikte 2011 

sonrasında diğer ülkelerden gelen yaklaşık 462 bin civarındaki sığınmacı da eklendiğinde 

toplmada 3.7 milyonu aşan sığınmacı nüfusunun Türkiye’ye etkilerinin yeterince cidiye 

alınmadığı ve kapsamlı ve stratejik bir göç yönetimi yerine, geçicilik üzerine bina edilen 

politikalarla günün kurtarılması yaklaşımının ciddi sorunlar yaratma riski taşıdığı 

düşünülmektedir.  

 

Türkiye’deki Suriyeliler konusunun “üstlenilmesi gereken geçici bir yük” olmanın ötesinde 

“yönetilmesi gereken ve Türk toplumuna çok yönlü ciddi etkileri olan dinamik bir süreç” 

olarak nitelenmesi gerekmektedir. Ülke nüfusunun % 4,5’una ulaşan 3.7 milyonu aşkın 

sığınmacı konusunda sağlıklı bir süreç yönetimi gerçekleştirilemez ise bunun ülkedeki 

sorunları katlamasından, çatışmaları arttırmasından ve bugüne kadar Türk toplumunun 

ortaya koyduğu son derece yüksek ama aynı zamanda “kerhen” ve “kırılgan” kırılgan 

toplumsal kabulün, dayanışma ve fedakarlığın çökmesinden, nefretin ve ırkçılığın zemin 

bulmasından endişe edilmesi gerekmektedir.  
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Suriyeliler Barometresi’nin temel amacı, Suriyelilerin de kaçınılmaz olarak içinde yer alacağı 

Türkiye’de huzurlu ve insan onuruna uygun bir geleceğin nasıl sağlanacağına dair akademik 

temelli önerilerin ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda akademik bir çalışmanın sınırlılıkları 

içinde kalarak, konunun önemine ve farklı boyutlarına eldeki verilerden hareketle dikkat 

çekmek; ardından hak ve birey temelli, çatışmaların değil uzlaşıların ve paylaşımın ön planda 

olduğu huzurlu bir Türkiye için politika önerileri ile katkı vermek amaçlanmıştır.  

 

STATEJİK KARAR-SIZLIK: Türkiye’nin 6,5 yıl boyunca bir Suriye politikası olsa da kapsamlı 

bir Suriyeliler (ya da sığınmacılar, mülteciler) politikası geliştirdiği söylenemez. Ancak 29 

Nisan 2011’den bu yana Türk toplumunun, kamu kurumlarının, STK’ların olağanüstü çabaları 

her türlü takdirin ötesindedir. Bu sebeple bütün kamu kurumlarının olağanüstü çabalarına 

ve fedakarca çalışmalarına rağmen, “geçicilik” üzerine bina edilen ve doğal olarak kısa 

vadeli politikaların benimsendiği bir süreç yaşanmaktadır. Ancak “geçicilik” yaklaşımı, ilk 

birkaç yıl anlamlı olsa da artık sınırlarını aşmıştır. Her ne kadar uyum politikalarının kalıcılığı 

teşvik etme özelliği bir risk olsa da, geçicilik ve acil durum yönetimi üzerine bina edilen 

sürecin yarattığı risklerin daha da büyük olduğu göz ardı edilmektedir. Geçicilik algısı ile 

geliştirilen politikalar ile  zaman kaybedilmekte, kaynak kaybedilmekte, emek ve kuşaklar 

kaybedilmektedir. Eğer kısa zamanda gerçekçi ve kapsamlı orta ve uzun vadeli stratejiler 

geliştirilemez ise huzurun kaybedilmesi riskinin çok yüksek olduğunu ifade etmek abartılı 

olmayacaktır. Bu anlamda uyum politikalarından kaçınmanın yaratacağı riskin, uyum 

politikalarının riskinden daha fazla olduğu açıktır.  

 

Bu güne kadar devletin kapsamlı bir göç stratejisi geliştirememesi gelecek için bir risktir ama 

bu durum Türkiye’nin bu güne kadar sığınmacılar için ortaya koyduğu çabayı ve başarılı 

performansı ortadan kaldırmaz. Özellikle konuyla ilgili kamu kurumlarının ve bürokratların 

olağanüstü çabaları, bu güne kadar son derece sınırlı sorun yaşanmasının en önemli 

unsurlarından birisidir. Son 5-6 yılda çok açık biçimde görüldüğü üzere, dünyanın gelişmiş 

ülkeleri külfet paylaşımından kaçınmış ve sorunları dışlayan politikalarla hareket etmiştir. 

Dünyadaki mültecilerin kabul edilmesine yönelik % 15- % 85 dengesizliği Suriyeliler 

konusunda da aynen yaşanmış, ülkesinden kaçmak zorunda kalan 6,3 milyonu aşkın 

Suriyelinin ancak % 15’i gelişmiş ülkelere gidebilmiştir. Hem de ölümü göze alarak, Aylan 

Bebek ile sembolleşen facialar yaşayarak.  Buna karşısında, Türkiye cesaret ve fedakarlıkla 

mültecilere kucak açmış, kısıtlı kaynaklara ve çok sınırlı dış yardıma rağmen bütün süreci bu 

güne kadar oldukça başarılı ve sorunsuz bir biçimde yürütebilmiştir. Kuşku yok ki devletin 

geçicilik üzerine bina etmek durumunda kaldığı politikaların  temel nedeni, Suriye’deki 

krizde bugün bile öngörülemeyen süreçlerden kaynaklanmaktadır. Ancak bundan sonraki 

sürecin, Suriye’deki belirsizlik üzerinden değil, 3.3 milyonu aşan Suriyelilerin –savaş hemen 

bitse bile neredeyse kesinleşen- kalıcılık eğilimleri dikkate alınarak ve Türkiye’nin geleceğini 

düşünülerek yapılandırılması gerekmektedir.   
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2011’den bu yana her güncellemede sayıları daha da artan Suriyeliler, Türkiye’nin her 

tarafına yayılarak yeni yaşamlarını kurmaya başlamışlardır. Yani sosyoloji, siyaseti 

beklemeden kendi gerçekliğini yaşamaya başlamıştır. Bu çerçevede Türkiye toplumu, 

dünyada hiçbir başka ülkenin kolay kolay yapamayacağı bir biçimde son 6,5 senede 

milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapmayı başarmıştır. Bu çalışmanın ayrıntılarında da 

görüldüğü üzere, Suriyeliler Türkiye’de kendilerini güvende ve hatta mutlu hissetmekte, 

Türk toplumu da ciddi endişelerine ve gelecekle ilgili kaygılarına rağmen çok yüksek bir 

toplumsal kabulü ortaya koymaktadır. Olağanüstü yüksek olsa da “kerhen” ve “kırılgan” 

toplumsal kabulün sürdürülebilir kılınması, öncelikle doğru resimler çekmeyi, doğru 

tespitler yapmayı gerektirmektedir.  

 

KAMP DEĞİL KENT MÜLTECİLERİ: Suriyeliler sadece kamp ya da sınırdaki Hatay, Kilis, 

Şanlıurfa, Gaziantep illerinin bir konusu değil, İstanbul’un da Bursa’nın da Konya’nın da bir 

konusudur. Türkiye’nin Artvin’inden Edirne’sine, Antalya’sından Kars’ına her yerinde artık 

Suriyeliler yaşamaktadır.   Hayatın her alanı, siyasi kararları beklemeden, kendi gerçekliğini 

yaşamaktadır. Çlışan Suriyeliler, 10 bin civarındaki kayıtlı olmak üzere 800 bin ile 1 milyon 

arası geçici koruma altındaki Suriyeli çalışma hayatına katılmış durumdadır. Bugüne kadar 

Suriyeliler 10 binden fazla şirket kurmuş durumdadır. Türkiye’de 2017’de her gün ortalama 

306 Suriyeli bebek dünyaya gelmiştir. Ancak doğanlar gibi ölenler de vardır, son 6 yılda 

yaklaşık 10 bin Suriyeli Türkiye’de ölmüştür. Ölenlerin bir kısmı Türkiye’ye bir kısmı ise 

Suriye’ye gömülmüştür.  

 

 

VATANDAŞLIK: Türkiye’deki Suriyelilerin içinde “nitelikli” olan ve Türkiye’ye katkısını olan 

kişilerin vatandaşlığa alınmasına yönelik bir politika Temmzu 2017’den beri 

uygulanmaktadır. Ancak burada 3 önemli sorun ile karşılaşılmıştır: 1. Suriyeliler içinden 

yeterince “nitelikli” kişilerin bulunamaması; bu nedenle ancak 12 bin kişinin tespit edilmesi 

ve aileleri ile bu sayının ancak 50 bin civarında kalması; 2. Suriyeliler içindeki kendilerine 

vatandaşlık verilmesi planlanan niteliklilerin ya halen Türkiye’de sahip oldukları avantajları 

kaybetmemek ya da üçüncü bir ülkeye gitme ihtimallerini ortadan kaldırmamak için 

vatandaşlığa mesafeli bakmaları; 3. Türk toplumundan bu konuda gelen yoğun itiraz. Bütün 

bunlar nedeni ile Suriyeliler içinden Kasım 2017’ye kadar vatandaşlık verilenlerin sayısı 38 

binde kalmıştır. Önümüzdeki dönemde de bu konuda çalışmalar devam edecek 

görünmektedir. Ancak özellikle toplumdan gelen yüksek iitirazlar nedeni ile bu politikanın 

kitlesel vatandaşlığa alma değil, istisnai şekilde yürütüleceği tahmin edilebilir.       

 

EĞİTİM: Türkiye’de zorunlu okul çağındaki 1 milyon 10 bini aşan sayıda Suriyeli çocuktan 

2017-2018 öğretim yılı başında 612 bini okula kayıt yaptırmıştır. Ulaşılan sayılar olağansütü 

seviyelerde olsa da eğitim alanında hem eğitime ulaşanların hem de hiçbir şekilde 

ulaşamayanların ciddi sorunlar yaşadıkları da bir gerçektir. Özellikle Geçici Eğitim 

Merkezlerinde sadece eğitim dili, öğretmen kalitesi ve derslerin içeriği değil, aynı zamanda 
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okula kayıt yaptıran 

çocukların devamlılığında 

da önemli sorunlar 

yaşanmaktadır. Devlet 

okullarına giden ve 

Türkçe eğitim alan 

çocuklar konusunda da 

kapasite ve uyum 

sorunları yaşanmaktadır. 

Bir başka sorunda ilkokul 

1., .2. sınıflar sonrasındaki 

sınıflarda eğitime 

katılanların oranlarının 

çok ciddi biçimde 

düşmesidir. GEM’lerden 

devlet okullarına 

geçirilen çocukların okulu terk etmeleri de yaygın karşılaşılan bir durumdur. Eğitim alanların 

içinde yaygın sorunlar bir yana ne yazık ki Türkiye’ye geldikten sonra eğitim hayatından 

kopan çocukların sayısı da olağanüstü yüksektir. Sadece 2017 sonu itibari ile okullaşamayan 

Suriyeli çocuk sayısı 400 binden fazladır. Daha önceki yıllarda zorunlu okul çağında olup, 

sonrasında artık istatistiklere girmeyenler de dikkate alındığında en az 700-800 bin çocuğun 

bu durumdan etkilendiği yani “kayıp kuşaklara” dahil olduğu tahmin edilebilir. Temel 

çözümün Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegre edilmesi gerektiği konusunda 

genelde bir uzlaşı olsa da ve hatta Milli Eğitim Bakanlığı GEM’lerin kapatılması planlasa da 

bu sayıların hızla azaltılması da çok gerçekçi görünmemekte, hatta Türk eğitim sisteminin 

dengelerini bozma riski de taşımaktadır. Çocukların sadece okullara kayıtlı olması değil, aynı 

zamanda düzenli bir biçimde okula gitmeleri gerekmektedir. Oysa bu konuda da önemli 

sorunlar yaşandığı bilinmektedir.Suriyeli çocukları için (20 öğrenciye bir öğretmen olarak 

hesaplandığında) en az 50 bin yeni öğretmene ihtiyaç bulunmaktadır. Sadece 50 bin 

öğretmenin 1 yıllık maaşı bile 600 milyon €’dan daha fazladır. Ayrıca bu öğretmenlerin de 

özel eğitimlere alınması gerekmektedir. Ortalama bir öğrencinin Türk eğitim sistemine 

maliyetinin de yıllık 1.000 € olduğu düşünülürse, bunun için de 1 milyar € yıllık ilave kaynak 

gerektiği anlaşılabilir. Suriyeli çocuklar için en az 24 derslikli 1.189 okula ihtiyaç 

bulunmaktadır. Oysa önümüzeki iki yıl için planlanan ve finansmanı başta AB olmak üzere 

dış kaynaklarla hazırlanan okul sayısı ihtiyacın % 10’u bile değildir. Bu durum, bütün iyi niyetli 

çabalara rağmen geleceğe yönelik endişeleri artırmakta, uyum süreçlerini olumsuz 

etkileyecek potansiyeller yaratmaktadır.   

 

SURİYELİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ: 2016-2017 öğretim yılında yaklaşık yarısı Suriye’de 

eğitimlerini yarım bırakmak zorunda kalıp Türkiye’ye gelen ve yatay geçiş ile üniversitelere 

alınan, diğer yarısı ise Türkiye’de liseyi tamamlayarak sınavlara girmek şeklinde 

DEVLET 
OKULU

% 35

359.090

GEM
% 25

253.513
83.246 Kamp

170.267 Kamp Dışı

OKULSUZ
% 40

~ 400.000

SURİYELİ OKUL ÇAĞI (5-17 YAŞ) ÇOCUKLARIN 
EĞİTİME ERİŞİMİ (EKİM 2017)
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üniversitelere giren 14.740 Suriyeli üniveriste öğrencisi bulunmaktaydı. Hem devlet hem de 

vakıf üniversiteleri olmak üzere 140 farklı üniversitede öğrenim gören bu öğrencilerin 

sayısının 2017-2018 öğretim yılında 19.650’yi aşmıştır. Özellikle de nitelikli Suriyelilerin 

Türkiye’den kaçışının devam ettiği bir süreçte bu sayılara ulaşmak son derece değerlidir. 

Ancak –kapsamlı iletişim stratejisi eksikliği nedeni ile- bu konunun aynı zamanda bir 

toplumsal gerginlik alanı olduğu da bilinmektedir.  İlgili kurumların hem yanlış anlamaları 

ortadan kaldıracak açıklamalar yapması hem de bu gençlerin de ileride Türkiye’de gönüllü 

olarak kalmasına imkan sağlayacak iş imkanlarını yaratması gerekmektedir. Unutmayalım ki 

Türk toplumunun birlikte yaşamak durumunda kalcağı Suriyeliler arasında başta eğitim ve 

diğer yetkinlikler bakımından olağanüstü olumsuz bir tablo söz konusudur. En iyimser 

göstergeler, okur yazar olmayan ya da okula hiç gitmemiş Suriyelilerin oranını % 30’larda 

göstermektedir. Bu nedenle de geleceğin uyum politikalarının asli bir unsuru olarak Suriyeli 

nitelikli gençlerin Türkiye’de kalmasını sağlayacak cazibe alanlarının yaratılması 

gerekmektedir.  

