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Harmoon Araştırma Merkezi:

Harmoon Araştırma Merkezi, Suriye meselesi ile ilgili siyasi, toplumsal ve entelektüel 
konular başta olmak üzere, Suriye’de devam eden çatışmalar ve bu çatışmaların gelişme 
senaryoları hakkında çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadır.

 Kâr amacı gütmeyen bağımsız bir araştırma kurumu olan Harmoon merkezi, 
sivil toplumun performansını arttırmayı ve demokrasi bilincini yaygınlaştırmayı 
hedeflemektedir. Aynı zamanda, Arap meseleleri, bölgesel ve uluslararası Arap ilişkileri 
ile ilgilenmektedir.

Harmoon, Suriye’nin geleceğini demokrasi, özgürlük, adalet ve insan hakları 
temellerine dayalı ve eşit yurttaşlık değerleri üzerine inşa etmek amacıyla; Suriyelilerin 
meselelerini ele alan girişimleri başlatmakta ve yapıcı bir diyalog alanı ve fikirlerin 
buluştuğu bir meydan olmayı amaçlamaktadır.

Araştırma Bölümü:
Bu bölüm, Suriye’nin temel konularını ve sorunlarını ele alan ve uygun çözümler ve 

alternatifler öneren objektif çalışmalar sunmaktadır. Aynı zamanda, bilimsel araştırma 
ilkelerini esas alan ve özgün bir araştırma gayreti içeren eğitimsel, kültürel, hukuki, 
ekonomik, sosyal ve siyasi araştırmalar üretmektedir.

Araştırma bölümü, mevcut durumu inceleyen araştırmalar sunmaya özen göstermenin 
yanı sıra, Suriye’nin geleceğindeki eğitim, kültür, hukuk, düşünce ve siyaset sistemlerini 
yeniden inşa etmeyi ve aralarındaki karşılıklı etkileşimi incelemeyi amaçlayan 
araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca, Suriye savaşının etkilerini ve bu etkileri gelecekte 
çoğunlukçu demokrasi sistemiyle aşmanın yollarını araştırmaktadır.



Harmoon Center For Contemporary Studies

Suriyeli Sığınmacıların Türkiye Ekonomisi’nin 
Üzerindeki Etkisi

Baş Araştırmacı: Prof. dr.  Muhammed Süheyl Elderubi

Araştırmacılar:

Dr. Sait Sabbag

Mürşid Elnaif

Muhammed Şemdin

Dr. Bekir Atacan



Harmoon Center For Contemporary Studies

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ............................................................................................................. 4

BİRİNCİ BÖLÜM: SURİYELİ MULTECİLERİN DEMOGRAFİSİ ......6

Suriyelilerin Türkiye illerine Dağılımı .......................................................... 8

Türkiye’deki Suriyeliler’in Yaş Grupları ..................................................... 11

2020’de Türkiye’deki Suriyeliler’in Sayısı / Kadın Erkek Oranı ............... 13

Türkiye’deki Suriyeliler’in Eğitim Seviyesi.................................................. 14

Türkiye’deki Suriyeliler’in Yaşam Standartları  ......................................... 19

Sosyal Davranış ve Asimilasyon / entegrasyon Meselesi .............................. 25

Asimilasyon Meselesi ...................................................................................... 26

İkinci Bölüm: Suriyeli mültecilerin varlığının .............................................28

Türkiye ekonomisindeki rolü .........................................................................28

Türkiye’de Suriyelilerin İşgücü Analizi: ....................................................... 29

Suriyeli Şirket Sahipleri ve İşverenler........................................................... 31

Suriyelilerin Türkiye Ekonomisindeki Katkısının Tahmini ........................ 33

Üçüncü Bölüm: Çeşitli sektörlerde Türkiye Hükümeti Üzerindeki 
Ekonomik Yüklerin Tahmini .........................................................................36

Finansal Açık ................................................................................................... 42

Acil Sosyal Güvenlik Ağı ................................................................................ 44

Suriyeli Kurum ve Dernekler ......................................................................... 47



Harmoon Center For Contemporary Studies

Dördüncü Bölüm: Olumlu ve Olumsuz Ekonomik Etkiler  ........................48

 2010’daki Eğitim Durumuna Göre Suriyeli İşgücü Yapısı ......................... 51

Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin ekonomik açıdan etkilerinin genel 
değerlendirmesi ............................................................................................... 53

Beşinci Bölüm: Sonuçlar, Yorumlar ve Öneriler ..........................................54

Suriyeliler ve Türkiye’deki Siyasi Rekabet................................................... 55

 Türkiye, Suriyeli sığınmacıların potansiyelinden yararlanabildi mi? ...... 60

Türkiye, Türkiye’de yaşayan Suriyeliler’in ................................................. 62

potansiyelinden daha fazla yararlanabilir mi? ............................................. 62

KAYNAKÇA .................................................................................................... 65



Harmoon Center For Contemporary Studies

4

ÖNSÖZ

Esed rejiminin Suriye’deki ayaklanmaya karşı uyguladığı aşırı şiddet 
ve 2011 yılından bu yana Suriye’deki çatışmalar, Suriye halkının yarısın-
dan fazlasının ikamet ettikleri yerleri terk etmelerine sebep olmuştur. Bu 
göçmenlerin de yarısı kadar komşu ülkelere sığınmıştır.  Türkiye ise en çok 
mülteci alan ülke olmuştur; Avrupa’ya giden birkaç yüz bin kişiye ek olarak 
günümüzde Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sayısı üç milyonu aşmış 
durumdadır.  

Sığınmacıların herhangi bir ülkeye büyük sayılarla akın etmesi hem 
olumlu hem olumsuz durumlara yol açabileceği ve bazen iki durumdan biri 
diğerine göre daha fazla olabileceği bilinmektedir. Bu durum Türkiye’de-
ki Suriyeli sığınmacılar için de geçerlidir. Çoğunlukçu demokrasinin hakim 
olduğu Türkiye’de iktidar ve muhalefet arasındaki alışılmış rekabet ve po-
lemiğin yanı sıra birçok meseleden dolayı Türkiye’de Suriyeli sığınmacıları 
meselesi Türkiye’yi bir bütün olarak değil de iktidar partisini ( Adalet ve 
kalkınma partisini ) ilgilendiren bir meseleymiş gibi göstermiştir. Adalet  ve 
kalkınma partisinin de bazı politikaları bu izlenimin oluşmasında katkıda 
bulunduğundan muhalifler dolaylı olarak Suriyeliler’in varlığından ve onun-
la ilgili bütün sorunlardan Adalet ve kalkınma partisini sorumlu tutmuştur. 
Muhalefet medyası, Adalet ve kalkınma partisinin popülerliğini etkile-
mek amacıyla asılsız haberler uydurarak olumsuz etkileri büyütmekte rol 
oynamıştır. Böylece Suriyeli sığınmacıların gerçek bir rolü olmadan Türki-
ye’deki parti lerin çekişme konusu olmuştur. Bu durum, yaklaşık bir milyon 
çeşitli ikamet izninlerine sahip ve sığınmacıyı barındıran, ülkenin  ekono-
mik başkenti İstanbulda, özellikle de Suriyelilerin çoğunun bulunduğu Fatih 
semtinde çok net bir şekilde gözükmektedir. Ülkenin siyasi başkenti Ankara 
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ve ekonomik başkenti İstanbul dahil olmak üzere Adalet ve kalkınma par-
tisinin birçok büyük şehrin belediye seçimlerini kaybetmesiyle birlikte Tür-
kiye’deki yönetim, taraftarların öfkesini dindirmek ve belediye seçimlerini 
kaybedişini örtmek için Suriyeli sığınmacılara karşı bir takım uygulamalar 
başlatmıştır. Bu uygulamalar, ilk günlerde sert bir şekilde uygulansa da çok 
zaman geçmeden gevşetilmiştir. Türkiye yönetiminin bu kampanyaları hem 
Türk hem de Suriyeli çevrelerde sert ve geniş çaplı tartışmalara neden olmuş-
tur. Tartışmaların odak noktası Suriyeli mültecilerin ekonomi üzerindeki et-
kisiydi ancak bu tartışmalar abartı ve bazen kasıtlı kötüleme içermektedir. 
Bundan dolayı HARMOON Çağdaş Araştırma Merkezi Suriyeli Mültecile-
rin Türkiye ekonomisinin üzerindeki etkisi hakkında bilimsel ve objektif bir 
araştırma yapmaya karar vermiştir. Merkez, (Suriye televizyonu) ve (Orsam 
Merkezi) ile işbirliği yaparak Türkiye’deki Suriyelilerin varlığını ve medy-
anın olmulu ve olumsuz etkilerini konuşmak üzere Şubat 2020 Ankara’da 
1. Türkiye - Suriye medya buluşması düzenlemiştir. Bürokratların, medy-
acıların, gazetecilerin ve uzmanların katıldığı buluşma, iki gün süren derin 
ve kapsamlı bir fikir alışverişi sağlayıp objektif görüşler, tavsiye ve öneriler 
sunmuştur.
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BİRİNCİ BÖLÜM: SURİYELİ MULTECİLERİN 
DEMOGRAFİSİ
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Esed rejiminin ve milislerinin geçtiğimiz yıllar boyunca Suriye’deki ayak-
lanmaya karşı kullandığı aşırı şiddet, Suriye halkının %60’nın göç etmesi-
nin temel sebebidir. Suriye sınırları içinde yaklaşık olarak 6.5 milyon kişi, 
komşu ülkelere, Avrupa’ya ve diğer ülkelere ise 5.6 milyondan fazla kişi 
göç etmiştir. Çağdaş tarihte halkının bu kadar büyük oranla göç ettiği bir 
ülke neredeyse yoktur.(1) 2011de Esed rejiminin Suriyelilere karşı Savaşının 
başından bu yana, birçok Suriyelinin rotası Turkiye’ye yönelmiştir. Türki-
ye’nin uyguladığı “açık kapı” politikası, birleşmiş milletlerin istatistiklerine 
göre 3.6’si Suriyeli olan 4.9 milyon yabancı ile Türkiye’nin en çok mülteci-
ye ev sahipliği yapan ülkeler arasındaki yerini güçlendirmiştir. 

Türkiye, Topraklarındaki Suriyelilere tam anlamıyla mülteci statüsünü 
vermemektedir. Ancak (geçici koruma) kartlarını verir. Bu kartlar sınırsız 
bir süre Türkiye’de ikamet hakkını, zorunlu geri göndermekten korunma 
hakkını ve aynı şekilde sağlık, eğitim, sosyal yardım, psikolojik destek 
hizmetlerinden faydalanma ve iş piyasasına erişim hakkı tanır.(2)

Suriyeliler, Türkiye’ye Nisan 2011’den itibaren akın etmeye başlamış olup 
2014-2015-2016 yıllarında da gelenlerin sayıları hızla artmaya başlamıştı.

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların (geçici koruma altındakilerin) 
03/10/2019 tarihine kadar yıllara göre sayılarının artışı(3).

yıl 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

sayı -- 14237 224.655 1.519.286 2.503.549 2.834.441 3.426.786 3.623.192 3.671.553

Belirlenen sayılara ek olarak geçici koruma kanununa tabi tutulmayan 
63.204 kişi bulunmaktadır.

(1)  Furas lilcemii (Herkese Fırsatlar), Rand yayın Evi, 2018 s:14. (Herkese Fırsatlar)

(2)  Türkiye’de UNHCR https://help.unhcr.org/turkey/ar - https://cutt.us/LpbAw.

(3)  T. C. Göç İdaresi https://bit.ly/2CjfjRp 
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Suriyelilerin Türkiye illerine Dağılımı

Bulunduğumuz 2020 yılının Ocak ayında  Türkiye Mülteciler Derneğinin 
yaptığı istatistiğe göre Türkiye’de Suriyeliler’in sayısı düşmüş olup Türkiye 
şehirlerindeki dağılımı aşağıdaki gibidir:(4)

İl
2020 yılında süri-

yelilerin sayısı
Toplam nüfusa 

oranı

1 İstanbul 482.483 %3.20

2 Gaziantep 452.533 %22.31

3 Hatay 438.330 %27.23

4 Şanlıurfa 423.600 %20.81

5 Adana 243.933 %10.99

6 Mersin 207.700 %11.45

7 Bursa 176.288 %5.89

8 İzmir 147.018 %3.40

9 Kilis 115.491 %81.02

10 konya 112.136 %5.08

11 Ankara 95.933 %1.74

12 Kahramanmaraş 93.682 %8.18

13 Mardin 87.960 %10.61

14 Kayseri 74.212 %5.34

15 Kocaeli 55.216 %2.90

16 Osmaniye 49.690 %9.30

(4)  https://bit.ly/2ZxcLIg 
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17 Maltya 28.594 %3.59

18 Diyarbakır 23.111 %1.33

19 Adyaman 21.280 %3.41

20 Batman 15.313 %2.56

21 Sakarya 15.050 %1.49

22 Şırnak 14.984 %1.49

23 Ilazığ 13.214 %2.22

24 Manisa 13.017 %0.91

25 Tekirdağ 12.734 %1.24

26 Denizli 11.697 %1.14

27 Muğla 11.161 %1.15

28 Nevşehir 9.893 %3.32

29 Afyonkarahisar 9.312 %1.28

30 Burdur 7.701 %2.85

31 Erzincan 105 %0.04

32 Iğdır 86 %0.04

33 Tuncalı 44 %0.05

34 Artvin 37 %0.02

35 Bayburt  22 %0.03
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Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı üzere Suriyeliler’in çoğu ( Suri-
ye sınırına yakın) güney illerde yaşamaktadır. Bunun sebebi ise coğra-
fi yakınlığa ek olarak Suriye’nin gelenek ve göreneklerine yakın gelenek 
ve göreneklerin olması ve o bölgedeki Türklerinin geniş bir kesimi Arapça 
konuşabilmesi. Sonraki dönemde, genelde küçük ve sınır şehirlerinde bu-
lunmayan iş fırsatları için bazı Suriyeliler, İstanbul gibi büyük şehirlere göç 
etmeye başlamıştır.
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Türkiye’deki Suriyeliler’in Yaş Grupları

yaş Erkek kadın Toplam 

0-4 290.327 271.171 561.498

5-9 255.078 240.211 495.289

10-14 200.049 185.167 385.216

15-18 151.610 123.676 275.286

19-24 323.326 230.378 553.704

25-29 206.488 146.603 353.091

30-34 169.542 124.364 293.906

35-39 119.716 94.708 214.404

40-44 78.944 70.035 148.979

45-49 58.554 55.903 114.457

50-54 47.313 45.426 92.739

55-59 32.925 33.328 66.253

60-64 22.992 23.757 46.749

65-69 15.069 15.775 30.844

70-74 8.479 9.150 17.629

75-79 4.709 5.920 10.629

80-84 2.601 3.274 5.875

85-89 1.408 1.875 3.283

90 üstü 757 945 1.702

Toplam 1.989.887 1.681.666 3.671.553
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Türkiye’deki Suriyeliler’in %58.81’i 
çalışabilecek yaştadır ( 15-64 yaş). Türkiye mülteciler derneğinin yayın-
ladığı istatistiklere göre en güncel raporlar, Türkiye’deki Suriyelilerin 
sayısının (geçici koruma statüsünde bulunanlar) 3.571.031 kişiye ulaştığını 
göstermektedir.



Harmoon Center For Contemporary Studies

13

2020’de Türkiye’deki Suriyeliler’in Sayısı / Kadın Erkek 
Oranı

Erkek sayısı 1.926.630 (%53.9) iken kadın sayısı 1.644.400 (%46.1) old-
uğundan erkek oranı daha yüksektir.
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Türkiye’deki Suriyeliler’in Eğitim Seviyesi

Suriye’de eğitimin uzun zamandır zorunlu olduğu, okuryazarsızlığın özel-
likle genç kesimlerde neredeyse tamamen yok olduğu, ayaklanma ve cani 
rejimin halka karşı açtığı savaştan önce, Arap ülkeleri arasında en iyi eğitim 
alan Suriyeliler’in olduğu bilinmektedir. Suriye istatistik kurumunun 2010 
yılına ait işgücü verilerini inceleyerek işgücünün %17’sinin lisans veya ön-
lisans diplomasına, %23’ü lise veya orta okul diplomasına ve %60’nın ilk 
öğretim veya daha düşük bir diplomaya sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Dünya Arap Akademisyen Birliğinde yetkililerden birinin dediğine göre; 
Türkiye’ye sığınan ( Doktora veya yüksek lisans diploması olan) Suriyeli 
üniversite hocaların sayısı yaklaşık olarak beş bindir ancak onların çoğu uy-
gun iş fırsatı bulamadığından geçtiğimiz yıllarda Türkiye’den Avrupa ülkel-
erine göç etmiştir.

Öte yandan sığınmacıların açısından Türkiye hükümeti, eğitim alanında 
kaynaklarını artırmaya çalışarak, okul yaşındaki Suriyeli çocukların daha 
büyük bir kısmının okula gidebilme şansını yükselterek olumlu bir etkisi 
olmuştur. Öyle ki, 2015 yılında okul yaşında yaklaşık bir milyon Suriyeli 
çocuk varken okula giden öğrenci sayısı 230 bin idi, 2019 yılında ise %64’u 
biraz aşan bir oranla 643 bin’e yükseltmeyi başardı(5). 

Türkiye, Suriyeliler’in eğitimi alanındaki altyapıyı güçlendirmeye yöne-
lik geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ile işbirliği yaparak 
Türkiye’nin 21 ilinde eğitim tesislerindeki eksikliği giderme çalışmaları-
na başlamıştır. İki taraf, Suriyeli sığınmacıların çocuklarına okula gide-
bilme şansını artırmak amacıyla 215 okul inşa ederek Eğitim altyapısının 

(5)  istatistiklerle.. Turkiye, Suriyelilerin durumu ile ilgili karalama kampanyaları ile karşı karşıyadır. Anadolu ajansı 01.08.2019 
erişim tarihi: 04.10.2029 https://cutt.us/AdmrV 
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güçlendirilmesi projesini başlattığını kıyı şehri Mersin’de duyurdu. Öyle ki 
Türkiye Cumhuriyeti Bakanlığı Suriyeli öğrencileri Türk okullarına ve eği-
tim sistemlerine dahil etmek için büyük bir çaba göstermektedir(6).

150 milyon Euro’luk projenin ana finansörü Avrupa Birliğidir ancak Dün-
ya Bankası 12 farklı ilde 56 okulun inşaat maliyetlerini karşılamaktadır. 
‘Aşırı ihtiyaçtan ve zamanın kısıtlı olmasından, okulların inşaat sürecini hı-
zlandırmayı ve 2020 yılında kullanıma hazır hale getirmeyi planlıyoruz’(7).

Eğitimin altyapısını güçlendirmekle birlikte 2003 yılında uygulanmaya 
başlanan ( Şartlı eğitim yardımı) programı kapsamında Türkiye, okul öğren-
cilerine aylık mali yardımda bulunmaktadır. Türkiye, kreş, ilk öğretim ve lise 
eğitim dönemlerini kapsayan programa Suriyeli öğrencileri de 2017 yılında 
dahil etmiştir. Bu program okula düzenli bir şekilde giden öğrencilere kreş 
ve ilköğretim dönemlerinde erkek öğrencilerine 35 TL kız öğrencilerine ise 
40 TL, lise döneminde de erkek öğrencilerine 50 TL kız öğrencilerine ise 60 
TL aylık bir yardımda bulunmaktadır(8).

Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 42. Maddesi eğitimin önemini vur-
gular ve ‘hiç kimseyi eğitim hakkından yoksun bırakılmaması gerektiğini’(9) 
belirtmektedir. Ancak Suriyeli çocukların Türkiyedeki eğitim sürecine tam 
anlamıyla dahil olmalarını engelleyen bir çok faktör vardır. Bu faktörlerin 
en önemlileri; eğitim dilinin (bilmedikleri Türkçe) olması ve ayrımcılıkla il-
gili yaşadıkları sorunların yanı sıra, yoğun bir şekilde yaşadıkları bölgelerde 
yeterli okulların olmaması, eğitime ihtiyaç duyan mülteci çocukların yüksek 
sayılarına karşı yeterli bir öğretmen kadrosunun olmaması, bulunan öğret-

(6)  Türkiye… Suriyeli çocukları için 215 okul inşa edilmiştir. Anadolu ajansı 02.04.2018 erişim tarihi 02.10.2019 https://cutt.
us/Idov9 

(7)  Önceki kaynak

(8)  UNICEF - Şartlı eğitim yardımı programı uzatılmıştır. unicef.org.tr/files/editorfiles/ccte_brosur 

(9)  https://cutt.us/DrAEA 
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menlerin çocuk mültecilerin eğitimi hakkında bilgi sahibi olmamasıdır(10).  

Türkiye’de Eğitim bakanlığı yetkililerinin Suriyeli çocuklarını Türkiye 
eğitim sistemlerine dahil etmek için sarf ettiği çabalara rağmen  29/04/2018 
Anadolu ajansın aktardığı, T. C. Eğitim Bakanlığına bağlı (Hayat boyu 
öğrenme)’nin müdürünün açıklamasına göre 2018 yılına kadar eğitim alan 
Suriyeli sığınmacı çocukların oranı sadece %62 dir(11). Türkiye hükümetinin 
ve Avrupa birliği başta olmak üzere uluslararası kuruluşların desteklediği 
farklı programların ve sarf edilen çabaların sayesinde okulu bırakan Suriyeli 
çocukların sayısı yıldan yıla devamlı azalma gösterse de okulları bırakan 
çocuk sayısı hala yüksektir.  Araştırmacılar, çocukların genel olarak ortamın 
eğitime uygun olmasına rağmen okulları bırakma nedenlerini birçok faktöre 
bağlar. En önemli faktör olan dil bariyerin yanında, bazı öğrenciler yıllardır 
okula gitmediği için yaş farkından ve arkadaşlarından daha büyük görünme-
sinden dolayı okula gitme isteğinin azalması, ayrıca Küçük şehirlerde ve 
köylerde yaşayan ailelerin büyük bir kısmının geçici koruma kartının ol-
mamasından dolayı, okula kaydolma şartlarından biri olan kimlik numarası 
olmadığından resmi bir şekilde çocuklarını okullara kaydedememektedir. 
Buna ek olarak eğitim birimlerinin veya okulların ikamet ettikleri yerlerden 
uzak olması ve ilgili ailelerinin düşük gelirine göre az olmayan yol masra-
flarını karşılayamamaktadır. Bazı ebeveynler, düşük aylık da alsalar ek gelir 
aracı olarak çocuklarını iş piyasasına göndermeyi tercih etmesi yaygın bir 
durumdur. Maalesef birçok şirket, hala çocuk işçiliğini yasaklayan kanunlara 
uymamaktadır Bu sorunu çözmek veya azaltmak için hükümetin daha çok 
önlem alması gerekmektedir. Bahsi geçen ekonomik sebeblerin yanı sıra 
çocuklarının eğitimine önem vermeyen ve bunun gelecekteki olumsuz etkil-
erinin farkında olmayan çok sayıda aile var olduğundan cahillik ve farkın-

(10)  Kongres kütüphanesi - Türkiye Cumhuriyeti anayasası https://bit.ly/3eAfKUT 

(11)  Rights Report 2018 - https://cutt.us/8btQR s:8 - Aurthor Mr. Wannes Carlier Kids Rights - Kids 
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dalık eksikliğine bağlı sebeblere de dikkat çekmek gerekir.