 

ÇALIŞMA DÜNYASI: Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelierin çalışma hakları Ocak 

2016 düzenlenmiştir. Ancak aradan geçen 2 yıllık dönemde bu hakların kullanımı konusunda 

yeterince ilerleme sağlanamamıştır. 2017 sonunda çalışma izni ile iş dünyasına katılan geçici 

koruma altındaki Suriyeli sayısı 10 bin civarında kalmıştır. Oysa gerçekte özellikle de kentsel 

alanlarda yaşayan Suriyelilerin yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmak dışında fazla bir 

seçenekleri yoktur. Bu çerçevede 800 bin ile 1 milyon arasındaki Suriyelinin çalıştığı tahmin 

edilmektedir. Kayıtdışılık ise bu konudaki en ciddi sorundur. Ancak bunun önemli nedenleri 

arasında Türkiye’deki yüksek işsizlik ve T.C.vatandaşları arasında da % 35 gibi çok yüksek bir 

oranda varlığı bilinen kayıtdışılıktır. Suriyeliler bu güne kadar yerel halk için ciddi bir rekabet 

ortaya çıkarmamış ve yaygın iş kayıplarına neden olmamışlardır.  Bunun nedeni, çok düşük 

ücretlerde ve Türklerin koşulları ve prestiji itibari ile ilgi duymadığı alanlarda çalışmayı 

kabullenmeleridir. Suriyelilerin ekonomi içinde –kayıt dışı çalışsalar da- yer almaları konusu 

artık kanıksanmış hatta Hükümet yetkilileri bunu Türkj ekonomisi için önemli bir kaynak 

olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Ancak bu kadar yaygın kayıtdışılığın ve emek 

sömürüsüne yol açan yapının sürürülemz olduğu da açıktır. İlginç biçimde Türk toplumunda 

asıl gerilim Suriyelilerin çalışmalarından değil, işyeri açmalarından kaynaklanmaktadır.  

 

 

POLİTİZASYON VE TÜRKİYE-AB PROTOKOLÜ: Türkiye’deki Suriyeliler konusu, temelde bir 

insanlık krizi olarak görünse de konunun –2011’den bu yana Suriye politikasındaki tercihler 

nedeni ile- siyasi bir yönü olduğu da açıktır. Bu durum iktidara yakın olanlar ile muhalefette 

olanların sığınmacılara bakışında farklılıklar yaratmaktadır.  Ancak ülkesinde 10 bin mülteci 

olan yerlerde bile konu aşırı derece politize olmasına rağmen, Türkiye’de yapılan son üç 

seçimde ve günlük siyasi jargonda–bazı marjinal ve dönemsel çıkışlar hariç- Suriyeliler 

konusu bir iç politika konusu haline gelmemiştir. Bu durum aslında Türk toplumunun 

konuya bakışı ve Suriyeliler konusunda ortaya koyduğu dayanıklılık ile de ilgilidir ve takdir 



11 
SURİYELİLER BAROMETRESİ-2017 / YÖNETİCİ ÖZETİ  / PROF. DR. M.MURAT ERDOĞAN 

edilmelidir. Bu yaklaşım medyada da büyük ölçüde korunmaktadır. Medyanın konuya 

“ilgisizliği” aslında sığınmacılar için bir “şans” olarak nitelenebilir. Ancak bu durum her 

geçen gün değişmekte ve konu siyasetin tartışma alanlarından birisine dönüşmektedir. Dış 

politikada ise durum oldukça farklıdır. Suriyeliler konusu Türk dış politikasının önemli bir 

enstrümanı haline gelmiş özellikle AB ile yapılan görüşmelerin öncelikli gündem maddesi 

olmuştur. Bu konuda dayanışma eksikliğinin mağduru olan ve çoğunlukla Avrupa’ya geçme 

potansiyeli olan sığınmacıları ülkede tutma rolü verilmeye çalışılan Türkiye’nin haklılığı 

açıktır. Dünya’da külfet paylaşımında klasikleşen yapı, Suriye krizinde de tekrarlanmış, 

komşu ülkeler sadece mali bakımdan değil, siyasi, sosyal ve güvelik bakımından da önemli 

bir külfet üstlenmişlerdir. BM’in “3RP” (Regional Refugee and Resilience Plan) planı ile 

sığınmacıların gittiği ülkelerin de desteklenmesi ve dayanıklılıklarının artırılması için ortaya 

koyduğu kapsamlı destek programı da donör ülke ve kurumların yeterince destek olmaması 

nedeni ile yeterince başarılı olamamıştır. Türkiye için talep edilen 890 milyon ABD dolarının 

sadece % 37’si olan 331 milyonu bu program dahilinde temin edilebilmiştir. Kuşkusuz burada 

başarısız olan her geçen gün daha korumacı politikalar benimseyen uluslararası toplumdur.  

 

GRAFİK-1: Nisan 2011 Sonrasında Ülkesinden Ayrılmış Suriyelilerin Dağılımı: 

6.4 milyon (Kasım 2017) 

 

Kaynaklar: Syria Regional Refugee Response: Inter-agency Information Sharing Portal: 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php (Erişim: 21.11.2017)/ T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

(GİGM): http://www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-protection_915_1024_4748_icerik (Erişim: 21.11.2017) 

TÜRKİYE
51%

LÜBNAN
16%

ÜRDÜN
10%

IRAK
4%

MISIR
2%
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8%

İSVEÇ
2%

DİĞER 
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7%

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php
http://www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-protection_915_1024_4748_icerik
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SORUMLULUK VE KÜLFET PAYLAŞIMI: Ekonomik anlamda gelişmiş/zengin ülkeler sadece 

sınırlarını güçlendirmek ve sorunu dışlamakla kalmamış, Suriye’ye komşu olan ve açık kapı 

politikasının adeta kurbanı haline gelen ülkelere mali destek sağlamak konusunda bile 

oldukça mesafeli durmuşlardır. Halen Türkiye’de en az 10 kentin her birinde 100 binden fazla 

Suriyeli bulunurken, dünyanın en zengin alanlarından olan 28 AB üyesi ülkenin sadece 

2’sinde 100 binden fazla 7’sinde ise 10 ile 70 bin arası Suriyeli olması bunun göstergesidir. 

AB’nin geri kalan 19 ülkesinde toplam Suriyeli sığınmacı sayısı 43.795’tir. Yani ülke başına 

ortalama 2.305 kişi düşmektedir. Bu son derece adaletsiz ve sürdürülemez bir tablodur. 

Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016’da yapılan anlaşma da aynı mantığı pekiştirmiş, AB 

kısmi bir mali destek ile mülteci sorununu dışsallaştırmayı hedeflemiş ve büyük ölçüde 

başarılı olmuştur. Ancak AB için “başarı” olan hususun, Türkiye ve diğer komşu ülkeler için 

de başarı olarak nitelenemeyeceği açıktır. Daha da önemlisi Suriyeliler konusu Türkiye-AB 

ilişkilerinin hem stratejik ve psikolojik ekseninin kaymasına neden olmuş ve Türkiye’deki AB 

(dolayısı ile Batı) karşıtlığı güç kazanmıştır. Türkiye ile AB arasındaki mutabakat 

anlaşmasında ciddi sorunlar olduğu açıktır. Birincisi  özellikle Türkiye ile yapılan ve “an 

agreement between 3 (Turkey, EU, Refugees) losers” şeklinde de nitelenebilecek geri kabul 

anlaşmasının mantığı ve kapsamı ile ilgilidir. Burada AB tarafının Türkiye’den beklentisi 

sınırların güçlendirilmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya mülteci geçişlerinin 

durudurulması, yani açık biçimde sorunların dışsallaştırılmasıdır. Aslında bir “geri kabul 

anlaşması” niteliğinde olan ve temel hedefi Suriyeli olmayan sığınmacıları engellemek olan 

mutabakat, Suriyeliler için de oldukça özgün ama çok tartışılan bir sistem geliştirmiştir. 

Buna göre 20 Mart 2016 sonrasında bir Suriyeli Türkiye’den Avrupa’ya kayıtsız yollarla 

geçerse, bu iade edilecek, bunun yerine bir kişi alınacak (1-1 kuralı), eğer gelen Suriyeli değil 

ise Türkiye itirazsız bu kişiyi geri alacaktır. Bunun karşılığında AB Türkiye’ye iki yıl için 3, 

sonraki 2 yıl için de 3 milyar olmak üzere 6 milyar € tahhüd etmiştir. Ayrıca T.C. 

vatandaşlarına vize serbestiyeti ve AB ile müzakerelerde ilerleme (başlıkların açılması) 

hususunda da uzlaşma sağlanmıştır. Ancak aradan geçen 1,5 yıllık süreye rağmen bu mali 

kaynağın ancak % 60’ı Türkiye’de kullanılabilmiştir. Diğer bölümü için projelendirme ve 

uygulama aşamaları beklenmektedir. Teknik sorunlar giderilse ve 6 milyar € Türkiye’ye bir 

seferde verilse bile bunun aslında ne kadar mütevazi olduğunu Almanya’da yapılan bir 

araştırma ortaya koymaktadır.  

 

Bu arada vurgulamak gerekir ki Türkiye-AB protokolünün tek başına bir başarı sağladığına 

dair AB tarafındaki algı da çok gerçekçi değildir. Burada Suriye’de değişen koşullar, özellikle 

de Rusya’nın Rejim yanında müdahaleleri ve bölgede yeni nüfus politikaları, Türkiye’nin 

protokolün öncesinde sınırlarını kendisini korumak amacıyla fiili olarak kapatması  ile 

Türkiye’ye yönelen akının durmasının çok önemli rolü bulunmaktadır. İkinci önemli husus 

ise Balkan rotasının adeta bir “push back” nitelemesini hatırlatır şekilde kapatılmasıdır. 

Bunlar olunca, mülteci akınının yavaşlaması ve hatta durması şaşırtıcı değildir. 
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MALİYET: Köln Üniversitesinin yaptığı çalışmaya göre Almanya’daki bir mültecinin 

Almanya’ya yıllık maliyeti 15.000 €, aylık 1.250 €, günlük ise 41 € olarak  hesaplanmıştır.3 Bu 

durumda Almanya’daki 507 bin Suriyeli sığınmacının Almanya’ya yılda 7,6 milyar €’ya mal 

olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de bulunan 3,2 milyonu aşkın Suriyelinin  Almanya’da olması 

durumunda bunun maliyetinin yıllık 48.7 milyar €’ya çıkacağını görmekteyiz. Eğer 2011-2017 

arasında Türkiye’de bulunan Suriyelilerin Almanya’da olduğunu varsayımı ile bir hesap 

yapılırsa, o zaman 6,5 yıllık maliyet  197 milyar € anlamına gelmektedir. Türkiye ile yapılan 

3+3 milyar € anlaşmasına bu yönü ile bakıldığında tablo daha da çarpıcı bir hal almaktadır.  

Kuşku yok ki mali külfet paylaşımındaki dengesizlik rahatsız edicidir ama mali külfet bir 

biçimde karşılansa da burada daha da önemli sorun üstlenilen diğer risklerdir. Örneğin 

sosyal, ekonomik, siyasal ve özellikle de güvenlik riskleri kitlesel göçlerde en fazla tedirginlik 

yaratan husustur. Önceliği “mültecileri ve komşu-mağdur ülkeleri desteklemek değil AB’yi 

mültecilerden korumak” olan Türkiye-AB “protokolünün” bu çerçevede tekrar gözden 

geçirilmesi gerekmektedir.  

Türkiye’nin Suriyeliler ve diğer sığınmacılar için 2011’den bu yana yaptığı harcama konusu 

zaman zaman tartışılmaktadır.  Burada temel sorun hesaplamada doğrudan harcamalar ile 

dolaylı maliyetlerin yeterince ayrıştırılamamasıdır. Ancak en az bunun kadar önemli bir 

başka sorun da şeffaflık eksikliğidir. Bu da Türkiye’nin ortaya koyduğu maliyet hesaplarının 

inandırıcılığını tartışmalı hale getirmektedir. Oysa Türk devleti mülteciler için doğrudan mali 

destek sağlamasa da toplam maliyet kaleminin ifade edilenden daha da yüksek 

gerçekleştiği tahmin edilebilir. Örneğin Almanya’ya günde 41 €’ya mal olan mültecinin 

Türkiye’ye günlük sadece 10 €’ya mal olduğundan hareketle bir hesap yapılırsa, 2011’den bu 

yana Türkiye’nin Suriyeliler için en az 50 milyar € harcadığı ortaya çıkmaktadır. Oysa devlet 

tarafından son yapılan açıklamada «Türkiye, Suriyeliler için AFAD eliyle 2.3 milyar dolar, 

belediye hizmetleri olarak 6 milyar dolar, Sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla 1.2 milyar dolar 

harcama yapmıştır” denilmektedir. Geriye kalan maliyet doğrudan değil, dolaylı 

maliyetlerden oluşmaktadır. Türkiye’nin hem bunu açık biçimde ortaya koyması hem de 

bazı maliyetlerin SUY’da olduğu gibi başka fonlarla karşılandığını ifade etmesi daha 

inandırıcı ve makul olacaktır. 