Çocuklarının eğitimin dışında kalmasının birçok olumsuz etkisi vardır. 
Zira temel yaşam becerilerini edinmekten, ahlâk ve değerleri tanımaktan 
uzak kalacaklardır. ayrıca okuma yazma öğrenemeyeceklerdir. Çocukların 
eğitimden mahrum kalmaları, onların iletişim ve temel hayat becerilerinden 
ve bilgiye ulaşabilmekten mahrum kalmaları anlamına gelmektedir. Bu duru-
mun getirdiği olumsuz ve karmaşık psikolojik etkilerinin yanı sıra, eğitimden 
uzak kalan çocuklar, genelde öğrencilerin eğitim çeveresinden edindiği çok 
sayıda toplumsal ve ahlaki değerden uzak kalacaklardır. Böylece bu kesim 
istihdam alanına girme şansını kaybedebilir dolayısıyla bir yandan sığın-
macıların durumunu, öte yandan Türkiye’deki iş piyasasını ve toplum düze-
nini etkileyecek, sosyal sorunlar yaratacak yeni bir işsizliğe neden olabilir. 
Bu durumda, bu çocuklar topluma faydalı olabilecek potansiyelli, eğitimli 
ve becerikli bir işgücü tohumu olmak yerine toplumda olumsuz birikimlere 
sebep olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, daha çok çocuğun eğitim alması için 
büyük çaba sarf etse de bu konuda geçici koruma kartlarına sahip olmayı 
kolaylaştırmak, istihdam alanında Suriyelilere özel kolaylıklar tanımak ve 
sığınmacılara hizmet veren kurumları desteklemek gibi çocukların okulu 
bırakmasına sebep olan durumları ortadan kaldırmaya çalışmak faydalı ola-
bilir, zira ailenin maddi durumunu daha iyi olmasını sağlayacak bir iş fırsatı-
na sahip olması çocuklarını okula göndermeye teşvik edecektir. Okulu yıl-
lardır bırakan kesimin sorununa bir çözüm olarak uzmanlardan biri, Türkiye 
hükümetinin gözetiminde olması şartıyla özel müfredat ve programlarla tel-
afi eğitiminin rolünü güçlendirmeyi öneriyor böylece öğrenciler sınavlardan 
sonra resmi belgeler edinerek bu sistem hem öğrencileri hem aileleri teşvik 
edecektir. Uzmanlar aynı şekilde Türk okullarına giden Suriyeli öğrencileri-
ni Türk eğitim sistemine aşamalı olarak dahil olmalarını sağlamak için Türk 
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öğretmenlerinin eğitim almasını da önermiştir(12).

Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiyenin’nın 2023 yılına kadar 
uluslararası öğrencilerinin sayısını 200 bin’e ulaşmasını hedeflediğini, 
eğitimini tamamlayan yabancı öğrencilerinin ülkelerine döndüklerinde 
Türkiye’yi temsil edeceklerini ve alt yapıyı geliştirip Türkiye’de eğitim 
kalitesini yükseltme zamanı geldiğini ifade etmiştir(13).

(12)  https://www.alaraby.co.uk/450

(13)  Erdoğan: Bizdeki uluslararası öğrenci sayısını 200 bin’e yükseltmeyi hedefliyoruz. Anadolu ajansı  03.07.2019  Erişim 
tarihi: 04.05.2019 https://cutt.us 

https://cutt.us
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Türkiye’deki Suriyeliler’in Yaşam Standartları 

Suriyeli sığınmacıların çoğu Suriye rejiminin uyguladığı soykırımdan 
dolayı, yanlarında hiç bir şey almadan Türkiye’ye göç etti. Ekmek parasını 
kazanmak için bütün olumsuz şartlara razı olup zor durumlarda çalışmak 
zorunda idiler. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların büyük bir kısmı aşırı 
zorluk çekse de yaşam standartları Suriye rejiminin yönetimindeki bölgel-
erde yaşayan Suriyelilerden daha iyidir. 2019 yılında Birleşmiş milletlerin 
Suriye’de insani ihtiyaçlar hakkındaki raporuna göre Suriyeliler’in %83’u 
yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır(14).

2019 yılında yayımlanan Uluslararası kriz grubu raporu(15), Suriyeliler’in 
yaklaşık %50’sinin  yoksulluk sınırının altında yaşadığını, Suriyeli aileleri-
nin %20’sinin çalışan kimsesinin olmadığını ve Suriyeli ailelerinin %65’nin 
kayıtdışı çalışmaya dayandığını, dolayısıyla asgari ücret gibi yasal haklarını  
da elde edemediklerini gösterir. Aynı rapora göre, Aralık 2018’e kadar yasal 
olarak maaşını alabilmesini sağlayan çalışma izni olan Suriyelilerin sayısı 
yaklaşık 65.000 idi. Bu sebeplerden ötürü lisans veya lisansüstü diploması 
olan bir çok Suriyelinin herhangi bir sigorta veya kontrat olmadan asgari 
ücretin altında bir maaşla normal işçi veya zanaatkar olarak çalışmasına 
ek olarak, Suriyeli çocuk işçiliğinin yaygın olduğunu görüyoruz. Harmoon 
Çağdaş Araştırma Merkezinin(16) 10-15 yaş aralığını temel alan verileri anal-
iz ederek yaptığı bir saha çalışmasına göre, çalışan çocuklarının eğitim sevi-
yeleri aşağıdaki gibidir: 

(14)  10.01.2020 https://bawaba-sy.com 

(15)  Rapor Şanlıurfa hakkında, kaynak (genç Suriyeli mültecilerin yaşadıkları riskleri azaltmak, Şanlıurfa örneği) - uluslararası 
krizler hakkında, Avrupa raporu, Sayı 53 Şubat 2019 Çeviri: Haramoon çağdaş araştırmalar merkezi 15.08.2019

(16)  (İstanbuldaki Suriyeli çocuk işçiliği) başlıklı saha araştırması, Haramoon çağdaş araştırmalar merkezi, yayın tarihi: 
24.12.2018 (Husam el-Saad ve Talal el-Mustafa)

https://bawaba-sy.com
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%1 okur yazar değildir, %8 okur yazar, %36 ilköğretim, %55 orta okul. 
“Okulu Türkiye’de mi yoksa Türkiye’ye gelmeden önce mi bıraktın” 
sorusuna %88’i okulu Türkiye’de bıraktığı yanıtını verdi. Okulu bırakma 
sebeplerine gelince %74.5’i çalışmaya ihtiyaç duymak, %30.5’i kişisel gid-
erleri karşılamak şeklinde yanıt verdi. “ Okula gitmek istememe nedenleri 
nelerdir” sorusuna ise cevap olarak %88’i Türkiye’de mesleklerin geleceği 
diplomadan daha iyi olduğundan dolayı bir meslek öğrenme isteği old-
uğunun yanıtını verirken %73’u sebebin ailesinin bir gelire ihtiyacı olması 
olduğunu söyledi.

Bu çocukların aileleri ile ilgili araştırma, babalarının %97’sinin çalıştığını, 
annelerinin ise %23’unun çalışmadığını göstermektedir. Dikkat çeken diğer 
bir husus ise babalarının%24’unun annelerin de %6’sinin eğitim düzeyi 
yüksek olmasıdır ( lisans ve lisansüstü). Araştırma belli bir gruba yönelik 
yapıldığından, eğitim seviyesine ilişkin bu oranlar Türkiye’deki Suriyeli 
sığınmacıların geneli için değil de, araştırmaya katılan kesim için geçerli 
olduğunu düşünmekteyiz.

Bir diğer saha çalışmasında(17) aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır:

Çalışmaya katılan çalışanların eğitim düzeyi aşağıdaki şekildedir:

Araştırmaya dahil edilen kişil-
ere oranı

Eğitim seviyesi Açıklama 

%42
Düşük eğitim 

seviyesi
 liseden az 

%34
Orta eğitim sevi-

yesi
Lise veya iki yıllık yüksek 

okul

%24
Yüksek eğitim 

seviyesi
Lisans veya lisansüstü

(17)  (İstanbuldaki Suriyeli meslek ustalarının günümüzdeki durumu ve geleceği) başlıklı saha çalışması, Haramoon çağdaş 
araştırmalar merkezi, Ocak 2018
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Bu oranlar –daha önce belirttiğimiz gibi- araştırmaya katılanlar için geçer-
lidir.

Çalışanların yasal statüsü aşağıdaki şekilde idi:

Araştırmaya dahil edilen kişil-
ere oranı

Yasal durum açıklama

%16
98 ile başlayan geçici 
koruma kimlik belgesi

98 ile başalayan geçici 
koruma belgesini elde 

etmenin ilk adımı; herhangi 
bir karakola başvurmaktır.

%49
99 ile başlayan geçici 
koruma kimlik belgesi

98 ile başalayan geçici 
koruma belgesine başvur-

duktan en az 6 ay sonra 
elde edilir. 

%3 İkamet izni Turistik ikamet izni

%3 Çalışma izni

Bir şirketle çalışma kon-
tratı yapanlara ve  şirket 
ortakları veya sahiplerine 

verilir.

%28 Belge yok
Türkiye’de ikamet etmek 

için herhangi bir yasal 
belgesi yoktur

%1
Belge almak için baş-
vuruda bulunmuştur

Henüz herhangi bir belgesi 
yoktur
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Araştırmaya katılanların çoğu Suriye’de üniversite veya lise öğrencisiydi 
şimdi ise İstanbul’da aşağıdaki mesleklerde çalışmaktadır:

Araştırmaya dahil edilen kişilere oranı Şimdiki mesleği

%33
Zanaat sektörü ( terzilik- berberlik- maran-

gozluk- elektrik...)

%21
Endüstri sektörü

( mekanik- sanayi bölgesi …)

%32.5
Hizmet sektörü

( restoranlar- oteller- manav...)

%5.5 Bireysel serbest işler

%4
Tamir işleri

( cep telefon- televizyon- internet...)

%4
Aracılık hizmetleri sektörü

( hukuk büroları- tercümanlık-
emlak ofisleri- Sarraflık- kuyumculuk...)

Araştırmaya katılanların %65’i Türk işverenle , %22’si Suriyeli işverenle 
çalışırken %10’u serbest ve marjinal mesleklerde çalıştığı görülmüştür.

Çalışma saatleri ise aşağıdaki gibidir:

Araştırmaya dahil edilen kişilere oranı Günlük çalışma saatleri 

%72 8-10 saat

%25 10-12 saat

%3 Çalışma saatleri net değildir 
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Çalışma motivasyonları ise :

Araştırmaya dahil edilen kişilere oranı Çalışma nedeni 

%67 Bir geçim kaynağına ihtiyaç duymak

%27 Başka iş fırsatlarının olmaması

%7 Kendi mesleğinde çalışıyor olmak

Kazanç yeterli mi sorusuna verilen cevaplar aşağıdaki şekildeydi:

Araştırmaya dahil edilen kişilere oranı Cevap 

%29 Evet yeterli

%71
Bu kesimin %28i 

%25i 
%18i 
%12si

Hayır yeterli değil 
İ yardımlarla 

Marjinal işlerle 
Harcamaları kısıtlamakla

Çocukların çalışmasıyla ihtiyaçlarını 
karşıladığını söyledi
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Suriyeli ve Türk çalışanların arasında ayrımcılık var mı sorusuna; %71’i 
evet var yanıtını verdi. Ayrımcılık yapılan hususlar ise %65 maaşta, %62 
davranışlarda, %59 sigortada, %56 işverenin suistimali ve %30 çalışma 
saatlerinde olduğunu belirtilmiştir.

Suriyeli zanaatkarların karşılaştığı zorluklar ise %63’u dilden, %57’si yasal 
koruma olmamasından, %50’si maddi gelirin az olmasından ve %36’si Tür-
kiyedeki iş piyasasına uyum sağlayamamaktan kaynaklı olduğunu söyledi.

Kendi imkanları ile mesleki eğitim alanların oranı %10 olduğu an-
laşılmıştır.

Buna binaen, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların çoğu zor şartlar altında 
yaşadığını ve iş bulmak için birçok zorluklarla karşılaştığını söyleyebiliriz. 
Uygun bir iş fırsatı bulmalarını zorlaştıran temel faktörler ise; iş bulunsa da 
verilen düşük ücret, Türkçe bilmemek ve genel olarak yetersiz iş fırsatlarıdır. 
Öte yandan - insaflı ve objektif olmak adına-  Türkiye’ye kendi işleri ve 
sermayeleriyle gelip farklı alanlarda başarılı ekonomik faaliyetler başlatıp 
sığınmacılar için iş sağlamakta rolü olan Suriyelilerin sayısı da az değildir. 
Bu konuyu ilerleyen sayfalarda daha detaylı bir şekilde ele alacağız.
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Sosyal Davranış ve Asimilasyon / entegrasyon Meselesi

Bazı kesimlerin, değinmemize gerek olmayan iç siyasi amaçlarla Suriye-
lilere bir çok ithamda bulunup imajlarını bozmaya çalışmaları bir kenara, 
Türkiye’deki Suriyeliler en az sorun çıkaran ve suç işleyen gruplardan old-
uğunu söyleyebiliriz. Adalet ve kalkınma ( iktidar) partisine bağlı olan insan 
hakları başkanlığı ve iç işleri bakanlığının yayımladığı rapora göre 2014-
2017(18) yılları arasında Suriyeliler’in Türklerin geneline oranı %4’u aşması-
na rağmen Suriyeliler’in işlediği suç oranı Türkiye’de işlenen suçların %1.32 
dir.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri bakanı Süleyman Soylu, 22-08-2019 tari-
hinde ( Halep Today) sitesinin yayınladığı bir açıklamasında; Türkiye’de-
ki Suriyeliler’in suç işleme oranı, Türklerin işlediği suçların yarısı kadar 
olduğunu ifade etmiştir. Soylu, bir televizyon programında, Türklerin suç 
işleme oranı binde 8 iken Suriyeliler’in suç işleme oranı binde 4 olup bu 
suçların büyük bir kısmı da Suriye’de normal bir durum olan(19) ancak Tür-
kiye Cumhuriyeti kanununda suç sayılan reşit olmayan kızlarla evlenmekle 
ilgili olduğunu açıkladı. 

(18)  Yeni şafak 1 Cemazielevvel 1441, (Suriyelilerle ilgili 8 doğru bilinen yanlışlar) başlıklı haber- iktidar partisi olan AK Parti 
de o bilgilerin yanlış olduğunu göstermiştir.

(19)  https://bit.ly/32rM7m2 - https://bit.ly/2ZBGjop

https://bit.ly/32rM7m2
https://bit.ly/2ZBGjop
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Asimilasyon Meselesi

Sığınmacıların Türk toplumuna asimile / entegre olması kolay değildir. 
Belki de ısrarla asimilasyon ifadesi üzerinde durmak yerine herkesin rahat 
bir yaşam sürdürmek için çabalaması daha iyi olacaktır, zira Türk toplumu 
- Suriye toplumunun da olduğu gibi- uzun yıllardır birlikte hoşgörü içinde 
yaşayan ve çoğunlukla kültürlerine ve gelenek göreneklerine muhafaza eden 
farklı grup ve ırklardan oluşmaktadır.

Gerçeğe bakılırsa Suriyeliler ve Türkler arasında göz ardı edilemeyecek 
kadar derin ve köklü tarihi ilişkiler vardır, zira iki toplum, etnik, din, gelenek 
, görenek ve yaşam tarzları gibi birçok konuda bir birine yakındır. Yaklaşık 
900 km lik ortak bir sınıra sahip, Fırat, Dicle ve Asi gibi ortak nehirleri de 
olan iki toplum arasında akrabalık ilişkilerinin de bulunması doğaldır; bir 
çok Suriyeli ailenin aslen Türk olduğu gibi, özellikle Türkiyenin güneyinde 
çok sayıda Suriye asıllı aile bulunmaktadır. İslam dini iki toplumun arasın-
daki bu samimi ilişkilerin pekişmesinde büyük bir rolü dolmuştur. Zira Suri-
ye Şam şerif bölgesinin merkezidir, Kuranı kerim de Arapça olarak inmiştir. 
Bütün bunlara ek olarak, Türkiye Suriyenin Avrupaya giden mallarının 
kapısı ve Suriye Türkiyenin Arap ülkelerine giden ihracatın kapısı olduğu 
için iki ülke arasında ticari ilişkiler de vardır.  

Ancak, öte yandan, iki toplumun bilincinde bir noktaya kadar hâlâ devam 
eden bazı olumsuz etkiler vardır. Bu etkilerin en önemlisi; ‘Türkler Arap 
ülkelerini yöneten yabancılardır’ gibi Arap milliyetçi söylemler, karşı tarafta 
da Araplar İngilizlerle iş birliği yaparak Osmanlılara karşı 1916 devrim yap-
arak ‘Osmanlılara ihanet ettileri’ Türk milliyetçi söylemlerdir. Hem Arap 
ülkelerindeki hem de Türkiyedeki milliyetçi hükümetler de bu tür eğilimler-
in güçlenmesini sağlamışlardır. 
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Geçtiğimiz son asırda, hem Suriye’de hem de Türkiye’deki hükümetle-
rinin iki ülkenin toplumları arasında bir çok duvar örmesine rağmen son 
dokuz veya on yıldaki Suriyeli sığınmacıların Türk toplumuyla ilişkisine 
bakarak nefret ve düşmanlık üzerine kurulmadığını görebiliriz. Suriyede-
ki ayaklanma başlar başlamaz, Türkiye hükümetinin sınırlarını açması ve 
“ Suriyeliler muhacir Türklerse ensar” sloganını kullanması, Suriyelil-
er’in yüreklerini minnettarlıkla dolup taşmasını ve umutlarını Türkiye’ye 
bağlamalarını sağlamasıyla birlikte Suriyeliler’in Türk toplumuyla barışçıl 
yaşam sürdürmeye teşvik etti. Diğer taraftan, durum biraz farklıydı; Türk 
toplumu açısından başlangıçta Suriyelileri hoş karşılayıp empati kurmasına 
rağmen bir müddet sonra iş tamamen tersine döndü. Bu durumun başlıca se-
beplerinden Türkiyedeki muhalefetinin iktidar partisinin itibarını zedelemek 
için yaydığı yalan haberler ve iç siyasette Suriyelileri bir baskı aracı olarak 
kullanmasına ek olarak ekonomik koşullar ve iş konusunda Suriyeliler’in 
Türklerle rekabet etmesidir.

Uluslararası Kriz grubunun bir araştırması(20), Suriyeliler’in%80’inin 
Türk toplumuna uyum sağlayabileceğini ancak Türklerin %80’i ise yapa-
mayacağını düşündüğünü, Türklerin %63’unun kendini Suriyelilerden çok 
uzak hissettiğini söylerken Suriyeliler’in %72’sinin kendini Türklere yakın 
veya çok yakın hissettiğini göstermiştir.

(20)  (Türkiyedeki Suriyeli mülteciler … büyük şehirlerdeki gerilimi dindirmek) uluslararası krizler grubunun raporu, sayı: 248 
tarih: 29.01.2018 Çeviren: Haramoon çağdaş araştırmalar merkezi
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İkinci Bölüm: Suriyeli mültecilerin varlığının

Türkiye ekonomisindeki rolü
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Türkiye’de Suriyelilerin İşgücü Analizi:

Daha önce gösterdiğimiz istatistiklerden yola çıkarak, Türkiye’deki Su-
riyeliler’in %45.7’si ( yaklaşık 1.6 milyon) çalışabilecek yaştadır ( 19-64 
yaşında). Rand(21) yayın evinin yaptığı ve yayınladığı bir çalışma, çalışan 
veya çalışabilecek Suriyeli erkeklerin oranı %85 kadınların ise %25 old-
uğunu belirtti. Suriyelilerin kadın erkek oranları eşit olduğu varsayarsak ( 
aralarındaki fark %1’i aşmamaktadır) çalışan veya çalışabilecek Suriyeli 
kadın ve erkeklerin sayısı 880 bin kişidir. Bu sayı resmi olarak iş piyasası-
na katılıp Türklerle rekabet edebileceklerinin maksimum sayısıdır. Çocuk 
işçileri de hesaba katarsak bu sayı yaklaşık 1.3 milyona ulaşabilir. Uzmanlar 
yıllık iş piyasasına giren Türklerin sayısı 2 milyon civarı olduğunu tahmin 
etmektedir dolayısıyla Suriyeliler’in iş piyasasında somut bir baskı yarat-
ması ve Türklerle rekabet etmesi normaldir

Gerçek şu ki, Suriyeli işgücü çoğunlukla beceriklidir ve acil çalışma 
ihtiyacından dolayı sigortasız ve adil olmayan koşullar altında çalışır. Bu 
durum şüphesiz yerel çalışanlar için bir rekabet oluşturur. Örneğin İzmir’de, 
Türk işverenler, Suriyeli Türkmenleri, Türkiye Cumhuriyeti Kürt vatan-
daşlarına karşı tercih ettikleri için; en önemli Kunduracıların ve deri ürünleri 
üretenlerin bulunduğu İşkent Bornova 10.000 işçinin %60-70’i Kürt asıllı 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların yerini alan Türkmen asıllı Suriyeli işçil-
erin olduğunu görüyoruz(22). 

Diğer bir yandan, varsayılan bu iş rekabetinin, bir çok etkenden dolayı  
sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Daha önce bahsettiğimiz çalışma izni ol-

(21)  Rand Corporationun yaptığı (Hem Suriyeli mülteciler hem de barındıran ülkeler için karlı çözümler) başlıklı araştırma.

(22)  (Türkiyedeki Suriyeli mülteciler … büyük şehirlerdeki gerilimi dindirmek) uluslararası krizler grubunun raporu, sayı: 248 
tarih: 29.01.2018 Çeviren: Haramoon çağdaş araştırmalar merkezi



Harmoon Center For Contemporary Studies

30

madan, yasadışı ve asgari ücret bile vermeden Suriyeliler’i çalıştırılmasına 
rağmen, özellikle büyük şirketlerin birçoğu bir takım nedenlerden dolayı 
Suriyelileri çalıştırmayı tercih etmemektedir. Türk işverenlerin Suriyelileri 
çalıştırmama sebepleri konusunda yapılan bir ankette; Suriyelileri çalıştır-
ma kanunundaki muğlaklık ve istenilen belgelerle Suriyeli adayların sabıka 
geçmişinden emin olamamakla birlikte Türkçe konuşamamak başlıca sebe-
pler olduğunu göstermiştir.

Aynı zamanda Türk işverenlerden birisi, Suriyeliler’in süreklilik konusun-
da Türklere göre daha iyi oldukları ve Arapça konuşan müşterilerle iletişim 
kurabilmek için önemli olan Arapçayı konuşmaları gibi bir çok olumlu 
özelliğe sahip olduklarını dile getirmiştir.

%15’i Suriyeli çalışanı olan ve %15’i daha önce Suriyeli çalıştıran 157 
şirket kapsayan başka bir anket, Suriyeliler’i çalıştırmanın en yaygın se-
bepleri; Suriyeliler’in Türklere göre daha az maaşla çalışmayı kabul etm-
eleri olduğunu, Suriyeli işçileri işe alırken ki en yaygın sorunlardan biri de 
dil bariyeri olduğunu gösterdi. Ankete katılan şirketlerin %80’i  Suriyeli-
leri istihdam etmenin herhangi bir artısının olmadığını söyledi. Daha faz-
la ayrıntıya girecek olursak; bu şirketlerin, %18’i onların özelliği daha az 
bir ücretle çalışmayı kabul etmeleri olduğunu, %7’sinin daha az imtiyazları 
kabul etmeleri, %6’si Suriyeli işçilerin kolaylıkla bulunduğunu ve %4’u is-
tenilen görevleri yerine getirilmesini istediklerini söylemiştir. Suriyeliler’i 
çalıştırmanın olumsuz yanlarına gelince;%54’u dil bariyeri, %30’u kalifiye 
adaylarının az olması, %29’u daha az hevesli, %27’si daha az üretken ve 
%22’si büyük olasılıkla işi bırakmasından bahsetti(23).

(23)  https://bit.ly/2CKaYXi 

https://bit.ly/2CKaYXi
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Suriyeli Şirket Sahipleri ve İşverenler

Suriyeliler yetenekli tüccar ve sanayici olmakla tanınır. Birçok Suriyeli 
Türkiye’de etkili iş girişimcisi olmuştur. Suriyeli şirketlerinin başarılı ol-
masının en önemli sebepleri; sığınmacı olmadan önce bu meslekleri icra 
etmeleri, Türkiye’de çok sayıda Suriyeli müşterinin bulunması ve ortadoğu 
ülkeleriyle eski iş ilişkilerine sahip olmalarıdır. Yine de onların büyümeleri 
önünde bir çok engel bulunmaktadır. Bu engellerin en önemlileri; Türki-
ye’de iş çevrelerinin olmaması, gayrimenkul alımının ve finansman desteği 
sağlamanın zorluğu, Türk pazarlarına ulaşamama ve Türkiye Cumhuriyeti iş 
kanununu bilmemektir.(24)

Ekonomik Bilimler Enstitüleri Avrupa-Akdeniz Forumunun ( Avrupa 
raporu: Suriyeli Sığınmacıların Türkiye Ekonomisinin Üzerindeki Etki-
si Önümüzdeki Beş Yıl Içinde Hızlanacak ) başlıklı raporunu ( Rusya To-
day) websitesi 06-10-2019 tarihinde yayımladı. Rapor, Suriyeliler’in Türk 
ekonomisinde etkili olduklarına işaret ederken, Suriyeliler’in %15’ini tem-
sil eden genç Suriyeli sığınmacıların iş piyasasına girmesiyle birlikte ( bu 
oranının daha fazla olabileceğini de göz önünde bulundurarak) 2023-2028 
yılları arasında yeni bir ekonomik kalkınmanın gerçekleşeceğini tahmin et-
mektedir. 