 

AÇIK KAPI POLİTİKASI SADECE KOMŞULARIN BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ MÜ? Suriyeliler ile 

birlikte bir kez daha mülteciler hukukunun da ciddi bir kriz yaşadığı açıktır. Bu hem sayıların 

büyümesinden ve sığınmacı akınlarının artarak devam etmesinden hem de bazı temel 

                                                           
3 Deutsche Welle (1.2.2016): “Tax money to the tune of 50 billion euros is needed to shelter, feed and train the 

refugees in Germany in 2016 and 2017, says a new study by the Cologne Institute for Economic Reseach (IW). 
The study was financed by companies and business associations. Housing, food and welfare would cost 12,000 
euros per refugee per year, the researchers assume. They add 3,300 euros annually per refugee for language 
and integration classes, resulting in a total of 15,000 euros per person and year.” Andreas Becker, “The Costs 
of The Refugee Crisis”, DW, February 1, 2016, http://www.dw.com/en/the-costs-of-the-refugee-crisis/a-
19016394 (accessed Jan 10, 2017)  
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ilkelerin içinin büyük ölçüde boşalmış olmasından kaynaklanmaktadır. Dünya kamuoyunun 

mülteciler hukukunun özünde yer alan “açık kapı politikası” ve “geri kabul”u tekrar 

değerlendirmesi gerekmektedir. Suriye’de kriz çıktığında AB başta olmak üzere pek çok 

Avrupa kurumu ve ülkesi Suriye’ye komşu olan ülkelere “açık kapı politikası” uygulamaları 

önerisinde hatta baskısında bulunmuştu. Kuşku yok ki, böyle bir kriz anında her türlü 

uluslararası anlaşma ve vicdan kapılarının açılmasını gerektirmektedir. Ancak komşu ülkeler 

sınırlarını açtıktan sonra, tıpkı Suriye’de olduğu gibi savaş ve ölüm tehdidi devam ediyorsa 

ve gelen sığınmacılar geri dönemeyeceklerse, bu durumda ne yapılacağı hususunda ciddi 

bir tartışma söz konusudur. Dünyadaki şu ana kadar pratikler, mültecilerin % 75’inden 

fazlasının zaten komşu ülkelerde kaldıklarını göstermektedir. Oysa eğer mülteciler 

ülkelerine dönemiyorsa, bu insanların makul bir biçimde dünyada paylaştırılmaları 

gerekmektedir. “Suriye’den Türkiye’ye ya da Lübnan’a kaçan bir Suriyeli, eğer makul bir süre 

içinde geri dönemiyorsa, o zaman Lübnan’da olması ya da Türkiye’de olması ile Fransa’da, 

Kanada’da, İsviçre’de olması arasında nasıl bir fark bulunmaktadır?, neden komşu ülkeler 

kendilerinin sorumlu olmadıkları bir krizin mağduru olmayı kabullenmelidir?” soruları meşru 

sorulardır ve sadece “geri kabul anlaşmaları” yükümlülükleri ile açıklanamaz. Bu soruların 

cevapları aslında bilinse de korumacı politikalar adil bir külfet paylaşımına engel olmaktadır. 

Ancak bu yük ve sorumluluk paylaşımından kaçış, yakın zamanda çok daha ciddi insanlık 

krizlerinin yaşanmasına da zemin hazırlamaktadır. Zira yeni krizlerde komşu ülkeler daha 

sonra destek alamayacaklarını ve gelenlerin kendi ülkelerinde kalacağı ve sorun üreteceği 

endişeleri ile kapılarını sıkı sıkı kapatmak durumunda kalabilirler.  

 

UYUM POLİTİKALARI KALICILIĞI TEŞVİK ETME RİSKİ VARDIR AMA YAPLMAMASININ RİSKİ 

DAHA YÜKSEKTİR: Sığınmacıların büyük sayılarda bulunduğu özellikle komşu ülkelerde 

uyum politikalarının da tedirginlik yarattığı bir gerçektir. Zira uyum politikaları sadece 

kalıcılığın kabullenilmesi değil, aynı zamanda teşviği anlamına da gelmektedir. Mesela uyum 

politikalarının ilk ve en “masum” adımı olarak görülen dil öğrenimi bile kalıcılığı 

özendirebilmektedir. Dünyadaki dengesiz yük ve yükümlülük dağılımı, aynı zamanda 

gelişmiş/zengin ülkelerin sorunları dışsallama çabaları, uyum politikalarına psikolojik 

engeller yaratmakta, muhatap ülke yönetimleri uyum politikalarına direnebilmektedir. Bu 

tür çalışmalara verilen dış mali destekler, “acaba bu iş bize mi itiliyor” şeklindeki endişeyi 

daha da kamçılayabilmektedir. Kuşku yok ki, son krizde de yaşandığı üzere sorunun 

dışsallanması ve ötelenmesi, gerekirse bunun için mali destek verilmesi stratejisi bir 

gerçektir ve bu anlamda endişeler yersiz değildir. Ancak bu endişelerin yarattığı 

tedirginlikler, uyum politikalarının gecikmesine ve sorunların katlanmasına da neden 

olmaktadır. Burada bir sorun da, Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak bulunduğu Türkiye, 

Lübnan ve Ürdün gibi ülke yönetimlerinin stratejik bir bakışla kendi planlamalarını 

yapmaktan kaçınmalarıdır. Zira bu tür uyum politikalrının toplumda tepki yaratması ve 

kalıcılığı özendirmesinden endişe edilmekte ve sığınmacıların geri döneceği düşüncesi hem 

bir inanç hem de toplumu yatıştırmanın bir yolu olarak görülmektedir. Ama ülkeler kendileri 

stratejilerini belirlemeyip, projelerini geliştiremeyince de “dışarıdan” gelen her öneri ve 
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hatta destek şüphe yaratabilmektedir. Bu durum Türkiye’de son yıllarda çok açık biçimde 

gözlenebilmektedir. Bu çerçevede BM dahil, uluslararası kurumların ve uluslararası 

STK’ların faaliyetlerine yönelik şüphe ile konunun güvenlik boyutu bir araya geldiğinde, 

işbirliği alanları da daralabilmektedir. Bu konuda uluslararası kurumların Türk kamu 

kurumları ile güven zemini oluşturmakta daha fazla gayret sarf etmeleri ve ortak projeler 

geliştirmeleri gerekmektedir.   

 

ULUSLARARASI KURUMLAR VE STK’LAR: Uluslararası kurumların ve STK’ların, benzer 

krizlerde sistemi çökmüş, yönetme yeteneği kalmamış ülkelerde çalışma alışkanlıklarının, 

Türkiye’yi okumak ve ortak çalışmalar yapmak konusunda ciddi bir handikap yarattığı da 

görülmektedir. Bir başka önemli sorun da Türkiye’ye getirilen kaynağın neredeyse sembolik 

düzeylerde kalmasıdır. Bu durum, Türk otoritelerin uluslararası kurumlara ve özellikle de 

STK’lara daha mesafeli durmasında etkili olmaktadır. Oysa Türk kurumlarının uluslararası 

kurumlar ile işbirliğinin geliştirilmesi ve makul bir zemine oturtması gerekmektedir. 

Güvenlik bakımından “sakıncalı” görünen ya da etkinlik bakımından “zayıf/yetersiz” 

görünen kurumların çalışmalarına tahditler getirilebilir. Ancak bu tür kurumların sayısının 

son derece sınırlı kalacağı da açıktır. Geri kalan kurumların hem Türkiye’ye kaynak getirmek 

hem de kapsite artışına katkıda bulunmak üzere Türkiye’de faaliyetlerine imkan sağlanması 

son derece önemlidir. Bütün bu süreçte sadece mali girdiler değil, özellikle de kapasite 

artışının ne kadar değerli olduğu da unutulmamalıdır.  

 

 

  



16 
SURİYELİLER BAROMETRESİ-2017 / YÖNETİCİ ÖZETİ  / PROF. DR. M.MURAT ERDOĞAN 

SB-2017 Araştırma Bulguları 

 

SB-2017 çalışması, geleceğin huzurlu Türkiye’sine katkı vermek üzere hem Türk toplumu 

hem de Türkiye’deki Suriyeliler için mümkün olan en gerçekçi durumu/fotoğrafı ortaya 

çıkarma çabasının ürünüdür. Bu çalışma, alanında yapılmış temsil gücü en yüksek, en 

kapsamlı ve detaylı çalışmalardan biri olmakla birlikte, elde edilen bulguları “mutlak 

gerçeklik” şeklinde değerlendirmek, Türk toplumu ya da Suriyelilerin tescillenmiş görüşleri 

olarak yansıtmak iddiasında değildir. Sosyal bilimlerde farklı yöntemler ile elde edilen her 

bulgunun sınırlı bir gerçekliğe tekabül ettiği gerçeğinden hareket eden bu çalışmada, detay 

bulgulardaki yorum ve değerlendirmelerin de bu ön kabulle birlikte okunması 

gerekmektedir.  

  



17 
SURİYELİLER BAROMETRESİ-2017 / YÖNETİCİ ÖZETİ  / PROF. DR. M.MURAT ERDOĞAN 

 

SB-2017 Türk Toplumu 

TABLO-8: SB-2017 Araştırmasında Türk Toplumu  Katılımcı Profili 

(26 il - 2.089 T.C. Vatandaşı) 

  Sayı # %     Sayı # % 

Cinsiyet   Etnik Köken 

Kadın 1029 49,3 
 

Türk 1710 81,9 

Erkek 1060 50,7 Kürt/Zaza 283 13,5 

Yaş  Arap 48 2,3 

18-24 arası 395 18,9 

 

Diğer 12 0,6 

25-34 arası 563 27,0 Cevap yok 36 1,7 

35-44 arası 496 23,7 Mezhep 

45-54 arası 374 17,9 Sünni 1824 87,3 

55-64 arası 170 8,1 Alevi 82 3,9 

65 ve üzeri 91 4,4 Diğer 3 0,1 

Öğrenim Durumu  Fikrim yok/cevap yok 180 8,7 

Okuryazar değil 19 0,9 

 

Parti (son seçimde kime oy verdiniz?) 

Okuryazar 23 1,1 AK Parti 833 39,9 

İlkokul 493 23,6 CHP 359 17,2 

Ortaokul/İlköğretim 384 18,4 MHP 220 10,5 

Lise veya dengi okul 759 36,3 HDP 90 4,3 

Üniversite/lisansüstü 411 19,7 Diğer 16 0,8 

Çalışma Durumu  Oy vermedim 239 11,4 

Esnaf 519 24,9 

 

Cevap yok 332 15,9 

Özel sektör çalışanı 502 24,0 
   

Ev kadını/kızı 423 20,2 
   

Emekli 190 9,1 
   

Öğrenci 169 8,1 
   

Kamu sektörü çalışanı 141 6,7 
   

İşsiz 68 3,3 
   

İşadamı (1 ve üzeri çalışanı olan) 34 1,6 
    

Yevmiyeli (gündelik) çalışan 27 1,3 
    

Diğer 15 0,7 
    

Cevap yok 1 0,1     
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SB-2017 araştırmasında Türk toplumu (T.C. vatandaşları) ile yapılan alan çalışmasında ortaya 

çıkan çarpıcı bulgular şu şekilde sıralanabilir: 

 Türk toplumu aradan geçen 6,5 yılı aşkın süreye ve 3.3 milyonu aşkın Suriyeli nüfusa 

rağmen, kırılgan olsa da yüksek düzeyde bir toplumsal kabul ortaya koymaktadır. Bu 

“gönülsüz (kerhen) kabul” Türk toplumunun Suriyelilerden yana tedirgin, endişeli 

ve hatta oldukça karamsar olduğu gerçeği ile birlikte yaşanmaktadır.  

 

 Türk toplumunun Suriyeliler ile bir arada yaşama konusundaki kaygıları, kısmen 

politik gerekçelerle destekleniyor olsa da çok istisnai durumlar dışında reaksiyoner  

davranışlara dönüşmemektedir.  

 

  Türk toplumu Suriyelileri öncelikle “zulümden/savaştan kaçan mağdur insanlar” 

olarak tanımlamayı tercih etmektedir. Ancak bunu takip eden tanımlamalar (Bize yük 

olan insanlar; Bize ileride çok sorun açacak tehlikeli insanlar; Dilenciler/sadece 

yardımlarla yaşayan insanlar; Bizden oldukça farklı ve bize yabancı insanlar) hem 

kaygıları hem de yaygın ötekileştirmeyi ortaya koymaktadır.   

Suriyeli sığınmacıları tarif etmek için en uygun ifadeler (Çoklu yanıt) 

Sıra  
No. 

  # % 

1 Zulümden/savaştan kaçan mağdur insanlardır 1208 57,8 

2 Bize yük olan insanlardır 899 43,0 

3 Bize ileride çok sorun açacak tehlikeli insanlardır 814 39,0 

4 Dilenciler/sadece yardımlarla yaşayan insanlardır 509 24,4 

5 Din kardeşlerimizdir 433 20,7 

6 Ülkemizde misafirdirler 424 20,3 

7 Bizden oldukça farklı ve bize yabancı insanlardır 376 18,0 

8 Kendi halinde, zararsız insanlardır 306 14,6 

9 İş gücü sömürülen insanlardır 298 14,3 

10 Diğer 15 0,7 

  

  Fikrim yok/cevap yok 32 1,5 

 

 Türk toplumunun Suriyelileri tanımlarken “bizden birileri”, “din kardeşlerimiz” vb. 

vurguları neredeyse istisna düzeyinde yapması dikkat çekicidir. Yani siyasetin 

“ensar” söylemi ile sembolleştirdiği "dayanışma miti” ve duygusallığın, toplumda 

bulduğu karşılığın oldukça sınırlı olduğu görünmektedir.  

 

 Türk toplumunun Suriyeliler konusundaki en ciddi duygusal tepkisi, ortaya koyduğu 

sosyal mesafe ile gözlenmektedir. Hem Suriyelilerin tanımlandığı sıfatlar hem de 

mevcut ve potansiyel sosyal iletişim arzusu son derece sınırlı kalmaktadır.   

 

 Türk toplumu Suriyeliler için önerilen “çalışkan”, “iyi”, “canayakın”, “kibar”, 

“güvenilir”, “temiz” gibi olumlu sıfatlar içinde 100 üzerinden en fazla puan 39,2 

olarak tespit edilirken, “olumsuz” tanımlamaların 51,6-54,9 arasında puanlandığı 

görülmektedir. Ancak bu yaklaşıma rağmen, toplumun olumsuzlamada bile açık 
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kapılar bıraktığı söylenebilir. Bu yargıların, zaman içinde her iki yöne doğru da gitme 

ihtimalinin bulunduğu açıktır. Suriyelilere yönelik ötekileştirme Türk toplumunda 

genel bir eğilim olarak görülse de bunun MHP seçmeninde çok daha baskın olduğu 

gözlenmektedir. 

 

 

TABLO-12: Ülkemizdeki Suriyeli 
sığınmacılar için ne kadarı için 
uygundur? 

Sıra 
No. 

  Puan 

1 Tembel 54,9 

2 Mesafeli 53,3 

3 Kötü 53,3 

4 Kaba 53,2 

5 Pasaklı/pis  52,7 

6 Güvenilmez/tehlikeli 51,6 

7 Çalışkan 39,2 

8 İyi 38,2 

9 Canayakın 37,7 

10 Kibar 34,6 

11 Güvenilir 33,8 

12 Temiz 33,5 

Ortalama puan 44,7 

 

 

 SB-2017 araştırmasının öncülü olan 2014’teki araştırmada da şaşırtıcı bir sonuç olarak 

ortaya çıkan “kültürel benzemezlik algısı”, SB-2017’de de belirgin bir biçimde ortaya 

çıkmıştır. “Türkiye’deki Suriyelilerin kültürel açıdan bize ne kadar benzediklerini 

düşünüyorsunuz?” sorusuna Türk toplumunun cevabı % 40,8 ile “hiç benzemiyorlar”, 

% 39,4 ile “benzemiyorlar” şeklinde olmuştur. “Benziyorlar”, “çok benziyorlar” 

toplamı ise sadece % 7,8 çıkmaktadır. Yani Türk toplumunun % 80’den fazlası 

Suriyeliler ile kültürel benzerlik içinde değiliz demektedir. Aynı coğrafya, aynı din, 

aynı mezhep ve hatta etnik ortaklıklara rağmen “benzemiyoruz” cevabının daha da 

dikkat çekici olan kısmı, bu konudaki ötekileştirmenin Suriye ile sınır olan illerde % 

82,7 ile ortalamadan daha yüksek çıkmasıdır.  “Benzeriz”  önermesine gelen destek 

çok sınırlı kalsa da en güçlü destek % 12.2 ile HDP, % 10,7 ile AK Parti seçmeninden 

gelmektedir. Kuşku yok ki bu bir algı konusudur ve gerçeklikle çok örtüşmeyebilir. 