Rapor, Suriyeli sığınmacıların Türk ekonomisindeki katma değeri 2017 
yılın sonu itibariyle 4.3 milyon Euroya, yani Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi 
hasılatın %1.96’ya ulaştığını ve 2028(25) yılının sonunda %4’e yükseleceğini 
tahmin ettiğini belirtti. Rapora göre sırasıyla 2017, 2023 ve 2028 yılların-
daki sığınmacıların üretim etkisi talep etkisinden fazladır, bundan dolayı 

(24)  https://bit.ly/2CKaYXi 

(25)  RTArabic)ArabicRT./middle_east/1049717 

https://bit.ly/2CKaYXi
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Suriyeli sığınmacılarının istihdam sağlamak ve proje düzenleme becerik-
li olmaları konusunda ekonominin gayrisafi hasılası üzerindeki etkisinden 
daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Raporda “ Suriyeliler’in Türkiye’ye geldiği 
ilk zamanlarda, dil bariyeri ve onaylanmış evrak ve belgelerin eksikliğinden 
dolayı Gaziantep’te yedek parça ve tekstil fabrikalarında zor şartlar altında 
ve düşük maaşlarla çalışmaktan başka çareleri olmadığını” belirtti. Ayrıca 
çalışma koşullarını iyileştirmek, becerilerini geliştirmek, Suriyeliler’in pro-
je organize etme yeteneklerini geliştirmek ve hedef sektörlerde çalışma izn-
lerin verilmesi Suriyeliler’in ekonomik kalkınmadaki katkısını arttıracağını 
söyledi(26). 

İstanbul’da önde gelen Suriyeli iş adamlarından Mahmut Osmanın 14-
02-2022(27) tarihinde yayınladığı bir makalesinde: Suriye’deki halk ayaklan-
ması (silahlı çatışma)ya dönüştükten ve Suriyeliler’in Türkiye’ye göç et-
meye başladıktan sonra Suriyeli iş adamlarının sermayeleri kendilerinden 
önce yurtdışına göç ettiğini, Türkiye’nin herkese açık liberal bir ekono-
mik sisteme sahip olmasından dolayı göç eden sermayenin ve iş adamların 
çoğunu cezbettiğini söyledi.

(26)  https://turkpress.com.tr/node/65187

(27)  https://turkpress.com.tr/node/65187

https://turkpress.com.tr/node/65187
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Suriyelilerin Türkiye Ekonomisindeki Katkısının Tahmini

Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarının yaptığı araştırmalar, Suriyelil-
er’in dokuz yılda Türkiye’de kurduğu farklı ekonomik sektörlerinde faaliyet 
gösteren şirket sayısı 10 bin’i geçtiğini gösteriyor. Türkiye Ekonomi Politi-
kaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Türkiye’deki Suriyeliler hakkında yaptığı 
ayrıntılı bir raporunda: Suriyeliler, Türkiye’de 2018 Eylül başına kadar 
%60’i sadece Suriyelilere ait şirket, %40’i ise Suriyelilerle farklı uyruklular 
arasında ortaklık yaparak 10 bin şirketten fazla şirket kurduğunu belirtti(28). 

Aynı rapora göre bu Suriyeli şirketlerin yaklaşık olarak Türkiye’de 
yaşayan 44 bin Suriyeli’ye iş imkanı sağladı. Onların her biri ortalama 6 
kişiden oluşan bir aileyi geçindirdiğini varsayarsak, bu şirketler 250 bin Su-
riyelinin; yani Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların yaklaşık olarak %7’si-
nin ihtiyacını karşılamış oldu.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Türkiye’deki 
Suriyeliler hakkında ayrıntılı bir raporunda, araştırmayı yürütenler, Suriye-
li iş adamlarıyla yaptıkları röportajlarda, iş adamlarının %72’si Türkiye’de 
şirketlerinin büyümesi ve işlerinin başarısından dolayı savaş bittikten sonra 
bile dönmeyi düşünmediklerini ifade ettiler(29).

Ankara’da bulunan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezi’nin 
bir araştırmasına göre, Suriyeli şirketlerinin %22’si Suriye sınırına yakın 
güney ve güneydoğu illerinde bulunmaktadır. Aynı araştırma, Türkiye’de-
ki Suriyeli şirketlerinin %59.4’unun başarılı olup Türk şirketleri gibi ticari 
faaliyetlerini yürüttüğünü, Suriyeli şirketlerinin %55.4’u daha çok ihraca-

(28)  https://bit.ly/2ZwKAcG 

(29)  önceki kaynak

https://bit.ly/2ZwKAcG
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ta yönelik çalışmaktadır(30). Türkiye’deki Suriyeli şirketlerinin önemli bir 
kısmı, Türkiye’ye gelmeden önce yurtdışında piyasaları vardı. Türkiye’de 
tekrar çalışmaya ve üretim yapmaya başladıktan sonra da Türkiye’den satış 
yaparak o piyasalarla ilişkileri tazeledi. Hem Suriyeli hem de Türk işçilere 
eşit bir şekilde sağladıkları iş fırsatlarıyla birlikte Suriyeliler’in Türk ekono-
misine katkısı yarım milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezi 13-12- 2018 tarihinde 
Suriyeliler’in Türk ekonomisi üzerindeki etkisi hakkında ayrıntılı bir rapor 
yayınladı. O rapordaki istatistikler, Suriyeliler’in Türk ekonomisini olum-
suz etkilediğini ve ulusal güvenlik için bir tehlike olduklarını söyleyerek 
Suriyelilere saldıranların iddialarını çürüttü. Rapor, yıllık olarak şirket ku-
ran yabancı yatırımcılar arasında ilk sırada Suriyeliler’in olduğunu gösterdi. 
Şöyle ki Suriyeliler günlük olarak 4 şirket kurarak 7 yıl boyunca Türkiye’de 
10 bin şirketten fazla şirket kurmuştur. Bu sayıya kayıt dışı diğer yatırımlar, 
projeler ve şirketleri de eklersek çok daha fazlasına ulaşır. Suriyeli İşadam-
ları Derneği (Siad)(31)’in istatistiklerine göre Suriyeliler’in Türkiye ekon-
omisinde yaptığı yatırımların değeri 1.5 milyar dolardan fazladır. Türkiye 
Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın 26-02-2020 tarihinde yaptığı bir istatis-
tiğe göre en az bir Suriyeli ortağı olan şirket sayısı 15.159’a ulaşmaktadır(32).

Suriyeli işadamları ile doğrudan yapılan röportajlarda, çoğu başlangıç-
ta karşılaştığı zorluklar ve engellerden bahsetti. Bu engellerin en önemlisi, 
Türkçe, Suriyeliler için yerel bankalardan kredi çekme zorluğu, Türkiye pi-
yasasını ve Türk iş kanununu yeteri kadar bilmemektir. Buna rağmen Suri-
yeli işadamları birçok ticari, turistik, sanayi, hayvancılık ve hizmet projesi 
kurup yönetip yürüterek büyük başarılar elde ettiler ve muadil Türk şirketler-

(30)  önceki kaynak

(31)  https://bit.ly/2Ba9C88 

(32)  https://bbc.in/2WGX0gn 

https://bit.ly/2Ba9C88
https://bbc.in/2WGX0gn
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inin seviyesine geldiler. Suriyeliler’in Yurtdışı piyasalarını iyi tanımalarına 
ve dünyanın bir çok ülkesinden yatırımcı ve tüccarlarla eski iş ilişkilerine ek 
olarak büyük bir kısmının İngilizce ve Fransızca gibi dünya dillerine hakim 
olması ve Suriyeliler’in çoğunda olan çalışma ve üretim sevgisi bu başarıları 
gerçekleştirmelerinde yardımcı olmuştur.
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Üçüncü Bölüm: Çeşitli sektörlerde Türkiye 
Hükümeti Üzerindeki Ekonomik Yüklerin Tahmini
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Daha önce bahsettiğimiz gibi, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Suriyeli 
öğrencileri eğitim sistemine dahil etmek, şartları iyileştirmek ve olabildiğince 
okul yaşındaki Suriyeli çocuklarının uygun okullara ulaşma fırsatlarını art-
tırmak için büyük çaba sarf etmektedir.

Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin bulunmasının maliyetiyle ilgili resmi 
veriler az ve biraz eskidir. Bu verilerin en önemlisi ve en yenisi Anadolu 
ajansın 2018 yılında aktardığı, Türkiye Cumhuriyeti başbakan yardımcısı 
Recep Akdağ’ın “ Türkiye, Suriyeli mültecilere yaklaşık 31 milyar euro har-
cadı”(33) ve “Türkiye’nin Suriyelilere sağladığı hizmetler 31 milyar euroya 
ulaştı ayrıca Suriyeliler sağlık ve eğitim hizmetlerinden ücretsiz olarak fay-
dalanmaktadır”(34) açıklamalarıdır. 

Bu bağlamda Türk Kızılay başkanı Kerem Kınık’ın Ekim 2019’da Türk 
insani yardım miktarı konusunda söylediğini hatırlamakta fayda vardır. 
Kınık: yardımlar 2018 yılında 4.8 milyar dolara ulaşarak Türkiye, dünyanın 
bağış yapan ülkelerin listesinin başında yer almıştır. Türkiye bu yıl (2019) 
dünya çapında milyonlarca insana 4.5 milyar dolar değerinde insani yardım 
ulaştırmayı hedeflediğini de söylemiştir(35).

Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara 2017 tarihinde yaklaşık 7 yıl boyunca 
yaptığı yardım değeri 25 milyar dolardır. Bu sayıyı Anadolu ajansı Nisan 
2017 yılında şu şekilde dile getirmiştir: ‘Dünyada en çok sığınmacıya ev sa-
hipliği yapan Türkiye’nin yaklaşık olarak yedi yıldır topraklarındaki Suriyeli 
sığınmacılara yaptığı yardımın değeri 25 milyar dolara ulaştı. Bu yardımlar, 
Türkiyenin desteklerine ek olarak sivil toplum örgütlerinin, hayır kurum-

(33)  Anadolu ajansı 25.04.2018 erişim tarihi: 02.11.2019 https://cutt.us/QFJN1 

(34)  Önceki kaynak

(35)  Türk Kızılay - dünya insani çalışmalar platformu, İstanbulda (İnsan onuru)’nu ele alıyor 01.11.2019 erişim tarihi: 
29.10.2019 https://cutt.us/Qb97I 

https://cutt.us/QFJN1
https://cutt.us/Qb97I
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larının ve şahısların yardımlarını da kapsamaktadır(36). Anadolu ajansının 
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi başkanlığı (AFAD)’tan(37) edindiği 
bilgilere göre: Yardımları sığınmacılara sosyal ve sağlık hizmetlerinin ver-
ildiği 26 geçici barınma merkezi inşa etmeyi ve eğitim bakanlığı ile iş birliği 
yaparak sığınmacı çocuklara eğitim vermeyi kapsamıştır. AFAD, 510 bin 
Suriyeli sığınmacının kreşten liseye kadar eğitimini üstlenip aynı zamanda 
kursun sonunda sertifika verdiği meslek ve el sanatları eğitim programları 
ve kursları düzenlemiştir. Bu sayede 150 bin Suriyeli farklı alanlarda sertifi-
ka aldı. AFAD raporları, Türk doktorlarının Iraklı ve Suriyeli sığınmacılara 
840 bin ameliyat yapmasına ek olarak 22.5 milyon tıbbi vakaya tedavi 
hizmeti verildiğini ve Türkiye‘de 200 bin Suriyeli bebeğin doğumunun 
gerçekleştiğini göstermektedir. AFAD geçici barınma merkezindeki bebe-
klere, emziren annelere ve hamilelere besin öğünleri sağlamıştır. Türkiye-
nin sağladığı yardımlar topraklarındaki Suriyelilerle sınırlı kalmayıp Suri-
ye‘ye de yardım göndermiştir. Bu çerçevedeki insani yardımlarının değeri 
1.75 milyar Türk lirasına ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler standartlarına uy-
gun olarak Türkiye, mültecilere yardım etmek için devlet kaynaklarından 
12.1 milyar dolar harcamıştır. Türkiye‘nin hayır kurumlarıyla birlikte Suri-
yeli sığınmacılara 7 yıl boyunca yaptığı yardım 25 milyar dolara ulaşırken 
uluslararası toplumun Türkiye‘deki sığınmacılara yaptığı yardım sadece 
526 milyon dolardır(38). 99 ile başlayan geçici koruma kartı olan Suriyeliler, 
kaydedildikleri şehirde tıbbi ve ilaç yardımları dahil olmak üzere Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetinin sağladığı yardımlarının hemen hemen hepsinden 
yararlanabiliyorken, bahsi geçen karta sahip olmayanlar sadece hastanelerin 

(36)  Anadolu ajansın, 7 yılda Turkiye, Suriyeli mültecilere 25 milyar dolar yardım yapmıştır, başlıklı raporu 01.04.2017 erişim 
tarihi 30.10.2019 https://cutt.us/qV50G 

(37)  https://www.aa.com.tr/ar78546 

(38)  Önceki kaynak

https://cutt.us/qV50G
https://www.aa.com.tr/ar78546
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acil servisinden yararlanabilir(39).

Türkiyenin sağladığı destek programlarının örneklerinden (Suy) pro-
gramı. Kısaca Suy olarak bilinen bu program yabancılar için sosyal uyum 
yardım programıdır. Bu programdan her aile, kişi başı aylık 120 TL mali 
yardım almaktadır. Bu meblağlar kampta yaşamayan geçici koruma altında 
olanlara ve şartları sağlayan muhtaçlara (kırmızı kart) olarak bilinen Türk 
Kızılay kartı aracılığıyla verilir. Avrupa Birliği, Dünya Gıda Programı ve 
Türkiye cumhuriyeti aile ve sosyal hizmetler bakanlığının finanse ettiği bu 
programın amacı giysi, mesken ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılamaktır.(40)

2017 yılın sonunda bir Alman haber sitesi: Avrupa birliğinin bu projel-
eri (poliklinik ve sağlık merkezleri) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık bakanlığı-
na yıllık 300 milyon Euro (350 milyon dolar) bağışlayarak finanse ettiğini 
söyledi. Bu bağış sadece ilk yardım hizmetleriyle yetinmeyip aşı, aile plan-
laması danışmanlığı, psikolojik sağlık ve fiziksel rehabilitasyon hizmetler-
ine ek olarak şehir dışında yaşayan Suriyelilere ulaşabilmek için 26 gezi-
ci sağlık ünitesi sağlayacak. Bu göçmen sağlık merkezlerinde 1500 kişinin 
görevlendirilmesi beklenmektedir. Avrupa birliğinin Türkiye’de sığınmacı 
projelerini yöneten  Avrupa komisyonuna bağlı sivil koruma ve insani yardım 
programının teknik asistanı Felix Liga’nin dediğine göre: bu iş kontenjanları 
sığınmacılardan henüz mesleğini icra edemeyen sağlık personelleri yararla-
nacaktır.(41)

Temmuz 2019’da Türkiye sağlık müdürlüğüne bağlı Göçmen Sağlığı De-
partmanı müdürü, Suriyeli sığınmacıların, Avrupa ve farklı ülkelerin maddi 
desteğiyle 29 şehirde inşa edilen ve göçmenler için tahsis edilen 180 has-

(39)  UNHCR - Tıbbi ve psikolojik yardımlar - https://cutt.us/aGpjw

(40)  Kızılay kartı https://cutt.us/70j0Q

(41)  Deutsche Welle: AB, Türkiyede göçmen sağlık merkezlerini finanse ediyor. 26.11.2017 erişim tarihi: 30.10.2019 http://
cutt.us/VwM9q 

https://cutt.us/aGpjw
https://cutt.us/70j0Q
http://cutt.us/VwM9q
http://cutt.us/VwM9q
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tane ve sağlık merkezlerinde 2011 yılından itibaren 50 milyon muayene old-
uğunu, 1.7 milyon Suriyeli de cerrahi operasyonlardan yararlandığını ve 5 
milyon bebeğin aşı olduğunu vurguladı(42).

Bu sayı Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların yarısına Türkiye hastanel-
erinde cerrahi müdahale yapıldığını gösteriyor. Cerrahi müdahalelerin çoğu 
Türkiye hastanelerinde tedavi görenler Kuzey Suriye’de ki muhalif Suriyeli 
askerlere yapıldığı ve bu bundan dolayı oranının yükseldiği tahmin edilme-
ktedir. Yine de bu sayılar büyük ve abartılmış görünüyor özellikle de - farklı 
bir kaynaktan aktardığımız gibi - Türk doktorlar yaklaşık 7 yıl boyunca Irak-
lı ve Suriyeli sığınmacılara 840 bin cerrahi ameliyat yaptığını göz önünde 
bulundurursak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam 
Birliği Teşkilatı Ülkelerin sosyal hizmetler ve çalışma bakanlarına 2019 yılın 
sonunda İstanbul’da yaptığı konuşmasında: Türkiye Suriyeli sığınmacılara 
40 milyar dolar değerinde bir harcama yaparken Avrupa birliği sadece 3 mi-
lyar dolar bağışladığını söyledi. Aynı Konuşmasından cumhurbaşkanı Er-
doğan, Türkiyenin, ülkede ikamet eden sığınmacılara kendi vatandaşlarına 
sağladığı sosyal ve sağlık hizmetlerinin aynısını verdiğini açıkladı(43).

Bahçeşehir üniversitesi sosyal bilimler bölüm başkanı Dr Nilüfer Narlı: 
Avrupa birliğinin sığınmacılara yardım etmek için 6 milyar euro gönderme 
sözünü verdiğini ancak gönderilen yardım yalnızca 2 milyar euro olduğunu 
söyledi(44). Türkiye, kuşkusuz Suriyeli sığınmacılara bir çok yardımda bu-
lundu. Bir çok ülke ve uluslararası örgütün sığınmacılarının ihtiyaçlarını 
karşılamak için Türkiye’ye destek vereceğini söylese de bu ülkelerin ve 

(42)  https://cutt.us/1J6wz 17.07.2019 erişim tarihi 30.10.2019

(43)  https://www.aljazeera.net/ebusiness/2019/12/9 

(44)  https://www.aa.com.tr/ar/1757704

https://cutt.us/1J6wz
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2019/12/9
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örgütlerin çoğu verdiği sözü tam anlamıyla yerine getirmemiştir. Bundan 
dolayı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, uluslararası toplumuna bir adım 
atma ve Türkiye’nin verdiği emekleri destekleme çağrısında bulunmak-
tadır(45).

(45)  https://www.aa.com.tr/ar/1757487
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Finansal Açık

Sığınmacılarının asgari ihtiyaçları ile gerçekten onlara sağlanan arasında 
büyük bir finansal açık vardır. BM mülteciler yüksek komiserliği, komiser-
liğin tesislerinin gereksinimleriyle bağış yapan ( hükümetler, örgütler, kuru-
luşlar ve özel sektör)’in bulundukları katkılar arasında devamlı bir finansal 
açık olduğuna işaret etti. 

Komiserlik, 2019 hesaplarına göre dünyadaki bütün faaliyetlerini yürüte-
bilmek için yaklaşık 8.636 milyar dolara ihtiyaç duyarken 2019 Eylül’e ka-
dar yapılan toplam bağış 3.681 milyar dolar idi; yani planlanan bütçenin 
yüzde 43’u kadardı. ( 2018’de komiserliğin bütçesi 8.220 milyar dolar iken, 
sadece  4.710 milyarını toplayabildi)(46) 

Geçtiğimiz 30 Eylül’e kadar komiserliğe yardımda bulunan ülkele-
ri ve özel sektörü temsil edenlerin sayısı 118’e ulaştı. Bağışları toplamda 
3.558.456.758 Amerikan dolara ulaşmıştır(47). Bu meblağa, Birleşmiş Mil-
letlerin 68.872.338 değerindeki bağışları ve Birleşmiş Milletlerin normal 
bütçesinden 31.767.950 dolar eklenirse,(48) toplam 3.659.097.045 dolara ulaş-
maktadır. Bu rakamla toplam bağışlayanların katkısı (3.681 milyar) arasın-
daki fark, bağışlayanların yeni yardımlarından kaynaklanır, zira Birleşik 
Krallık geçtiğimiz Ekim ayında 12.931.034 dolar bağışlamıştır(49).

Türkiye’ye gelince, 2019’da komiserlikten Türkiye için talep edilen fi-
nans miktarı yaklaşık 1.703 milyar dolar idi, ancak gönderilen meblağ to-

(46)  http://reporting.unhcr.org/

(47)  https://cutt.us/ns8oV 

(48)  Önceki kaynak

(49)  Önceki kaynak

http://reporting.unhcr.org/
https://cutt.us/ns8oV
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plam meblağın %39’una denk gelen 662 milyon dolar idi.

Avrupa Komisyonu ( Avrupa Birliği)

Avrupa Komisyonu Türkiye ile sıkı bir işbirliği yaparak eğitim, sağlık, göç 
idaresi, altyapı, ekonomik ve sosyal desteğine odaklanan 63 proje aracılığıy-
la en çok yardıma ihtiyacı olan sığınmacılara yardım etmeye çalışmaktadır ( 
komisyon, Türkiye’de 3.6 sı Suriyeli olmak üzere, toplamda 4 milyon sığın-
macının olduğunu tahmin etmektedir). Bundan dolayı da 21 ortak kuruluş 
ile iş birliği yapmaktadır.

Komisyon, Türkiye’nin övülmeye değer bir çaba sarf ettiğine işaret etme-
ktedir. Ancak sığınmacı ailelerin büyük bir kısmı yıllardır süren bir ilticadan 
sonra kaynaklarını tüketmiş durumdadırlar. Düzenli bir gelir elde edeme-
mek, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırdığından bazı aileler 
çocuk işçiliği, dilenmek, yemeklerden kısmak ve standart altı meskenlerde 
yaşamaktan başka çaresi olmadığını düşünür.
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Acil Sosyal Güvenlik Ağı

Avrupa Komisyonu, Acil Sosyal Güvenlik Ağı programı ( Emergency So-
cial Safety Net - ESSN) kapsamında 2016 yılından beri Türkiye’de çalış-
maktadır. Avrupa Komisyonu yarısı 2016-2017 yılları için diğer yarısı 2018-
2019 yılları için toplamda 6 milyar euro değerinde bir bütçe ayırdı.

Birinci süreç için Avrupa birliği bütçesinden 1 milyar euro, üye ülkelerden 
de 2 milyar euro, ikinci süreçte ise Avrupa birliği bütçesinden 2 milyar euro, 
üye ülkelerden de 1 milyar euro toplanmıştır. 

2016-2017 süreci için Avrupa birliğinin ayırdığı 1 milyar euro bütçesinden 
2016’da yalnızca 250 milyon euro, 2017’da ise 750 milyon euro gönderildi 
(planın yalnızca yarısı kadar uygulanmıştır). 2018 yılı için Avrupa birliği-
nin bütçesinden ayırdığı 2 milyar eurodan gönderilen 550 euro ile 2019 
yılında gönderilecek meblağ (gönderilecek meblağ hakkında net bilgi ver-
ilmemiştir)(50).

Birinci süreçte, üye ülkelerinin katkısı 2016’da  677 milyon euro, 2017’de 
847 milyon 2018’de ise 396 milyon euro olmuştur(51).

2016’da toplanan meblağ ( Avrupa birliği bütçesinin ve üye ülkelerinin 
katkılarının toplamı) 932 milyon euro iken 2017’nin toplam 750 milyon eu-
rosu Avrupa birliğinden 847 milyonu üye ülkelerinden toplam 1.597 milyar 
euroya ulaştı. 2018’de ise 396 milyon Euroya ulaşmıştır.

Komiserlik, şimdiye kadar Türkiye’deki mülteciler için tahsis edilen 6 mi-
lyar Euro değerindeki yardımların %97’si tamamlandığını belirterek kalan 

(50)  Önceki kaynak

(51)  Önceki kaynak
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%3’unun yıl sonu itibariyle tamamlanmış olacağını söyledi(52). Ancak komi-
serlik Ekim 2019’da, bu yardımların ilk kısmı, 2021 yılının yarısına kadar 
projeleri finanse etmek için tahsis edilirken, ikinci kısmı ise 2025 yarısına 
kadarki projeleri finanse etmek için tahsis edildiğine işaret edip bu projelerin 
çoğu insani yardım, eğitim, sağlık, belediye altyapısı, sosyal ve ekonomik 
destek projeleri olduğuna dikkat çekti(53).