Ama burada çok net bir tavrın ortaya konulduğu görülmektedir.  
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TABLO-14: Türkiye’deki Suriyelilerin kültürel açıdan bize ne 
kadar benzediklerini düşünüyorsunuz? 

  # % % 

Hiç benzemiyorlar 853 40,8  
80,2 Benzemiyorlar 823 39,4 

Ne benziyor, ne 
benzemiyorlar 

185 8,9 
8,9 

Benziyorlar 152 7,3 7,8 

Çok benziyorlar 10 0,5 

Fikrim yok/cevap yok 66 3,1  

Toplam 2089 100,0  

 

TABLO-15: Türkiye’deki Suriyelilerin kültürel açıdan bize ne kadar benzediklerini düşünüyorsunuz? (%) 

  
Hiç 

benzemiyorlar 
Benzemiyorlar 

Ne benziyor,  
ne 

benzemiyorlar 
Benziyorlar 

Çok 
benziyorlar 

Fikrim 
yok/ 

cevap 
yok 

Öğrenim Durumu 

Okuryazar değil 57,9 26,3 10,5 5,3 - - 

Okuryazar 39,1 30,4 17,4 8,7 - 4,4 

İlkokul 44,0 37,9 6,1 7,9 0,6 3,5 

Ortaokul/İlköğretim 40,1 41,4 8,6 6,3 0,3 3,3 

Lise veya dengi okul 39,9 40,7 8,8 7,2 0,3 3,1 

Üniversite/lisansüstü 38,7 38,0 11,9 7,5 1,0 2,9 

Bölgeler 

Sınır illeri 49,0 33,7 7,8 8,0 0,2 1,3 

Diğer iller 38,8 40,8 9,1 7,1 0,5 3,7 

Parti 

AK Parti 38,9 34,8 11,8 10,2 0,5 3,8 

CHP 43,2 45,7 7,5 1,9 - 1,7 

MHP 44,5 39,5 5,9 4,1 - 6,0 

HDP 47,8 33,3 4,4 11,1 1,1 2,3 

Genel 40,8 39,4 8,9 7,3 0,5 3,1 

 

 Türkiye’deki 3,2 milyonu aşkın Suriyeli bütün Türkiye’ye yayılmış şekilde 

yaşamaktadır. Bu da Türk toplumunun Suriyelilerle iletişimi için zorunlu bir ortam 

sağlamaktadır. Suriyeliler ile ortak yaşam içinde iletişim güçlenmektedir. Ancak bu 

iletişim sadece olumlu anlamda yani “uyum” şeklinde değil, olumsuz anlamda 
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“gerginlik” şeklinde de güçlenmektedir. Çarpıcı olan bir nokta ise sorun ve kavga 

yaşadığını belirtenlerin oranının bölge illerinde % 17.3 olmasıdır. Oysa diğer illerdeki 

oran yaklaşık % 9’larda kalmaktadır. Bu durum, nüfus yoğunluğu ile açıklanabilir ama 

vurgulamak gerekir ki fiziki sosyal yakınlık ile duygusal yakınlık arasında her zaman 

doğrudan olumlu bir ilişki de kurulamayabilir. Hatta bazen fiziki yakınlık 

ötekileştirmeyi ve sorunları artırabilmekte, çatışma ortamı gelişebilmektedir  

  

Karşılaştırmalı Sosyal Mesafe Ölçekleri 

Suriyeliler Türk Toplumu 

  

 

  

 

 SB-2017 çalışmasının en fazla üzerinde durduğu konu, birlikte yaşamın çerçevesi ve 

uyum süreçleridir. Bu konuda sosyal mesafe son derece önemli bir husustur. Cluster 

ve Discriminant analizleri ile yapılan çalışmalarda, vatandaşların Suriyelilere sosyal 

mesafeleri %36,1 ile “çok uzak”, %26,8 ile “uzak”, %17,5 ile  “ne uzak ne yakın”, %10,6 

ile “yakın”, %9 ile “çok yakın” olarak bulunmuştur. Başka bir anlatımla, Türk 

toplumunun % 62,9’u Suriyelilere karşı kendini “uzak” ve “çok uzak” hissederken, % 

19,6’sı “yakın” ve “çok yakın” hissini ortaya koymaktadır. Burada ortaya çıkan 

sonuçlar ile “benzerlik” bulguları birbirini desteklemektedir. Yani sosyal mesafe son 

derece yüksek çıkmaktadır. “Birlikte ama kerhen yaşam” bu tablo ile daha da 

netleşmektedir. Burada hükümet ya da muhalif partilere oy veren kişilerin çok büyük 

ölçüde aynı görüşlerde olması da dikkat çekicidir. Suriyelilerin Türklere bakışında ise 

neredeyse tam ters bir ilişki gözlenmekte, Suriyeliler Türklerle aralarına mesafe 

koymamaktadır.  
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Sosyal Mesafe Grupları 

 # % Sosyal Mesafe Puanı 

Çok Uzak 748 36,1 -0,95 

Uzak 555 26,8 -0,51 

Ne Uzak ne Yakın 363 17,5 -0,02 

Yakın 220 10,6 0,44 

Çok Yakın 186 9,0 0,88 

Genel 2.072 100,0 -0,36 

-1,0  /  -0,80  
Puan: 

Çok Uzak 

-0,79  /  -0,30 
Puan: 
Uzak 

-0,29 / 0,29 
Puan: 

Ne uzak, ne 

yakın 

0,30  / 0,60 
Puan: 
Yakın 

0,61 / 1,0 
Puan 

Çok Yakın 

 

 

 İki toplumun ortak yaşam sürmesine rağmen Türk toplumunun bazı konularda bilgi 

eksikliği içinde olduğu, bunun da negatif algıları arttırdığı görülmektedir.  Örneğin 

Suriyelileri kendilerine bir yük olarak gören Türk toplumunun %86,2’sine göre 

Suriyeliler Türk devletinin yardımıyla yaşamaktadır. Aynı soru Suriyelilere 

sorulduğunda, verdikleri cevaplarda çoğunluğunun çalışarak hayatlarını idame 

ettirdikleri ortaya çıkmaktadır. Bu durumun sağlıklı bir biçimde toplumla 

paylaşılması toplumdaki gerginliklerin giderilmesi için de çok önemlidir. Zira kendi 

vergileri ile Suriyelilere sürekli olarak ayni ve nakdi yardımlar yapıldığını düşünen 

Türk toplumu, bunu bir haksızlık olarak addetmektedir. Diğer gözlemler ve bulguları 

da destekleyen biçimde SB-2017 çalışması da Türkiye’de 800.000-1.000.000 

arasındaki Suriyelinin çalışarak hayata tutunduklarını ortaya koymaktadır. 

“Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı” (SUY) programı ile Türkiye’de 

ilk kez kamp dışındakilere de mali destek programları başlatılmıştır. SUY için 

kullanılan mali kaynak AB tarafından karşılanmakta, WFP (BM Dünya Gıda Örgütü), 

Kızılay ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbiliğinde saha çalışmasını 

gerekleştirmektedir. SUY ile kişi başına 120 TL olmak üzere Ekim 2017 itibari ile 1 

milyon kişiye ulaşılmış ve “Kızılay Kart”lar dağıtılmıştır. Burada hedef Suriyelilerin % 

30’una ulaşmaktır. % 70 yine çalışarak hayatta kalma mücadelesine devam edecektir.  

Ancak nakit para verme şeklindeki yardımın çok geç kalınan bir hamle olduğunu, 

ayrıca Suriyelileri dış yardımla destekleyerek süreç içinde tembelleştirme ihtimalini 

de göz önüne almak gerekir. Buradaki temel sorun yine iletişim stratejisinin 

eksikliğinden kaynaklanan  yanlış ya da hatalı bilgilerin toplumda yarattığı 

huzursuzluk ve haksızlık duygusudur. Bu tür dış yardımlar, Suriyeliler ile Türk 
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toplumu arasındaki bağları daha fazla kırabilir.  Bu kaynakların Suriyelilerin yoğun 

bulunduğu bölgelerde daha kalıcı ve uzun vadeli projeler için harcanması yönünde 

projeler geliştirilmesi daha anlamlı olabilir. 

 

 

Türkiye’deki Suriyeliler geçimlerini nasıl sağlıyor? (Çoklu yanıt) 

Sıra  
No. 

  # % 

1 Türk Devletinin yardımı ile 1801 86,2 

2 Dilenerek 1359 65,1 

3 Çalışarak 1040 49,8 

4 Hayırseverlerin desteği ile 666 31,9 

5 STK’ların (dernek-vakıf vb) desteği ile 170 8,1 

6 Yabancı kuruluşların/devletlerin desteği ile 101 4,8 

  

  Fikrim yok/cevap yok 19 0,9 

 

 

 SB-2017 araştırmasında, Türk toplumuna “Toplumumuz ülkemizdeki Suriyelilere karşı 

nasıl davranıyor?” sorusu sorulmuştur. Buna göre Türk toplumu Suriyelilere büyük 

bir destek verildiğini ve fedakârlık gösterildiğini ifade etmektedir.  Türk toplumunun 

davranış şeklinin olumlu olduğunu ifade eden % 65’lik bir kesim olmakla birlikte, 

yaklaşık % 30’luk bir kesim Türk toplumunun Suriyelilere karşı olumsuz davranışlar 

(emek sömürüsü, aşağılama, kötü davranış) içinde olduğunu savunmaktadır. 

Toplumda kendi içinde çelişen gibi görünen davranış ve duygu dağılımları 

gözlenmektedir.  

 

 SB-2017 araştırması, Türk toplumunun yüksek kabul/tahammül düzeyine rağmen 

oldukça kaygılı olduğunu da ortaya koymaktadır. “Ülkemizdeki Suriyeliler nedeniyle 

aşağıdaki kaygıları ne ölçüde hissediyorsunuz?” sorusuna gelen cevapların hepsinde 

yüksek oranda kaygı ortaya konulmaktadır. Türk toplumunun bu tavrı, “zorda kalana 

destek olmak” ile “geleceği paylaşmak” ya da “bir arada yaşamayı içine sindirmek” 

arasında derin bir ayrışma olduğunu ortaya koymaktadır. Yani Türk toplumu 

Suriyeliler ile geleceği paylaşmaya çok sıcak bakmadığını her vesile ile belli 

etmektedir. Çok dikkat çekici bir biçimde Türk toplumun kaygıları, sınır bölgelerinde 

daha da yüksek çıkmaktadır. En yüksek kaygı ise ülke ekonomisine zarar verecekleri 

kaygısıdır. Bunu suç artışı kaygısı, kültürel yapıya zarar kaygısı, topluma zarar kaygısı 
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izlemektedir. İlginç olan “işimizi elimizden alacaklar” kaygısının diğerlerine göre 

nispeten düşük çıkmasıdır. Kaygı skalasına siyasi parti destekçileri üzerinden 

bakıldığında, oranlar arasında ciddi farklılıklar olmasa da, MHP seçmeninin hemen 

her alanda en üst seviyede kaygılı olduğu gözlenmektedir.  

Suriyeli Sığınmacılar Nedeni ile Aşağıdaki Kaygıları Ne Ölçüde Hissediyorsunuz? 

(Puan) 

 

 
* Okuryazar değil 19, okuryazar 23 kişiye ait sonuçlardır. 
** Yevmiyeli(gündelik) çalışan 27 kişiye ait sonuçlardır. 
*** Çalışan: özel sektör, kamu sektörü ve yevmiyeli(gündelik) çalışan 670 kişiye ait sonuçlardır. 

 

 

 Suriyelilerin çalışma hakları konusunda Türk toplumunun yaklaşımı net bir 

değerlendirme yapmaya izin vermemektedir. Türk toplumunun % 54,6’sı “kesinlikle 

çalışma izni verilmemeli” derken, geri kalan % 43’ü bütünüyle ya da kısmi çalışma 

haklarına itiraz etmiyor görünmektedir. İlginç olan 2014’teki araştırmada “çalışma 

izni verilmemelidir” diyen % 47,4’ün son 3 senede daha da artmasıdır. Yani kaygı ve 

Ülkemizin 

ekonomisine zarar 

vereceklerini 

düşünüyorum

Şiddet, hırsızlık, 

kaçakçılık ve fuhuş gibi 

suçlara bulaşarak 

toplumsal ahlak ve 

huzuru bozduklarını 

düşünüyorum

Türkiye’nin sosyal-

kültürel yapısına 

zarar vereceklerini 

düşünüyorum

Toplumumuza 

zarar vereceklerini 

düşünüyorum

İşlerimizi 

elimizden 

alacaklarını 

düşünüyorum

Şahsıma, aileme, 

çocuklarıma zarar 

vereceklerini 

düşünüyorum

Ortalama 

puan

18-24 arası 68,2 65,7 66,4 66,9 63,8 58,3 64,9

25-34 arası 66,5 66,4 65,2 63,8 61,7 57,7 63,5

35-44 arası 68,1 67,7 66,5 65,3 63,1 60,0 65,1

45-54 arası 71,4 71,1 68,9 69,8 65,2 61,7 68,0

55-64 arası 65,3 66,4 64,5 62,7 61,1 56,6 62,7

65 ve üzeri 62,6 61,1 61,5 59,1 59,3 53,4 59,5

Okuryazar değil 69,5 64,2 74,7 58,9 60,0 52,6 63,3

Okuryazar 62,6 70,4 57,4 63,5 65,2 60,0 63,2

İlkokul 68,9 68,0 66,4 66,0 66,3 61,9 66,3

Ortaokul/
İlköğretim 68,5 68,3 65,2 65,0 61,8 58,6 64,6

Lise veya dengi okul 67,2 66,1 66,2 66,4 61,7 58,0 64,3

Üniversite/lisansüstü 67,1 67,0 66,9 64,3 62,1 56,9 64,1

Sınır illeri 68,3 70,4 66,5 67,7 69,6 60,0 67,1

Diğer iller 67,7 66,4 66,1 65,0 61,3 58,5 64,2

AK Parti 63,7 64,2 62,4 61,2 60,3 54,0 61,0

CHP 71,3 71,1 70,5 69,6 66,4 64,9 69,0

MHP 74,8 72,0 72,1 74,5 65,5 62,7 70,3

HDP 70,0 68,9 65,3 64,4 64,2 56,7 64,9

Esnaf 69,5 68,5 65,8 67,4 63,1 58,8 65,5

İşadamı 72,4 66,5 67,6 64,1 58,2 54,7 63,9

Özel sektör çalışanı 69,1 68,9 68,5 67,0 64,1 60,4 66,3

Kamu sektörü çalışanı 71,2 70,8 69,6 68,8 67,1 64,3 68,6

Yevmiyeli(gündelik) çalışan 68,1 63,7 68,9 66,7 63,7 61,5 65,4

Çalışan(özel, kamu, yevmiyeli) 69,5 69,1 68,7 67,3 64,7 61,2 66,8

Ev kadını/kızı 64,4 64,7 62,9 61,5 61,2 56,7 61,9

Emekli 65,7 65,5 65,4 63,2 61,4 56,9 63,0

Öğrenci 64,3 63,2 65,3 65,1 60,4 56,4 62,4

İşsiz 69,4 67,1 66,5 65,6 65,3 58,8 65,4

Genel 67,8 67,2 66,2 65,5 62,9 58,8 64,7

Çalışma Durumu

Parti

Suriyeli sığınmacılar nedeniyle aşağıdaki kaygıları ne ölçüde hissediyorsunuz? (Puan)

Yaş

Öğrenim Durumu

Bölgeler

Hissetmiyorum HissediyorumKısmen hissediyorum
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rahatsızlık artış eğiliminde görünmektedir. Çalışma izni verilmesine en fazla itirazın 

bölge dışı illerden gelmesi (sınır illerinde % 52.7, diğer illerde % 55,1) ilginçtir ve bölge 

illerindeki toplumun mevcut gerçekliği daha fazla kabul ettiğinin bir göstergesi 

olarak okunabilir.  Ancak bölge illerinde çalışma izni verilmemeli seçeneğine gelen 

tepki yüksek olmasa da “işimizi elimizden alacaklar” kaygısının çok güçlü olduğu 

anlaşılmaktadır.   

Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de çalışmalarıyla ilgili nasıl bir  
düzenleme yapılmalıdır?  

  # % 

Kesinlikle çalışma izni verilmemelidir 1141 54,6 

Belli işler için geçici çalışma izni verilmelidir 490 23,5 

Her türlü işte çalışmaları için geçici çalışma izni verilmelidir 169 8,1 

Belli işlerde kalıcı çalışma izni verilmelidir 131 6,3 

Her türlü işte çalışmaları için kalıcı çalışma izni verilmelidir 115 5,5 

  

Fikrim yok/cevap yok 43 2,0 

Toplam 2089 100,0 

 

 SB-2017 araştırmasının en önemli bulgularından birisi Türk toplumunun Suriyeliler ile 

ortak toplumsal yaşamı “gönülsüz (kerhen) kabullenme” halidir. Türk toplumunun 

% 70’inden fazlası Suriyelilerin Türkiye’de kalıcı olduğu kanaatini taşımaktadır. 

Türkiye’deki Suriyeli sayısının 1,6 milyon olduğu dönemde yapılan 2014 çalışmasında 

bu oran % 45,1 oranındaydı.  

Türkiye’deki Suriyelilerin savaş bittikten sonra ülkelerine geri döneceklerine 
inanıyor musunuz? 

  # % 

Hiçbiri geri dönmez 793 38,0 

Bir kısmı dönse bile büyük bölümü Türkiye’de kalır 679 32,5 

Yarısı döner, yarısı ise Türkiye’de kalır 238 11,4 

Çoğunluğu geri döner, yarısından azı Türkiye’de kalır 189 9,0 

Tamamına yakını geri döner, çok azı Türkiye’de kalır 141 6,7 

  

Fikrim yok/cevap yok 49 2,4 

Toplam 2089 100,0 

 

 SB-2017 çalışmasında “Türkiye’deki Suriyeliler savaş bittikten sonra ülkelerine geri 

dönerler mi?” şeklindeki soruya verilen cevaplarda da bu “isteksiz kabullenme” 
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tescillenmektedir. “Hiçbiri geri dönmez” ile “Bir kısmı dönse bile büyük bölümü 

Türkiye’de kalır” diyenlerin toplamı % 70,5’tir.  

 

 

Suriyeliler nerede yaşamalı? 

  # % 

Suriye’de kurulacak güvenli bölgelerde yaşamalı 781 37,4 

Sadece kamplarda yaşamalılar 587 28,1 

Her halükarda geri gönderilmeliler 240 11,5 

İstedikleri şehirde yaşayabilmeli 166 7,9 

Türkiye’ye dengeli dağıtılmalı 161 7,7 

Onlara Türkiye’de özel şehirler kurulmalı 100 4,8 

  

Fikrim yok/cevap yok 54 2,6 

Toplam 2089 100,0 

 

 

 

 Suriyelilerin Türkiye’de kalıcı olduklarına yönelik yaygın ve güçlü algıya-kabullenişe 

rağmen, “Suriyeliler nerede yaşamalı” sorusuna gelen cevaplar da ortak gelecek 

konusunda endişe vericidir. Halen % 93’ünden fazlası kentsel alanlarda Türk toplumu 

ile birlikte yaşayan Suriyelilerin nerede yaşaması gerektiğine ilişkin soruya gelen 

cevaplarda  “istedikleri yerde Türk toplumuyla birlikte” diyenlerin oranı sadece % 

7,9’da kalmaktadır. Buna ilaveten % 7,7’lik bir bölüm “Türkiye’ye dengeli 

dağıtılmalıdır” demektedir. Türk toplumunun geri kalan büyük çoğunluğu ise 

Suriyelileri toplumdan ayrıştıracak önerileri desteklemektir.  “Suriye’de güvenli 

bölgelerde yaşamalılar” (% 37,4), “sadece kamplarda yaşamalılar” (% 28,1), “mutlaka 

geri gönderilmeliler” (% 11,5), “Türkiye’de onlara özel şehir kurulmalı” (%4,8) gibi 

önerilere oldukça yüksek oranlarda destek verilmektedir. Bu durum Türk 

toplumunun % 81,8’inin Suriyeliler ile bir arada yaşamaya çok sıcak bakmadığının bir 

göstergesi olarak okunabilir.  
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Suriyelilerin ülkemizde yaşamasının sonuçlarıyla ilgili aşağıda yer alan ifadelere ne 
ölçüde katılıyorsunuz? (%) 

  
Hiç 

katılmıyorum 
Katılmıyorum 

Ne katılıyor,  
ne katılmıyorum 

Katılıyorum 
Çok 

katılıyorum 

Fikrim 
yok/ 

cevap 
yok 

Suriyelilerle huzur 
içinde bir arada 
yaşayabiliriz 

46,5 28,5 11,8 10,3 1,1 1,8 

Suriyeliler ülkemizin 
ekonomisi için 
yararlıdır. 

54,1 27,9 8,3 7,4 0,8 1,5 

Suriyeliler kültürel 
olarak bizi 
zenginleştirmektedir 

52,8 31,8 7,7 5,7 0,5 1,5 

 

 Türk toplumunun Suriyeliler ile huzur içinde yaşayacaklarına dair inancı % 11,4 gibi son 

derece düşük bir seviyede kalmaktadır. Buna katılmayanların, yani Suriyeliler ile 

huzur içinde yaşanamayacağına inananların oranı ise % 75’tir. Benzer biçimde 

Suriyelilerin toplumu kültürel olarak zenginleştirmeyeceğine inananların oranı % 

84,4, Türk ekonomisine bir katkılarının olamayacağına inananların oranı % 82 olarak 

çıkmıştır. Bütün bu veriler Türk toplumunun ortak geleceğe hazır olmadığının 

işaretleri olarak okunabilir.  

 

 Suriyelileri kabul etmemizin “dünyaya güçlü devlet olduğumuzu göstermek” 

şeklinde algılandığına dair önermeye gelen destek de beklentilerin aksine 100 

üzerinden 48,4 puan gibi düşük seviyede kalmaktadır. Yani Türk toplumunun 

bununla övündüğü pek söylenemez.   

 

 Türk toplumu, Suriyelilere çok üst düzey destek verildiğini ifade etmekle birlikte 

hükümetin bu konuda ne kadar doğru yaptığına ilişkin yorumu oldukça eleştirel 

görünmektedir. “Hükümetin Suriyeli göçmenlerle ilgili politikaları hakkındaki 

kanaatiniz nasıldır?” sorusuna “doğru” ve “çok doğru” diyenlerin oranı % 18,6’da 

kalırken, politikaların yanlış olduğuna inanların oranı % 62,4 gibi çok yüksek oranda 

gerçeklemiştir. Hükümetin politikalarına muhalefet seçmenlerinin daha eleştirel 

olması beklenilen bir durum olsa da AK Parti seçmenleri içinde de Suriyeli 

sığınmacılar konusundaki politikaları yanlış bulanların oranının % 44,9 gibi oldukça 

yüksek oranda çıkması dikkat çekmektedir. 

 

 SB-2017 araştırmasının yoğunlaştığı alanlardan birisi Suriyelilerin vatandaşlık da dahil 

olmak üzere Türkiye’deki statüleri konusunda Türk toplumunun görüşlerinin ortaya 

konulmasıdır. Burada önce genel bir soru ile siyasal hakları konusu ardından da 

vatandaşlık konusu irdelenmiştir. “Suriyelilere siyasal hakları ile ilgili nasıl bir 

düzenleme yapılmalıdır?” sorusuna gelen cevaplarda Türk toplumunun % 85,6’nın 

“(Suriyelilere) hiçbir siyasal hak verilmemelidir” ifadesine destek verdiği 
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görülmektedir. AK Parti seçmeninde bile bu oran % 77,2 gibi olağanüstü yüksek bir 

orana sahiptir. Sınır illerinde siyasal hakların verilmesine itirazın daha da yükseldiği 

görülmektedir. Bu durum Türk toplumunun Suriyeliler ile birlikte geleceğini 

paylaşmaya direnci ve itirazı olarak okunabilir. 

 

Suriyelilere siyasal hakları ile ilgili nasıl bir düzenleme yapılmalıdır? 

 

 

 

 

 

 “Suriyelilere vatandaşlık verilmesi ile ilgili nasıl bir düzenleme yapılmalıdır?” sorusuna 

gelen cevaplar da “siyasal haklar” konusundaki cevaplarla benzer bir durumu ortaya 

koymaktadır. Türk toplumunun % 75,8’i “hiçbiri vatandaşlığa alınmamalı” cevabı 

vermektedir. Bu grup içinde sınır bölgesindekilerin itirazı daha da yüksektir. 

Vatandaşlık konusuna en yüksek tepki ise MHP seçmeninden (% 88,6) gelmektedir. 

AK Parti seçmeni içinde vatandaşlığa itiraz edenlerin oranı ise % 69’dur. Ancak Türk 

toplumu içinde % 21,3’lük bir grup ise “koşullu” biçimde vatandaşlığa kapı aralamıştır. 

Bu son derece önemli bir durumdur. “Koşullu vatandaşlığa” (dil bilenler, Türkiye’de 

doğanlar, eğitimliler, Türkmenler vb) kapı aralayanlar içinde AK Parti seçmeninin ön 

planda olduğu gözlenmektedir. Suriyelilerin vatandaşlığı konusunun toplumda 

Hiçbir siyasal 

hak 

verilmemelidir

Yerel seçimlerde 

oy 

kullanabilmeliler

Bütün 

seçimlerde oy 

kullanabilmeliler

Bütün seçimlerde hem 

oy kullanabilmeli hem 

de aday olabilmeliler

Yerel seçimlerde hem 

oy kullanabilmeli, hem 

de aday olabilmeliler

Fikrim yok/

cevap yok

Kadın 84,9 4,3 4,4 1,8 1,3 3,3

Erkek 86,3 4,9 3,7 1,3 1,1 2,7

Türk 86,1 3,9 4,3 1,7 1,2 2,8

Kürt/
Zaza 82,3 8,8 3,2 1,1 0,4 4,2

Diğer 91,7 5,0 - - 1,7 1,6

Sınır illeri 92,2 3,2 2,7 0,5 - 1,4

Diğer iller 84,0 4,9 4,3 1,8 1,5 3,5

AK Parti 77,2 6,8 7,1 2,3 2,4 4,2

CHP 96,4 1,7 1,1 0,3 - 0,5

MHP 95,9 1,4 1,8 - - 0,9

HDP 92,2 5,6 - 2,2 - -

Genel 85,6 4,6 4,0 1,6 1,2 3,0

Parti

Suriyeli sığınmacıların siyasal hakları ile ilgili nasıl bir düzenleme yapılmalıdır?

Cinsiyet

Etnik Köken

Bölgeler
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yüksek oranda tepki gördüğü açık olmakla birlikte, kitlesel değil, belirli vasıflara göre 

seçilerek vatandaşlığa almaya zaman içinde direncin azalacağı beklenebilir. 

 

 

 

TABLO-44: Suriyelilere vatandaşlık verilmesi ile ilgili nasıl bir  
düzenleme yapılmalıdır? (Çoklu yanıt) 

Sıra  
No. 

  # % 

1 Hiçbiri vatandaşlığa alınmamalı 1584 75,8 

2 
Belli bir süredir Türkiye’de yaşayanlar vatandaşlığa 

alınmalı 
153 7,3 

3 Eğitimliler vatandaşlığa alınmalı 124 5,9 

4 Türkiye’de doğanlar vatandaşlığa alınmalı 101 4,8 

5 Hepsi vatandaşlığa alınmalı 84 4,0 

6 Türkmenler vatandaşlığa alınmalı 63 3,0 

7 Türkçe bilenler/öğrenenler vatandaşlığa alınmalı 47 2,2 

8 Gençler vatandaşlığa alınmalı 11 0,5 

  

  Fikrim yok/cevap yok 61 2,9 
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 Eğitim alanı kayıp kuşakların oluşmaması ve geleceğe yönelik potansiyel tehdit 

alanların azaltılması için kuşku yok ki herkesin kabul ettiği en kritik alanlardan 

birisidir. Ancak Türk toplumunun Suriyelilere eğitim verilmesi hususunda çekingen 

davrandığı gözlenmektedir. Hatta % 32,6’lık bölüm sadece Türkçe öğretilmesinden,  

% 25,7’lik bölüm ise “hiçbir şekilde eğitim verilmemesi” gerektiğinden söz etmektedir. 

Bunda kalıcılığın içsel bir reddiyesi durumu gözlenmektedir. Uyum politikalarının 

kalıcılığı teşvik etme riski, bilinçli biçimde eğitim alanının sınırlandırılması şeklinde 

kendini göstermektedir. Suriyeli gençlerin üniversitelere girişi konusundaki 

spekülasyonların da bu tepkilerde yer edindiği söylenebilir. “Üniversite eğitimi de 

dahil olmak üzere her türlü eğitim imkanından ücretsiz yararlanabilmeliler” 

önermesine sadece % 9,5 oranında destek gelirken, AK Parti seçmeninin bu 

önermeye desteği % 12,8’de kalmıştır. 

 

Hiçbiri 

vatandaşlığa 

alınmamalı

Belli bir süredir 

Türkiye’de 

yaşayanlar 

vatandaşlığa 

alınmalı

Eğitimliler 

vatandaşlığa 

alınmalı

Türkiye’de 

doğanlar 

vatandaşlığa 

alınmalı

Hepsi 

vatandaşlığa 

alınmalı

Türkmenler 

vatandaşlığa 

alınmalı

Türkçe 

bilenler/

öğrenenler 

vatandaşlığa 

alınmalı

Kadın 76,7 6,8 5,5 5,3 3,6 2,2 2,8

Erkek 75,0 7,8 6,3 4,3 4,4 3,8 1,7

18-24 arası 67,8 9,6 9,6 9,4 3,5 2,0 5,6

25-34 arası 75,7 7,6 5,2 4,4 4,6 2,7 2,0

35-44 arası 80,4 5,8 3,2 2,6 3,2 3,2 1,0

45-54 arası 81,3 7,2 5,3 3,2 2,9 2,4 1,1

55-64 arası 75,9 4,7 2,9 4,1 7,1 3,5 -

65 ve üzeri 63,7 8,8 17,6 7,7 5,5 9,9 5,5

Okuryazar değil 84,2 - 5,3 5,3 - 5,3 5,3

Okuryazar 82,6 4,3 - 8,7 4,3 4,3 4,3

İlkokul 82,8 5,5 4,9 2,0 2,8 1,6 0,8

Ortaokul/
İlköğretim 76,8 5,5 5,7 5,5 3,9 2,6 1,3

Lise veya dengi okul 74,2 8,0 5,7 4,7 4,6 2,5 2,6

Üniversite/lisansüstü 68,9 10,5 8,3 7,5 4,6 5,8 3,9

Türk 77,4 6,6 5,5 4,4 4,2 3,2 1,7

Kürt/
Zaza 67,5 11,3 7,8 7,4 3,2 2,1 4,6

Diğer 71,7 10,0 6,7 5,0 3,3 3,3 6,7

Sınır illeri 82,7 7,6 5,1 2,7 2,2 0,7 2,4

Diğer iller 74,2 7,3 6,1 5,4 4,5 3,6 2,2

AK Parti 69,0 8,9 8,6 6,1 6,2 4,2 3,0

CHP 85,8 7,0 3,1 3,1 1,1 1,1 1,4

MHP 88,6 2,7 2,7 0,9 1,4 3,2 0,5

HDP 73,3 6,7 2,2 7,8 4,4 3,3 4,4

Esnaf 79,0 5,2 4,0 3,9 5,0 2,5 0,2

İşadamı(1 ve üzeri çalışanı olan) 79,4 5,9 8,8 8,8 - 2,9 -

Özel sektör çalışanı 77,7 9,6 3,8 1,8 5,2 1,8 2,2

Kamu sektörü çalışanı 78,0 9,2 5,0 2,1 1,4 4,3 1,4

Yevmiyeli(gündelik) çalışan 63,0 11,1 7,4 11,1 3,7 3,7 3,7

Çalışan(özel, kamu, yevmiyeli) 77,2 9,6 4,2 2,2 4,3 2,4 2,1

Ev kadını/kızı 76,6 5,7 5,9 7,1 3,3 2,8 2,8

Emekli 70,0 5,8 10,5 6,3 6,3 6,3 2,1

Öğrenci 60,4 11,8 14,2 11,2 1,8 4,7 9,5

İşsiz 83,8 4,4 4,4 2,9 - 1,5 -

Genel 75,8 7,3 5,9 4,8 4,0 3,0 2,2

Çalışma Durumu

Parti

Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesi ile ilgili nasıl bir düzenleme yapılmalıdır? (Çoklu yanıt %)

Cinsiyet

Yaş

Öğrenim Durumu

Etnik Köken

Bölgeler
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 Türk toplumunun Türkiye’deki Suriyelilere bakışında genelde çok ciddi ayrışma 

gözlenmemektedir. Araştırmada cinsiyet, yaş, eğitim durumu, etnik özellikler ve 

çalışma durumu gibi özelliklerin görüşlere yansımasına çaprazlar üzerinden 

bakıldığında, farklılaşmaların çok minimal düzeyde kaldığı anlaşılmaktadır. Ancak 

araştırmada siyasal parti seçmenleri ve yaşanılan bölge farklılıklarının, görüşlerde 

ayrışmalar sağladığı gözlenmektedir. Hemen bütün önerme ya da sorulara gelen 

cevaplarda MHP ve CHP seçmenlerinin genelde benzer görüşlerde ve benzer 

tepkilerde olduğu gözlenmiştir. AK Parti seçmenleri, çok aşırı farklılıklar olmasa da 

hemen her konuda CHP ve MHP’lilerden ayrışmaktadır. HDP’lilerin ise daha çok AK 

Parti tercihleri ile örtüşen görüşler ortaya koyduğu görülmektedir. Ancak bu 

durumun genel tablo bakımından “sınırlı bir ayrışma” olduğu da vurgulanmalıdır. AK 

Parti’ye oy verenlerin tutumunda da endişe ve eleştirel tutum dikkat çekmektedir. 

Diğer önemli ayrım ise sınır bölgesindeki iller ile diğer iller arasında kendini belli 

etmektedir. Sınır bölgesinde Suriyelilerle daha yoğun yaşayan ve aslında kültürel-

dinsel-etnik bakımlardan Suriyeliler ile daha yakın olduklarına inanılan sınır 

bölgesindeki toplumun Suriyelilere genel ortalamanın da üzerinde bir mesafe 

koyduğu gözlenmektedir.    
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SB-2017 ve Suriyeliler 

 

SB-2017 araştırmasında Türkiye’deki Suriyeliler konusunda elde edilen bulgular şu şekilde 

özetlenebilir:  

TABLO-56: SB-2017 SURYELİLER İL BAZLI ÖRNEKLEM 

 

 

 SB-2017 araştırması da net bir biçimde Suriyelilerin Türkiye’de kalıcılık eğilimlerinin 

güçlenmiş olduğuna dair bulgulara ulaşmıştır. Kalıcılığın ne boyutta olduğu 

konusunda çarpıcı bir bulgu olan “T.C.vatandaşlığı isteyen Suriyelilerin” % 60’dan 

daha fazla olması bile durumu yeterince açıklamaktadır.  

 

 29 Nisan 2011’den bu yana Türkiye’ye gelen ve geri dönemeyen ya da başka bir 

ülkeye gitmeyen/ gidemeyen Suriyelilerin Türkiye’de ortalama kalış süreleri 3,7 yılı 

aşmıştır. Daha da önemlisi Suriyeliler, devletin herhangi bir yönlendirmesi ya da 

düzenlemesi olmaksızın kendi iradeleri ile Türkiye’nin her tarafına yayılmış, yeni 

yaşamlarını kurmuşlardır.  Kamplarda yaşayan Suriyelilerin oranı toplam sayı içinde 

% 6,8’e inmiştir. Ekim 2017 itibari ile Türkiye’de bulunan 3.3 milyonu aşkın Suriyelinin 

hem Türkiye toplumu içinde yaşama alışmaları hem de ülkelerinde yaşanan savaş ve 

yıkımın kısa ve orta vadede sona erecek gibi görünmemesi, Türkiye’de kalma 

eğilimlerini her geçen gün artırmaktadır. Türkiye’de Kasım 2017 itibari ile her gün 

doğan Suriyeli bebek sayısı 306 civarındadır. 2011 yılından bugüne kadar gözlerini 

Türkiye’de dünyaya açan Suriyeli bebek sayısı ise 2017 sonunda 305 bini aşacaktır. 

Zorunlu okul çağında (5-17 yaş) olanların sayısı 1 milyon 10 bini aşmıştır. Çalışan 
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Suriyeli sayısı 800 bin- 1 milyon civarındadır. Suriyelilerin Türkiye’deki hayatı 

rutinleşmekte ve bu da kalıcılığı güçlendirmektedir. 

 

 SB-2017 araştırmasına katılanların % 38,6’sı “çalışıyorum” ifadesini kullanmıştır. Bu 

oran esas alınırsa, Türkiye’de çalışan Suriyeli sayısı 1.2-1.3 milyon olarak 

hesaplanabilir. Ancak farklı kaynak ve araştırmalardan hareketle Türkiye’de çalışan 

Suriyeli sayısının 800 bin ile 1 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu arada 

Suriyeli kadınların çalışma hayatında çok sınırlı oranda yer almaları da sayı ve 

oranlara etki etmektedir.   

 
 

 

 Kitlesel göçlerde yerel toplumun en ciddi endişelerinden birisi işlerini kaybetmektir. 

Ancak Türkiye’deki Suriyeliler aradan geçen 6,5 yıl içinde bu kaygıyı destekleyecek 

bir durum yaratmamıştır. Yani Suriyeliler nedeni ile işinden olanların sayısı oldukça 

sınırlı kalmıştır. Bunun temel nedeni de Suriyelilerin Türk işçilerinin çok tercih 

etmedikleri alanlarda ve kabul etmeyecekleri ücretlerde çalışıyor olmalarıdır. Bu 

durum sürdürülebilir bir durum olmasa da kısa vadede sosyal gerginliklerin sınırlı 

kalmasında etkili olmuş görünmektedir.   

 

 Türkiye’de çalışan Suriyelilerin % 43,1’i gündelik işlerde, % 40,7’si düzenli işlerde, % 

6,2’si ise mevsimlik işlerde çalıştığını ifade etmektedir. Ayrıca, Suriyelilerin 

Türkiye’deki çalışma hayatına çok kısa süre içinde entegre oldukları gözlenmektedir. 

Ülkemizde ücretli çalışan Suriyeli yanında %9 oranında da kendi işyerlerini açan 

yatırımcı bulunmaktadır.  
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 İronik biçimde özellikle sınır bölgesinde Türk toplumu içinde –özel olarak da kadınlar 

arasında- “işini kaybetme kaygısından daha fazla eşini kaybetme kaygısı” yaşandığı 

gözlemlenmiştir. Sınır bölgelerinde yaşayan erkeklerin, eşlerini Suriyeli genç 

kadınlarla evlenme baskısı altına aldıklarına dair pek çok anlatıya alan çalışmalarında 

ratlanmaktadır.  

 

 Suriyeliler, koşulları genelde kötü olsa da kentsel alanlarda çoğunlukla apartman 

dairelerinde  (% 64,4) kira ödeyerek yaşamaktadırlar. 

 

 Türkiye’ye gelmeden önceki yaşam kalitelerini genelde “orta gelirli” olarak ifade 

eden Suriyelilerin % 82,7’si savaş öncesi Suriye’de evinin, % 36,6’sı arazisinin, % 33’ü iş 

yerinin ve % 32,3’ü arabasının olduğu ifade etmiştir.  

 

 Türkiye’deki Suriyelilerin % 17,2’si Türkiye’de düzenli bir geliri olmadığını, % 45,2’si 

düşük gelirli olduğunu, % 34,7’si ise orta gelirli olduğunu ifade etmektedir.  

 

 Suriyelilerin % 50,5’ten fazlasının Suriye ya da Türkiye dışındaki bir ülkede çekirdek 

ailelerinden en az bir yakını olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 Türk toplumundaki algının aksine Suriyelilerin sadece % 30’u son bir yılda harhangi 

bir kişi ya da kurumdan yardım aldıklarını ifade etmektedirler. Bu desteğin sürekli 

olmadığı da bilinmektedir. Yani Suriyeliler Türkiye’deki hayatlarını çalışarak idame 

ettirmektedirler. Düşük ücret nedeni ile çoğunlukla her bir hanede çalışan kişi sayısı 

birden daha fazladır. 
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 Suriyelilerin Türkiye’de hangi alanlarda hangi yoğunlukta sorun yaşadıkları hangi 

alanlarda hizmetlerden memnun oldukları sorulduğunda, en olumlu hizmet alanının 

100 üzerinden 72,8 puanla “sağlık hizmetleri” olduğu görülmektedir. Yani Suriyeliler, 

Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden oldukça tatminkar görünmektedirler. Kamp 

dışındakilerin en çok sıkıntıyı çalışma koşullarında yaşadıklarını ifade etmesi dışında, 

genelde sorun alanları çok belirgin biçimde ayrışmamaktadır. 

 
 Türk toplumunun ortaya koyduğu sosyal mesafe, Suriyelilerde neredeyse tam tersi 

bir görüntü çizmekte, Suriyeliler Türkleri % 56,9 oranında benzer gördüklerni ifade 

etmektedirler. Bu bağlamda sosyal mesafe de oldukça sınırlı bir seviyede, +1-/-1 

aralığında 0,52’lik bir puanla “yakın” olarak tespit edilmiştir. Türk toplumu kısmında 

bu mesafenin -0,36 ile “uzak” çıkması, dikkat çekici bir perspektif farklılığını ortaya 

koymaktadır.  
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 SB-2017 araştırmasının en önemli bulgularından birisi de Suriyelilerin yarısından 

fazlasının bütün sıkıntılara rağmen Türkiye’de “mutlu” olduklarının anlaşılmasıdır. 

Suriyelilerin % 21,9’u Türkiye’de “hiç mutlu olmadığından” ya da “mutlu 

olmadığından” söz ederken, % 33,7’si “çok mutlu” ya da “mutlu” olduğundan söz 

etmektedir. Her iki duyguya sahip olan % 42,3’de bu iki gruba paylaştırıldığında genel 

durumun az farkla da olsa “mutlu olmak”tan yana olduğu görülmektedir.  

 

 Kamplarda yaşayan Suriyeliler kampta yaşamaktan mutlu olmadıklarını net biçimde 

ifade etmektedirler. Sadece % 23’ü kamplarda mutlu olduğunu söylerken, büyük 

bölümü kamp dışında yaşamak istemektedir.  