Avrupadan gelen bağışların %46’sini insani yardımlara, %28’ini eğitime, 
%15’ini sağlık sektörüne, %8’ini sosyal ve ekonomik desteğe ve kalan 
%3’unu göç idaresine tahsis edilmektedir(54). 500 bin sığınmacı çocuk okula 
kaydolurken, 1.5 milyondan fazla doğum öncesi danışmanlığı hizmetinden 
yararlanmıştır(55).

Geçtiğimiz Ağustos ayına kadar (ESSN) programı, Türkiye’nin dört bir 
yanında yardıma muhtaç 1.67 milyondan fazla sığınmacıya yardımda bu-
lundu. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta yardım etmek adına her birine aylık 
olarak 120TL ( 22 Amerikan dolar) verilmiştir(56).

Türkiye, Avrupa birliğinin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara 6 milyar 
Euro değerinde bir yardımda bulunma sözünü verip yardımının yalnızca 
2.22 milyar Euroya ulaştığını vurgulayarak, Avrupa birliğine sözünü tutma-
makla itham etmektedir. Zira 29 Kasım 2015 Türkiye - Avrupa birliği Zir-
vesinde, Avrupa birliği, Türkiye’deki Suriyeliler’e 3 milyar euro, 18 Mars 
2016 Zirvesinde ek olarak 3 milyar euro bağışlama sözü vermişti(57).

(52)  https://cutt.us/srStU

(53)  Önceki kaynak

(54)  Önceki kaynak

(55)  Önceki kaynak

(56)  https://cutt.us/V8vO6 

(57)  https://cutt.us/qIjNA 17.05.2019 erişim tarihi: 25.10.2019 

https://cutt.us/V8vO6
https://cutt.us/qIjNA
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Geçtiğimiz Ağustos ayının başında, Avrupa birliği, Suriyeli sığınmacıları 
desteklemek için tahsis edilen 127 milyon Euro Türkiye’ye göndererek(58) 
Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için Avrupadan gönderilen 
mali yardımın toplamı 2.347 milyar euroya ulaştı.

Avrupa birliği de dahil olmak üzere, Avrupalı bağışlayanlar Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik, Tarım ve Gıda, Sağlık, Spor, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal 
hizmetleri bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı gibi bakanlıklar ve Türkiye Iş Ku-
rumu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ticaret Odaları, Göç Idaresi 
Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay gibi kuruluşlarının dahil olduğu, Türkiye 
yerel ortaklarından oluşan bir çok kuruma doğrudan destek sağlamaktadır.

(58)  https://cutt.us/NYpx7 06.05.2019 erişim tarihi: 28.10.2019

https://cutt.us/NYpx7
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Suriyeli Kurum ve Dernekler

Türkiye’deki Suriyeli yardım dernekleri ve kuruluşların sayısı 100 ci-
varında olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı, o kuruluşların ifadelerine göre, 
Türk vatandaşlarına hizmet veren Türk dernek sayısından fazladır.(59) 

Gerçek şu ki; bu kuruluş ve derneklerin yalnızca bir kaçı ciddi bir yardım 
çalışması yapmaktadır, ne yazık ki bir kısmı muhtemelen bağışlayanlardan 
yardım almak amacıyla sadece medya etkinlikleri yapmaktadır. Şüphesiz 
Türkiye’de faaliyet gösteren bu kurum ve kuruluşlar, Suriyelilere yardım 
hizmetleri sağlamakla birlikte Türk ekonomisi üzerinde olumlu bir etkisi 
vardır.

(59)  https://bit.ly/2WrRYE9

https://bit.ly/2WrRYE9
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Dördüncü Bölüm: Olumlu ve Olumsuz Ekonomik 
Etkiler 
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Yukarıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak Suriyeliler’in, Türkiye’ye 
sığınmalarının Türk ekonomisi üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkil-
erinin olduğunu söyleyebiliriz. Olumsuz etkilerinden:

• Suriyelilerin Türklerle iş alanlarında rekabet etmesi; Türkiye ekonomi-
si, geçtiğimiz dört yılda eski büyüme oranına sahip olmadığından, çok 
sayıda iş imkanları sağlayamaz duruma gelmiştir. Yıllık 2 milyon türkün 
girdiği iş piyasasına, kısa sürede gelen yaklaşık 2 milyon Suriyelinin 
girmesi, özellikle bazı sanayi alanlarda, Arap müşterilere yönelik resto-
ran ve turizm sektörü, perakende ve ihracat gibi alanlarda doğal olarak 
hem büyük baskılara hem de yüksek rekabete sebep olması normaldır.

• Suriyeli sığınmacılarının %85’inden fazlası; yani yaklaşık 3 milyonu 
kamp dışında şehirlerde yaşadığından özellikle güney bölgelerinin bir 
kısmında konut talebi arttığından kısmen de olsa Türkler için yaşam 
masraflarının yükselmesi. Bu durum konut (kiralar), farklı ürün ve 
hizmete olan talebin görmezden gelinemez artışına neden olduğundan, 
en azından ilk dönemde fiyat artışına neden olmuştur.

• özellikle sığınmacıların büyük bir kısmının yerleştiği ve aynı şehirde 
yaşayan Türklerle karşılaştırıldığında büyük bir oran temsil ettiği güney 
şehirlerinde tesis ve hizmetlere yoğunluğun arıtması.

Olumlu etkilere gelince:

• Suriyeliler’in Türkiye’de bu kadar büyük sayılarda bulunması ko-
nut, ürün ve hizmetlere olan talebi önemli ölçüde arttırarak piyasayı 
genişletmeye, üretimi arttırmaya, ticareti canlandırmaya ve kalkınmaya 
katkıda bulunmaktadır. Piyasaya konut, yiyecek, eğitim, ilaç ve ulaşım-
la birlikte birçok hizmete ihtiyaç duyan 3 milyon tüketicinin girmesi iyi 
sayıda iş olanağı sağlayacaktır. Arz fazlalığın olması iyi bir şeydir; ol-
maması durumunda ise oluşacak baskıdan dolayı yeni yatırım fırsatları 
yaratarak iş olanakları tanıyacaktır.

• Suriyelilerden dolayı bazı şehirlerde kiraların artması ile birlikte inşaat 
sektörü de canlanmıştır. Kamp dışında yaşayan Suriyelilerin, ortalam 
bir evde 5 kişi kaldığını varsayarak 500.000 daireye ihtiyaç duyduk-
ları anlaşılır. Bir dairenin aylık kirası ortalama 800 TL olduğunu var-
sayarak; yıllık Suriyelilerin ödediği kira 5 milyar TL olduğu anlaşılır. 



Harmoon Center For Contemporary Studies

50

(Farklı şehirlerdeki kiralar 600 - 3000 TL arasındadır)

• Her bir ailenin ihtiyaçlara ve hizmetlere aylık küçük bir rakam olarak 
sayılan 2000 TL ödediğini varsayarak, Suriyelilerin yıllık tahmini olarak 
toplam 12 milyar TL harcamaktadır.

• Suriyelilerin çoğu eğitimlidir ve büyük bir kısmı da üniversite veya 
yüksek diploması vardır. Daha önce bahsettiğimiz araştırmaların tah-
minlerine göre toplam Suriye işgücünün lisans ve lisansüstü diploması 
olan Suriyeli sığınmacıların oranı yaklaşık %10’dur(60).

Suriyeliler, Türkiye’ye ailece büyük sayılarla iltica etmesi, Suriyeli 
işgücünün yapısını koruduğu anlamına gelmektedir. Suriye Merkez istatistik 
kurumunun 2011 istatistiklerine dönerek, lise ve üniversite diploması olan-
ların geneli Suriye işgücünün yaklaşık %27’sini oluşturduğunu, 18’i yani 
150 bin Suriyeliden fazla üniversite ve orta veya yüksek okul mezunu old-
uğunu görebiliriz. aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere; üniversite ve lise me-
zunları Suriyeli iş gücünün % 27, yaklaşık 150 Suriyeli de (%18) Üniversite 
veya yüksek okul mezunudur. Yine aşağıdaki tablodan anlaşılacağı üzere; 
Türkiyedeki çalışan Suriyelinin sayısı 880 bin kişidir. 2011 yılında 20 mily-
ondan fazla olan Suriye nüfusunun 863659u (%4.14) Üniversite mezunudur.  
Açıklanan rakamlara göre, Türkiyedeki Suriyeli sığınmacıları sayısı 3.6 mi-
lyon ise, tahminen bunların 150 bini üniversite mezunudur. Bu mültecilerin 
hepsi veya bir kısmı Türkiyeye yerleşirse, Türkiye için yeni bir katma değeri 
olacaklardır. Zira iyi bir üniversiteli bireyin yetiştilmesinin ortalama maliye-
ti 200 - 500 dolar arasındandır.

(60)  2011 yılına ait Suriye istatistik grubu verileri
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 2010’daki Eğitim Durumuna Göre Suriyeli İşgücü Yapısı

Eğitim 
Seviyesi 

İlk öğre-
tim ve 
öncesi

Orta 
okul 

lise
Yüksek 

Okul

Üniver-
site ve 
üstü

toplam

sayılarla 3005696 697189 487912 438583 425076 5054456

% %59 %13.8 %9.6 %8.6 %8.4 %100

Kaynak: 2011 Suriye istatistik grubunun 3/4 tablosu.

• Suriyeliler Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu tecrübe ve ye-
teneklere sahiptir. Örneğin yabancı dil konuşmaları, uluslararası ticar-
et deneyimleri, ihracat için uygun dış piyasalarıyla iyi ilişkilerine ek 
olarak, Arapçayı ileri seviyede konuşmaları (ana dilleri) farklı yatırım, 
turistik ve ticaret alanlarında 400 milyondan fazla nüfusa sahip Arap 
piyasalarıyla çalışabilecek en uygun halde olmalarını sağlamaktadır. 
Bu alanlarda Türk şirketlerinin onlardan yararlanıp özellikle pazarlama 
alanında çalıştırdığını görüyoruz.

• Türkiye’de bu kadar yüksek sayıda Suriyeliler’in bulunması, dünya 
ülkelerinde özellikle körfez ülkelerinde gurbetçi Suriyeliler’in azım-
sanamayacak sermayelerle gelip Türkiye’de yatırım yapıp yerleşmeye 
hatta bir çok körfez vatandaşının da Türkiye’de yatırım yapıp yerleşm-
eye teşvik etti. Ve bu durumun tabii ki Türkiye ekonomisi üzerin de 
olumlu etkileri olmuştur.

• Birçok Suriyeli genç, özel veya vakıf üniversitelerinde okumakta ve 
yıllık yaklaşık 4000 ile 20000 dolar arasında harç ödemektedir. Bu sayı 
her yıl artış göstermektedir. 

• Suriyeliler’in büyük bir kısmı tek başına veya Türk ortakları ile birlikte 
özel projelerde yatırım yapmışlardır. Suriyeliler’in geçtiğimiz 10 yıl-
da kurduğu şirket sayısı 10 bini aşmaktadır(61). Daha önce bahsı geçen 
raporlar, bu yatırımların 44 binden fazla iş olanağı sağladığını tahmin 

(61)  https://turkpress.com.tr/node/65187
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etmektedir(62). Raporlar, sığınmacıların üretim kapasitesinin sırasıyla 
2017, 2023 ve 2028 yıllarının piyasa ihtiyacından daha fazla olduğu so-
nucuna varmaktadır. Dolayısıyla Suriyeli sığınmacıların proje organize 
etme ve iş olanağı sağlamak konusunda ki yeteneği ve üretim kapasitesi 
ekonomi üzerindeki genel tüketim etkisinden daha fazladır(63). 

• Suriyeli sığınmacıların varlığıyla sığınmacıları desteklemek için tahsis 
edilen program, bağış ve yardım parasından Türkiye ekonomisine mil-
yarlarca dolar aktarılmıştır. Aynı şekilde Suriye muhalefetinin paraları 
ve farklı taraflardan sağlanan maddi desteklerin ( hepsi değil ise bile) 
çoğu Türkiye yoluyla ulaştırılıp Türkiye’de harcanır yada o para ile 
yatırım yapılmaktadır.