 

TABLO-82-A: “Genel olarak değerlendirdiğinizde Türkiye’de yaşamaktan ne kadar mutlusunuz?” (%) 

  
Hiç mutlu 
değilim 

Mutlu 
değilim 

Ne mutluyum, 
ne değilim 

Mutluyum 
Çok 

mutluyum 

Fikrim 
yok/ 

cevap 
yok 

Cinsiyet 

Kamp İçi 
Kadın 5,1 16,2 47,9 29,9 0,9 - 

Erkek 2,2 23,4 38,5 31,2 2,2 2,5 

Kamp Dışı 
Kadın 7,9 7,9 54,1 26,5 2,5 1,1 

Erkek 11,2 12,2 37,2 31,6 4,9 2,9 

Genel 
Kadın 7,1 10,4 52,3 27,5 2,0 0,7 

Erkek 8,7 15,3 37,5 31,5 4,2 2,8 

Yaş 

Kamp İçi 

18-24 arası 3,8 18,5 37,0 40,7 - - 

25-34 arası 3,5 19,1 40,0 29,6 4,3 3,5 

35-44 arası 3,6 24,5 45,5 25,5 - 0,9 

45-54 arası 1,6 23,8 39,7 34,9 - - 

55-64 arası 4,5 9,1 50,0 31,8 - 4,6 
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Kamp Dışı 

18-24 arası 15,8 11,0 40,4 26,7 4,1 2,0 

25-34 arası 8,3 7,0 45,9 31,2 4,5 3,1 

35-44 arası 9,5 14,3 41,0 27,6 4,3 3,3 

45-54 arası 11,0 13,2 39,7 33,1 3,0 - 

55-64 arası 9,0 11,9 41,8 31,3 4,5 1,5 

Genel 

18-24 arası 13,9 12,1 39,9 28,9 3,5 1,7 

25-34 arası 7,0 10,3 44,3 30,8 4,4 3,2 

35-44 arası 7,5 17,8 42,5 26,9 2,8 2,5 

45-54 arası 8,0 16,6 39,7 33,7 2,0 - 

55-64 arası 7,9 11,2 43,8 31,5 3,4 2,2 

Genel 

Kamp İçi 3,2 21,0 41,7 30,7 1,7 1,7 

Kamp Dışı 10,1 10,8 42,5 30,0 4,2 2,4 
 

Genel 8,2 13,7 42,3 30,2 3,5 2,2 

 21,9 21,15 - 21,15 33,7  

 ~43,1 ~54,8  

  

 

 Ortak yaşamın Suriyeliler tarafından ne şekilde göründüğünü anlamak üzere ortaya 

konulan önermeler, Suriyelilerin mevcut durumu ve gelecek beklentilerini anlayacak 

önemli ipuçları vermektedir. Buna göre SB-2017 araştırmasına katılanlar, Suriyelilerin 

vatandaşlık almak istediğini 68,6 puanla; Türk toplumuna minnet duyulduğunu 63,7 

puanla, Türkiye’de kalmak istedikleri görüşünü de 53,6 puanla desteklemektedirler.  

 

TABLO-83: Aşağıdaki İfadelere Ne Kadar Katılırsınız? 

 + -  

ÖNERME Katılıyorum & 

Çok Katılıyorum 

Hiç Katılmıyorum & 

Katılmıyorum 
Net fark 

Suriyeliler vatandaşlık almak istiyor 
61,5 13,8 47,7 

Suriyeliler Türk toplumuna minnet duyuyor 
50,5 16,5 34,0 

Suriyeliler Türkleri sevmiyor 
23,0 50,6 -27,6 

Suriyeliler Türkiye’de dışlanıyor 
22,4 42,9 -20,5 

Suriyeliler Türkiye’de kalmak istiyor 
31,2 30,2 1,0 

Suriyeliler emeklerinin karşılığını alıyor 
18,1 58,1 -40,0 
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Suriyeliler kolaylıkla çalışıyor 
20,6 59,5 -38,9 

Suriyeliler başka bir ülkeye gitmek istiyor 
29,0 33,7 -4,7 

Türkler Suriyelileri sömürüyor 
36,1 24,6 11,5 

Suriyeliler Türkiye’de mutlu 
30,0 31,5 -1,5 

 

 

 Suriyelilerin Türkiye’de en çok şikayet ettikleri husus (kötü) çalışma koşulları ve 

emeklerinin karşılığını almamalarıdır. Türklerin Suriyelileri sömürdüğü algısı 

Suriyeliler arasında 54,6 puanla desteklenmiştir. Hem emek sömürüsünün, hem 

kayıtdışılığın engellenmesi ve aynı zamanda Türk toplumunda iş kayıplarının 

yaşanmaması ve sosyal gerginliklerin oluşmaması bakmından çalışma hayatı, Türk 

devletinin önümüzdeki dönemde en fazla çaba göstermesi gereken husulardan birisi 

olmaya adaydır.  

 

 SB-2017 araştırmasında Suriyeliler arasında T.C. vatandaşlığına olan ilginin % 61,5’in 

üzerinde olduğu gözlenmektedir. Kamp dışında ve sınır bölgeleri dışında yaşayan 

Suriyeli erkeklerin vatandaşlığa duyduğu ilginin daha da yüksek olduğu 

görülmektedir.  

 

 

 Suriyeliler kendilerine verilen desteği Türkiye, AB ülkeleri, BM ve İslam ülkeleri 

arasında sıraladıklarında birinci sıraya Türkiye’yi koymakta ardından Avrupa ve BM 

gelmektedir. En son sırada ise İslam ülkeleri gelmektedir.  

 

 Türkiye diğer ülke ya da birliklerden daha fazla destek vermiş olsa da Suriyeliler Türk 

devletinin kendilerine verdiği desteğe 100 üzerinden 47,6 puan vermektedir. Ancak 

sağlık hizmetleri desteği ile eğitim alanı bunun istisnası olarak görülmektedir. Sağlık 

için verilen puan 72,8, eğitim için verilen puan ise 60,2 gibi yüksek seviyelerdedir.  

 

 Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı 3.3 milyonu yani Türkiye nüfusunun % 4’ünü aşmasına 

rağmen Türk medyasının hala bu konuda kapsamlı çalışmalar yaptığı söylenemez. 

Genelde olay merkezli ve popüler konular dışında Türk medyasının 3,3 milyon 

Suriyeliyi –siyasetde de yaşandığı gibi- görmezlikten gelmeyi, biraz da sorunlardan 

uzak kalmayı tercih ettiği söylenebilir. Aslında bu durum mutlaka olumsuz olarak da 

nitelenemez. Zira medyanın Suriyeliler konusunu sürekli işlememesinin toplumdaki 

gerilimlerin artmasına engel olduğu da söylenebilir. Türk medyasını takip edebilen  

(% 15,9) Suriyelilere medyanın kendileri hakkındaki yaklaşımı sorulduğunda, Türk 
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medyasının yayın anlayışını olumlu bulanların daha yüksek oranlarda olması oldukça 

çarpıcıdır.  

 

 Suriyelilere ülkelerine dönme niyet ve imkanları sorulduğunda, bu soruya “Suriye’ye 

dönmeyi hiçbir şekilde düşünmüyorum” diyenlerin oranı % 16,3’tür. “Suriye’de savaş 

biterse, istediğim yönetim olmasa da dönerim” diyenlerin oranı % 12,6, “Savaş bitmese 

de dönerim” diyenlerin oranı ise % 2,7’dir. Asıl büyük grup ise “Suriye’de savaş biter 

ve iyi bir yönetim olursa dönerim” diyen % 61,1’lik gruptur. Bu seçeneği tercih 

edenlerin de Suriye’ye dönme konusu büyük ölçüde kapattıkları değerlendirmesi 

yapılabilir. Yapılan araştırmada kamp dışında yaşayanların, kadınların ve 18-24 yaş 

grubunun geri dönme inancına en uzak olan kişiler olduklarını görmekteyiz. Ancak 

genelde Suriyelilerin % 75’inden fazlasının artık kalma kararlılığı içinde oldukları 

rahatlıkla söylenebilir. 

 

 “Suriye’ye dönmek istemem” diyen % 16,7’ye neden dönmek istemedikleri 

sorulduğunda , % 38,3’ü Türkiye’de mutlu olduğu; % 27,9’u ise vatandaşlık almak 

istediğini ifade etmiştir.     

 

 Türkiye’deki Suriyelilerin üçüncü bir ülkeye gitme eğilimleri konusunda da dikkat 

çekici bulgulara ulaşılmıştır. Buna göre % 66,9’u Türkiye’den hiçbir şekilde başka bir 

yere gitmeyi düşünmem derken, toplamda % 29,4’lük bir grubun gitme olanaklarını 

açık tuttuğu görülmektedir. Bu gruptakiler içinde gitme eğilimi daha yüksek olan 

gruplar kamplarda yaşayanlar, 18-24 yaş grubu, ilkokul mezunları ve sınır illerinde 

yaşayanlardır. İmkanı olursa gidebileceğinden söz edenlerin en çok gitmek 

istedikleri ülke Almanya (% 26,8), Kanada (% 16) ve İsveç’tir (% 10). 

 

 Suriyelilerin Türkiye’deki statüleri de geldikleri günden bu yana tartışılmaktadır. 

Türkiye’deki Suriyelilere nasıl bir statüde olmak istedikleri sorulduğunda en çok 

talep edilenin % 60,9 gibi yüksek oranla “çifte vatandaşlık” olduğu görülmektedir. 

Suriyeliler içinde “sadece T.C. vatandaşlığı istiyorum” diyenlerin oranı ise % 7,5’tir. 

 

TABLO-90-A: Suriye’ye dönmek konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin tutumunuzu daha iyi 
açıklar? (%) 

  

Suriye’ye 
dönmeyi hiçbir 

şekilde 
düşünmüyorum 

Suriye’de savaş 
biter ve iyi bir 

yönetim 
oluşursa 
dönerim 

Suriye’de savaş 
biterse, iyi bir 

yönetim 
oluşmasa da 

dönerim 

Suriye’de 
savaş 

devam etse 
bile 

dönerim 

Fikrim yok/ 
cevap yok 

Cinsiyet 

Kamp İçi 
Kadın 17,1 64,1 10,3 6,0 2,5 

Erkek 14,3 65,4 12,6 3,0 4,7 
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Kamp Dışı 
Kadın 16,5 63,1 14,0 1,4 5,0 

Erkek 16,8 58,1 12,3 2,5 10,3 

Genel 
Kadın 16,7 63,4 12,9 2,8 4,2 

Erkek 16,1 60,1 12,4 2,6 8,8 

Yaş 

Genel 

18-24 arası 19,7 54,9 18,5 2,3 4,6 

25-34 arası 19,1 59,4 9,8 3,3 8,4 

35-44 arası 10,9 64,1 14,4 2,5 8,1 

45-54 arası 16,1 62,3 9,5 3,5 8,6 

55-64 arası 18,0 62,9 14,6 - 4,5 

Genel 

Kamp İçi 15,2 65,0 11,8 4,0 4,0 

Kamp Dışı 16,7 59,6 12,9 2,1 8,7 

Genel 16,3 61,1 12,6 2,7 7,3 

 

 
 Suriyelilerin “kendiniz ve aileniz için Türkiye’de bir gelecek olduğuna inanıyor 

musunuz?” sorusuna yarısından fazlasının (% 50,3) net biçimde “evet” cevabı 

vermesi anlamlıdır. Suriyelilerin ülkelerinde yaşanan savaş ve istikrar konusundaki 

umutsuzlukları; Türkiye’deki mutluluk/memnuniyet durumları ve bir hedef olarak 

vatandaşlığa bakışları dikkate alınarak yapılacak bir değerlendirme, Suriyelilerin 

kalıcılık eğilimlerinin ne kadar güçlendiğini anlamak bakımından da oldukça önemli 

ipuçları vermektedir.  
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Suriyeliler ile Birlikte Yaşamın Çerçevesi    

 

Ekim 2017 itibari ile sayıları 3,3 milyonu aşan ve yoğun olarak sınır bölgelerinde yaşasalar da 

Türkiye’nin tamamına yayılmış olan Suriyelilerin Türkiye’deki kalıcılık eğilimleri, artık geriye 

dönüşü neredeyse imkansız bir şekilde güçlenmektedir. Kısa bir zaman içinde Suriye’deki 

savaş bitse de sosyolojik gerçeklik siyasi planları aşarak baskın bir biçimde kendini 

hisssettirmektedir.  Bu durum geleceğin huzurlu Türkiye’sinin –çok güçlü bir ihtimalle 

milyonlarca Suriyeli ile birlikte- nasıl sağlanacağına dair düşünmeyi ve politikalar üretmeyi 

zorunlu kılmaktadır. Türk toplumunun ortaya koyduğu olağanüstü fedakarlık; “kerhen” ve 

“kırılgan” olsa da son derece yüksek toplumsal kabulün sürdürülebilir kılınması 

gerekmektedir. Bunun yolu ise veri tabanlı gerçekçi politikalardan ve kapsamlı süreç 

yönetiminden geçmektedir. Süreç yönetimi başarılı olmaz ise, bu güne kadar Türk 

toplumunun ortaya koyduğu büyük çaba ve fedakarlığın hızla tükenmesi söz konusu 

olabilir. Günümüzde ülke nüfusunun % 4’ünü aşan ve günde 306 Suriyeli bebeğin doğumu 

ile gerçekleşen doğal nüfus artışı da dikkate alındığında 10 sene sonra sayılarının 5 milyonu 

aşması güçlü bir ihtimal olan Suriyeliler ile yaşanabilecek olası sosyal, ekonomik, siyasal ve 

güvenlik sorunları ciddiye alınmalıdır. Suriyeliler Barometresi-2017 çalışması da açık bir 

biçimde Türk toplumunun Suriyelilere yönelik “gönülsüz (kerhen) kabulünü” ortaya 

koymakta ve potansiyel sorun alanlarına ve çözüm önerilerine dikkat çekmektedir. 

Unutulmamalıdır ki uyum süreçleri iki yönlüdür ve Suriyelilerin göstermeleri beklenen çaba 

kadar, Türk toplumunun kabulü de geleceğin huzur seviyesinde belirleyici olacaktır. Hak 

temelli, insan temelli ama aynı zamanda Türk toplumunun beklentilerini de dikkate alan 

uyum politikalarına ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Bu araştırmanın en özgün bulgularının başında Türk toplumunun Suriyeliler ile arasına 

koyduğu “bilinçli mesafe” gelmektedir. Türk toplumu savaştan, zulümden kaçana destek 

olmaktan, onlara kucağını açmaktan kaçınmasa da, geleceğini Suriyelilerle paylaşmaya 

hazır olmadığını çok açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu bağlamda son 6,5 yılda 3,5 

milyondan fazla Suriyeli dahil farklı ülkelerden gelen sığınmacıya kucak açan, efsanevi bir 

dayanışma ve desteği sağlayan Türk toplumunun endişeleri ve kaygıları ciddiye alınmalıdır.  

 

Genelde kitlesel göçlerin ilk safhalarında hedef ülke yönetimleri uyum politikalarına uzak 

durmayı ve hatta direnmeyi tercih ederler. Bunun bir nedeni uyum politikalarının kalıcılığı 

güçlendirme riski, diğer yönü ise toplumdan gelecek tepkilerden çekinmedir. Ancak artık 

geri dönüş ihtimali büyük ölçüde ortadan kalkmış ise uyum politikalarından kaçınmanın 

getireceği risklerin –örneğin okula gitmeyen her bir çocuğun kayıp kuşaklar arasına 

katılması ve bir riske dönüşmesi gibi- maliyetinin daha da yüksek olacağı açıktır.   
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Kitlesel göçlerde yerel toplumun en ciddi endişelerinden birisi işlerini kaybetme ya da 

aldıkları ücretlerde azalmadır. Türkiye’de yaşanan 6,5 yıllık süreçte bu endişeyi haklı 

çıkaracak gelişmeler oldukça sınırlı kalmıştır. Bu durum, Suriyelilerin ortalama bir Türkün 

çalışmayı istemeyeceği alanlarda, koşullarda ve ücretlerde çalışmayı kabul etmesi ve 

“beyaz” ya da “mavi” yakalı Türkler için bir tehdit oluşturmamasıdır. Zaten şu ana kadar 

toplumsal gerginliklerin sınırlı kalmasının da en önemli nedenlerinden birinin, Türk 

toplumunda kitlesel iş kayıplarının yaşanmaması olduğu söylenebilir. Az sayıda veri ve 

bulgular üzerinden yapılan tahminlere göre Türkiye’deki 800 bin ile 1 milyon arasındaki 

Suriyeli çalışarak hayatlarını kazanmakta ve Türk ekonomisine, dolayısı ile de Türk 

toplumuna katkı sağlamaktadır. Ancak Türk ekonomisi ve Türk toplumu bu durumdan kısa 

vadede memnun olsa da bu durumun vicdanen, hukuken ve hatta T.C. vatandaşları arasında 

% 35 civarındaki kayıt dışılığa rağmen ekonominin yapısı gereğince sürdürülemez olduğu 

açıktır. Kasım 2017 itibari ile sadece 10 bin civarındaki geçici koruma altındaki Suriyeli kayıtlı 

çalışmaktadır. Yani neredeyse tamamı kayıt dışı çalışan Suriyelilerin karşı karşıya kaldığı 

emek istismarı hem sosyal hem de ekonomik alanda önemli riskler yaratmaktadır.  

 

Suriyeliler konusunda 6,5 yılda kapsamlı bir strateji geliştirildiğini söylemek ne yazık ki 

mümkün değildir. Türk toplumunun tahammül ve desteği, merkezde ve yerelde 

bürokratların olağanüstü çabaları ile kısa vadeli çözümler üretilmiş ve süreç bu güne kadar 

büyük bir başarı ile geçilmiştir. Ancak bunun sürdürülebilir olması için kapsamlı stratejiye 

ihtiyaç bulunmaktadır. Bu strateji uyum politikalarını merkezine yerleştiren, orta ve uzun 

vadeyi gören ve veri temelli bir biçimde geliştirilmelidir. Geliştirilen strateji, kaçınılmaz 

olarak müsteşarlık, başkanlık ya da bakanlık gibi merkezi bir kurumsal yapılanmayı içermek 

durumundadır. Yaşanan konunun boyutları, karmaşıklığı ve Türkiye’deki güçlü merkezi 

devlet yapılanması dikkate alındığında, bakanlık yapılnmasının daha ideal olduğu 

söylenebilir. Bunun için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ikiye bölünmesi ve Sosyal 

Politiklar ve Uyum Bakanlığı adı altında yeni bir bakanlık yapılanmasının oluşturulması 

düşünülebilir. Strateji belirlendiğinde, bu strateji ile uyumlu bir biçimde iletişim stratejisi de 

geliştirilmelidir. Halen toplumda dolaşan ve çoğunlukla da Suriyelilere yönelik olumsuz 

algıları destekleyen söylentilerin düzenli ve sürekli iletişim stratejisi ile toplumun 

bilgilendirilmesi yoluyla büyük ölçüde engellenmesi mümkündür.  

 

Suriyeliler konusunda merkezi kararların alınması ve stratejilerin belirlenmesi olmazsa 

olmazdır. Ancak unutmamak gerekir ki her bir ildeki durum, hatta o ildeki ilçeler arasındaki 

durum birinden farklı özellikler göstermektedir. Ankara’nın genel çerçeveyi çizecek 

stratejik kararı almasının ardından kaynak ve yetkilerin büyük ölçüde yerele devredilmesi 

gerekmektedir. “Afet yereldir” sözünün de işaret ettiği gibi, yerel inisiyatifin 

güçlendirilmesi, yerel uyumun önemsenmesi, bütün kararların Ankara’ya bağımlı olmasının 

önüne geçilmesi, yerel yönetimlere özel yetkiler ve kaynaklar verilmesi gerekmektedir.  
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Türkiye’deki Suriyelilerin şikayetçi oldukları pek çok alan olmasına rağmen genelde 

Türkiye’de mutlu oldukları anlaşılmaktadır. Bu Türk toplumunun başarısıdır. Ancak eğitim 

ve yetenek sahibi Suriyelilerin başka ülkelere gitme eğilimi güçlü bir biçimde devam 

etmektedir. Türkiye’nin hem yetişkin insan kaynağını ülkede tutmak, hem de uyum 

politikalarının rol modellerini, köprü kişiliklerini kaçırmamak için özel çaba sarf etmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda statü konusu son derece önemlidir. Suriyelilere Cenevre 

Sözleşmesine Türkiye tarafından konulan “coğrafi kısıtlama” nedeni ile “mültecilik” statüsü 

verilmesi söz konusu değildir. Bu kısıtlamanın kaldırılması mülteci hakları bakımından büyük 

önem taşımaktadır. Ancak karşı karşıya kalınan büyük sayılar ve dünyadaki aşırı korumacı 

eğilim, coğrafi kısıtlamanın kaldırılması için uygun bir ortam olmadığını göstermektedir. 

Hatta coğrafi kısıtlamanın olmadığı pek çok ülkede mülteci hakları konusunda kısıtlamaların 

fiilen uygulandığı bilinmektedir. “Geçicilik” durumunu ortadan kaldıracak diğer bir 

alternatif vatandaşlıktır. Ancak uyum süreçlerinin son aşaması olarak kabul edilen 

vatandaşlık için öncelikle toplumsal uyumun, ekonomik uyumun, mekansal uyumun 

sağlanması ve en önemlisi toplumun siyasi otorite tarafından buna hazırlanması 

gerekmektedir. Bu süreçlerin “by-pass” edilmesi, toplumun genel bir kabulü olmadan 

emrivaki ile vatandaşlık konusunda düzenlemler yapılması tepkilerine neden olmaktadır. 

Türkiye’de Suriyeliler için vatandaşlık ve diğer siyasal haklar konusunda toplumdaki büyük 

tepki çok açık biçimde gözlenmektedir. Buna rağmen yapılacak düzenlemeler, Suriyeliler 

için de sıkıntılar yaratabilir ve sosyal gerginlikler çatışmalara dönüşebilir. Politika 

belirleyicilerin Türkiye’deki Suriyelilerin eğitim ve yetenek kapasitelerini, geliş şekilleri ve 

yaşadıkları koşulları, Türk toplumunun yaklaşımını ve 3.3 milyonluk kitlenin gettolaşma 

risklerini de dikkate alarak planlamalar yapmaları, bütün bunlar içinde toplumsal kabul ve 

desteği önemsemeleri gerekmektedir. 

 

Çok büyük bölümü geleneksel olarak eğitim seviyesi düşük olan Kuzey Suriye’den gelen 

Türkiye’deki Suriyelilerin genel eğitim durumu yapılacak planlamalarda dikkate alınmalıdır. 

Ne yazık ki Suriyeliler içinde Türkiye ortalamasının oldukça altında olan eğitim seviyesi, 

Suriyelilerin nitelikleri ve ekonomiye verecekleri katkının boyutları, çocuklarının eğitimine 

verdikleri önemi, geleneksel yaşam biçimleri, kendi içlerine kapanma risklerini de 

artırmaktadır.   

 

Türkiye’deki Suriyelilerin yaşadıkları bölgelere bakıldığında çok ciddi bir “yoksulluk 

dayanışması” çerçevesinde kaldıkları görülmektedir. Dünyadaki % 15-%85 dengesizliği, 

aslında mikro düzeyde ülkemiz genelinde ilçe hatta semt bazında yaşanmaktadır. Ancak bu 

yoksulluk dayanışmasının, “sonradan gelenlere” dışarıdan destek geldiğinde, çok hızlı 

biçimde bir çatışmaya dönüşme riski yarattığı da gözlenmektedir. Bu paradoksal ilişki 

özellikle SUY projesi ile dağıtılan mali destekle açığa çıkmaktadır.   

 

Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmeleri ihtimali artık çok küçük bir ihtimale dönüşmüştür. 

Ülkeleri yıkıma uğrayan, güven ve istikrarın kolay gelemeyeceği Suriye’ye dönüş, bazı 
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bölgelerde devlet dışı aktörlerle yapılan mücadele üzerinden umut yaratsa da etkisi son 

derece sınırlı kalmaktadır. Ancak en az geri dönüş kadar Suriyeliler için Türkiye’de yeniden 

bir yerleştirme politikası yapılması da imkansızlaşmıştır. Türkiye’nin tamamına yayılan ve 

yeni hayatlarını inşa eden Suriyelilerin, çok ciddi güvenlik nedenleri ve küçük gruplarla sınırlı 

kalması dışında iradeleri haricinde bulundukları yerlerden alınmaları artık kolay 

gerçekleştirilecek bir politika değidlir. Toplumdaki yaygın beklenti olan Suriyelilerin 

toplumdan izole edilerek kamplarda, özel inşa edilmiş kentlerde veya tampon bölgeler gibi 

alternatif yerlerde yaşamalarını sağlamak da hem vicdani hem de uygulanabilir değildir. 

Türkiye’de Suriyelilerin geleceğe yönelik olarak uyumunun sağlanması ve toplumsal 

kabulün sürdürülebilir kılınması bakımından nadir “olumlu” hususlardan birisi, Suriyelilerin 

Türkiye’nin her tarafına –hem de kendi iradeleri ile- dağılma halleri olduğu söylenebilir.  

 

Halen 10 ildeki 21 kampta yaşayan Suriyelilerin sayısı toplam Suriyeli nüfusun % 7’sinin altına 

230 bin civarına düşmüştür. Bu nüfusun kamplarda daha fazla kalmasının da anlamı 

kalmamıştır. Bu kampların -istisnai gruplar dışında- boşaltılması gerekmektedir. Ancak bu 

kamplardan çıkacak sığınmacıların, kampların bulundukları illere yerleşmesi de başka 

sorunlar ve toplumda ciddi tepkiler yaratabilir. Kamplardan çıkacak olan yaklaşık 40 bin 

civarındaki aile/hane için 2 yıl boyunca kira yardımı yapılması ve tıpkı diğer 3 milyon 

Suriyelinin daha önce seçtiği gibi istedikleri kentlerde yerleşmelerine izin verilmesi daha 

uygun bir çözüm olabilir. Kamplar ise yaygın ve örgün eğitim kampüslerine 

dönüştürülmelidir. Bu arada önemli bir sorun olan sığınmacıların hareketliliği (“mobility”) 

konusunda da artık gerçekçi bir düzenleme yapılmalıdır. Sığınmacıların kayıt oldukları illerde 

kalmaları ve seyahat için izin almaları hususu prensip olarak doğru görünse de diğer 

sığınmacılar ile birlikte 3.7 milyona ulaşan sayının kontrolünün imkansız olduğu da açıktır. 

Zorunlu göç mağduru olsalar da zaten kendi iradeleri ile Türkiye’ye yayılan ve hayata 

tutunan Suriyelilerin bundan sonraki adımları iradi bir göç sürecine dönüşmelidir. Bu 

konudaki kısıtlamaların sadece nitelikli kişileri etkilediği ve onların Türkiye’den kaçışlarına 

neden olduğu unutulmamalıdır. 

 

Suriyeliler ile bilikte yaşama çerçevesinin en önemli unsurlarından birisi de Suriyelilerin karar 

alma süreçlerine daha fazla dahil edilmeleri ihtiyacıdır. Bu süreç uyumlu ve huzurlu ortak bir 

hayat içinde sağlıklı kararlar için de son derece önemli ve hatta şarttır. Türk toplumunun ve 

devletinin Suriyeliler için ortaya koyduğu destansı desteğe rağmen, Suriyeli gençler ve 

çocuklar içinde biriken öfke, haklılık taşıyıp taşımaması bir tarafa, geleceğe yönelik en ciddi 

risk alanları oluşturmaktadır. Suriyelilerin öğrenci, meslek, STK vb. örgütlenmeleri ve bu 

kurumsal yapılar üzerinden süreç yönetimine dahil edilmeleri için imkanlar yaratmak, 

kaynak ve zaman israfını engelleyecek, Türk toplumu için de katkı sağlayacaktır.  

 

Bu süreç içinde uluslararası dayanışmanın ve desteğin son derece önemli olduğu da 

unutulmamalıdır. Türkiye’ye verilecek mali ve teknik desteğin artırılması ve kapsamlı 

işbiliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda BM ve AB kurumları başta olmak üzere 
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bütün uluslararası kamuoyunun daha duyarlı olması gerekmektedir. Ancak Türkiye, kendi 

huzurlu geleceği için, dış yardım gelip gelmemesinden bağımsız bir biçimde, sosyolojik 

gerçekliğin farkında olarak ve bu güne kadar olağanüstü bir çabayı ortaya koyan Türk 

toplumunun kaygılarına da duyarlı bir biçimde gerçekçi politikalar geliştirmek zorundadır. 

Mevcut tablo, Türk toplumunun Suriyeliler ile bir arada isteksiz ve endişeli bir yaşamı 

kabullense de geleceği paylaşmak konusunda oldukça direnç gösterdiğini ortaya 

koymaktadır. Tabii ki arzu edilen ve ideal olan Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmeleri ve 

huzur içinde yaşamalarıdır. Suriye’ye geri dönüş için uygun bir zemin hazırlamak 

konusundaki çabalara devam edilmelidir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda Türk 

toplumunun bundan memnuniyet duyacağı da açıktır. Ancak gerçekçi bir yaklaşım, bu 

dönüşün neredeyse imkansız olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak her gün daha da 

güçlenen kalma eğilimini, “belki bir gün giderler” beklentisi ile ötelemenin maliyetleri de 

dikkate alınmalıdır.  Burada temel hedef, mevcut koşullar içinde huzurlu bir geleceğin 

yaratılması olmalıdır. Geçicilik algısı ve kararsızlık ile kuşaklar geri dönüşü olmayacak şekilde 

kaybedilecek, mali kaynaklar, zaman kaybedilecek ve süreç iyi yönetilmezse Türk toplumu 

hoşgörü ve tahammülünü, yani huzurunu kaybedebilecektir. Huzur kaybı yaşandığında, bu 

güne kadar yapılan fekadarlıkların bir değeri kalmayacaktır. Türk toplumunun 

dayanıklılığının süreçte en önemli husus olduğu unutulmamalıdır.  

 

SB-2017 çalışması ile başlayan bu seri çalışmanın süreç yönetimine ve politika belirlemeye 

ama en önemlisi, herkes için hakça, insanca, onurlu ve huzurlu bir gelecek için çok mütevazi 

düzeyde de olsa katkı vermesi, en büyük kazanç olacaktır.        
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