(62)  https://npasyria.com/blog.php?id_blog=2397 

(63)  https://www.turkpress.co/node/65187

https://npasyria.com/blog.php?id_blog=2397
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Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin ekonomik açıdan 
etkilerinin genel değerlendirmesi

Gelen Suriyeli sığınmacılarının yüksek sayısı ve yol açtığı farklı yüküm-
lülüklere rağmen, bir çok raporun gösterdiğine göre, Türkiye ekonomisi 
üzerindeki olumlu etkiler sebep oldukları yüklerden daha fazla olmuştur. 
Bu olumlu etkiler güney şehirlerinde daha fazla belirgindir(64). Bu olumlu 
etkiler zaman geçtikçe ve Suriyeliler’in istikrar içinde yerleştiklerini his 
edince daha çok belirecektir. Türklerin, sığınmacıların varlığını kabullenip 
daha çok ortak başarı gerçekleştirmek için işbirliği yapması olumlu yönleri 
arttıracaktır.

(64) https://www.enabbaladi.net/archives/90389

https://www.enabbaladi.net/archives/90389
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Beşinci Bölüm: Sonuçlar, Yorumlar ve Öneriler
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Suriyeliler ve Türkiye’deki Siyasi Rekabet

Suriyeliler’in sığındığı diğer ülkelerde de olduğu gibi; siyasi parti ve gru-
plar arasında siyasi rekabet ve Suriyeli sığınmacılarla ilişkisi olmayan iç 
siyasi amaçlar için siyasi bir koz olarak kullanılmıştır. Bu durum Türkiye’de 
aşikârdır. Şöyle ki Türkiye’deki muhalefet partileri, Suriyeliler hakkında her 
zaman Suriyeliler’in Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden aylık maaş aldıklarını 
( kesinlikle doğru değildir; Türkiye cumhuriyeti hükümeti ve iktidar partisi 
bu iddiaları yalanlamıştır), iş konusunda Türklerle rekabet ettiklerini, suç 
işleyerek sosyal güvenliği sarstığını, toplu taşıma araçlarının, hastanelerin 
ve benzeri tesis ve hizmetlerde kalabalık oluşturarak düzeni bozduklarına 
dair birçok söylenti ve yalan haber yaymıştır. Bütün bu iddiaların hiç bir 
şekilde geçerliliği yoktur. Aynı bağlamda muhalefet bazı istatistikleri, özel-
likle büyük şehirlerle ilgili olanların sonuçlarını, yanıltıcı bir şekilde yaydı. 
Örneğin Türk illerindeki Suriyeliler’in sayısını istatiksel şekilde ele alınca 
sayının İstanbul’da yüksek olduğunu göreceğiz, ancak aynı sayıları Suriyeli-
ler’in bu şehrin ( örneğin İstanbul) toplam nüfusuna göre orana bakıldığında 
ise sayılarının ne kadar sınırlı ve az olduğu anlaşılacaktır. Sadece sayıları 
kullanan aşağıdaki grafik Suriyeliler’in İstanbul’daki büyük sayısının gerçek 
bir sorunun olduğunu gösterebilir iken Suriyeliler’in toplam nüfusa olan 
oranının grafiği aslında İstanbul’da bu açıdan bir sorunun olmadığı göster-
mektedir.

Türkiye hükümeti, muhalefetin iddialarından kaynaklanan olumsuz etkil-
eri kontrol altına almak amacıyla, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, 
bir süreliğine Suriyeliler’in faaliyetlerini sınırlandırdı. 2019 Ağustos ayında 
Suriyeliler’in küçük de olsa yaptığı yasa ihlallerini kontrol altına almak için 
kapsamlı kampanyalar başlatmıştı. Bu durum, daha önce tolerans görmeye 
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alışık bazı Suriyelilerin işlerinin aksamasına sebep olmuştur. Ancak bu kam-
panyalar kısa bir süre sonra azaldı ve onun yerine Suriyeli mültecilerin so-
runlarıyla rasyonel uygulamalar uygulanmıştır.

Hükümetin Suriyelilere karşı yaptığı kampanyaları, kayıtlarını farklı şe-
hirlerde yaptırıp geçici koruma kartlarını ordan aldıktan sonra İstanbul’a git-
mek ve orda yerleşmelerine dayanarak başladı. Mevcut uygulamalara göre, 
Suriyelilerin ilk yaptırdığı ilde ikamet etmeleri gerekir. Kanunen bu şekil-
de olsa da, bu uygulamalar gerçekçi değildir; zira Suriyelilerin büyük bir 
çoğunluğu  kara yollardan geldiği için ilk aşamada sınır illerinde yerleşm-
eleri normaldır. Daha sonra, iş olanaklarının İstanbul gibi büyük şehirlerde 
bulunduğundan iş bulup kendilerine ve ailelerine geçim kaynağı sağlayabi-
lecekleri bu şehirlere yönelmek zorunda kalmışlardır.

Açıklama yetkisi olmadığından kimliğini açıklamayan bilgi sahibi bir 
kaynak ( el-Arabi el-Cedid) sitesine: Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Suri-
yeliler’in durumlarını iyileştirmek ve bu konuda örnek olmak  için yoğun bir 
şekilde çalıştığını, uluslararası toplumun umursamamasına rağmen, Türki-
ye çabalarına devam edeceğini söyledi. Aynı kaynak Suriyeli sığınmacıların 
Türkiye’de bulunmasından özellikle de İçişleri bakanı Süleyman Soylu’nun 
İstanbul’daki Suriyelilerin düzeni bozmasına izin vermeyeceği şeklinde-
ki ifadelerini ve halkın ve hükümetin Suriyelilere karşı değişimi hakkın-
daki soruya yanıt olarak: hükümet, kamuoyunun bazı siyasi olaylara karşı 
olan tepkilerini, kanunu da herkese eşit bir şekilde uygulanmasına yönelik 
isteklerini anlar ve ona göre hareket eder diye cevap vermiştir. Aynı kay-
nak, Hükümet kendilerini etkileyecek bir Suriyeli azınlığa karşı Suriyelil-
erin haklarını savunmaya çalıştığını, Suriyelilerin bu konuda anlayışlı ola-
masının gerektiğini söylemiştir. Soylu, asimilasyon için büyük öneme sahip 
olan Türkçe dil eğitimi  de dahil olmak üzere, bir çok farklı alanda kurs 
vererek Suriyelileri Türk toplumuna entegre etmek konusunda yoğun çaba 
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sarf ettiğine işaret etti(65).

Türkiye’ye bağlı kurumlarda çalışan bir çok Türk vatandaşı, Suriyeliler’in 
Türk ekonomisi üzerinde olumlu etkisi olduğunu söylemektedir. Suriyeli 
sığınmacıların Türkiye’ye sermayeleriyle birlikte gelip, verimliliği arttırıp, 
iş olanakları sağlayıp, iş gücünün açığını kapatıp, iç piyasasını güçlendirip, 
ekonomik büyüme ivmesini hızlandırdılar buna ek olarak Türklerin işsizlik 
oranı üzerinde olumsuz etkileri yoktur şeklinde yorumda bulunan, İstanbul 
medeniyet üniversitesi prof. Dr. Murat Taşdemir’i Türkiye istatistik kuru-
munun çıkardığı bir rapor da desteklemektedir.

Bilinenin aksine Suriyeli sığınmacılar, seramye, yatırım ve bütün 
ekonomiler için önemli bir kaynak olan insan gücü ile geldikleri için, Tür-
kiye ekonomisi üzerinde bir yük oluşturmamıştır. Ancak Türkiyenin farklı 
şehirlerine yerleşen Suriyeli sığınmacılarının yüksek sayısının bir sonucu 
olarak Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve ev sahipliği yapan halk üzerinde 
sosyal zorluklar ve karmaşık ekonomik denklemlere yol açmıştır. Şöyle ki 
Suriyeliler’in varlığı gıda ve mesken fiyatlarını, istihdam ve maaşları et-
kiledi. Yorucu veya rahatsız edici olan bu beklenen değişiklikler değil de, 
TLnin 2018de değerinin %40nı kaybettiği ekonomik krize denk gelme-
sidir. Bu krizin sebebi Suriyeliler olmamasına rağmen, farklı toplum kes-
imlerde ve yazılı medyada devamlı ve korkunç nefret söylemlerine maruz 
kalmışlardır. Bu durumda suçlamak için başkasından veya yabancıdan daha 
iyi bir seçenek yok mu? sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun üzerine 
bu rapor, medyanın Suriyeli sığınmacıları Türk vatandaşlarının ekonomik 
refahının azalmasında neden olarak göstermekteki rolünü gözününde bu-
lundurarak, Suriyeliler’in varlığının Türkiye ekonomisi üzerinde etkilerini 
açıklamayı amaçlamaktadır(66). 

(65)  https://www.alaraby.co.uk/society/2019/6/12

(66)  https://www.noonpost.com/content/28870

https://www.alaraby.co.uk/society/2019/6/12
https://www.noonpost.com/content/28870
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Mahmut Osman 11. 07.2019 (67)tarihinde yayınladığı bir makalesinde: 
Farklı siyasi farklı bakış açılarına rağmen, Suriyeli sığınmacılara karşı olan 
insani tutum hem hükümet hem de halk açısından devam etmiştir.

Dolayısıyla, Suriyelilere karşı, Türk toplumunun da çoğu karşı çıktığı 
için, genel veya sistematik bir nefret söylem söz konusu değildir. Sayısı az 
olsa da nefret söylemlerini destekleyen bir gurubun olması inkar edilemez. 
Bu kesim azınlık olmasına rağmen, özellikle genç ve işsiz gruplarda, en çok 
gürültü koparan kesimdir.

Suriyeliler’in iş olanakları konusunda Türklerle rekabet etmesine gelince, 
Mahmut Osman, açıklanan rakamların bu iddiaları yalanladığını söyle-
di. Zira 2009’un işsizlik oranı %14’a ulaşıp 2010’da %11.9’a düşmüştür. 
Rusların 2015’te Halep şehrine saldırıp büyük bir göç dalgasına yol açtığı 
sırada bile işsizlik oranı %9.9 iken 2018’de %11’e yükselmiştir, yani işsizlik 
oranı Suriyeliler’in Türkiye’ye göç etmeden önceki orandan daha düşüktür. 
Bundan dolayı Suriyeliler’in işini kaybetmesine neden olduğunu söyleyen 
kimselerin iddiaları gerçek dışıdır, hatta gerçekler zıttır. Tecrübeli ve hazır 
Suriyeli işgücü Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu sırada piyasasındaki 
açığı kapatmıştır, ara eleman konusunda, Suriyeliler’in kapattığı büyük bir 
açık vardı ( yazar hangi mesleklerde olduğuna dair bilgi vermemiştir).

İş adamlarının ve yatırımcılarının tecrübeye ve özellikle Arap tüccar ve 
turistlerle iletişim diline sahip olduklarından endüstri, ticaret, turizm, inşaat, 
gayrimenkul ve benzeri ekonomik faaliyetlerinde bariz ve önemli rolleri 
olmuştur. Dosso Dossi Holdingin Ciosu Hikmet Eraslan: Türkiye’de çocuk 
giyim piyasası müşterileriyle birlikte gelen Suriyeli yatırımcılardan dolayı 
son zamanlarda orta doğu tüccarları tarafından ilgi gördü ve %30’a kadar 
büyüme yaşadığını söyledi.

(67)  https://www.aa.com.tr/ar/1528544
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 Dosso Dossi Holdingin ciosu Hikmet Eraslan Anadolu ajansına ver-
diği bir röportajında: savaştan önce Suriyeliler çocuk giyim üretimi konu-
sunda çok başarılıydı ve savaş başladıktan sonra, Türkiye’ye bir çok fabrika 
sahibi göç ettiğini söyledi, bu Suriyeli üreticiler Türkiye piyasasında üretim 
ağı oluşturup beraberlerinde müşterilerini çektiklerine işaret etti. Sözlerine, 
şu anda Türkiye’de eskiden Suriyeden ürün alan binlerce Iraklı, Lübnanlı 
ve Cezayirli müşteriyi ağılamaktayız diye ekleme yaparak, bu durumun 
Türkiye’nin çocuk giyim piyasasının büyümesinde ve müşterilerin çeşitli 
olmasında büyük katkı sağladığını belirtti. Eraslan, Türkiye’nin hazır giyim 
alanında bölgesel piyasaların üretim kapasitesi ve müşterilerin çeşitlili-
ği açısından %30 oranında büyüdüğünü, bu büyümenin %15’i Suriyeliler 
üreticilerin diğer %15 ise yeni müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için kendini geliştiren ve rekabete giren Türk üreticilerin sayesinde gerçekl-
eştiğini ifade etti. Eraslan, Türkiye’nin çocuk giyim piyasasının yaşadığı 
istikrarlı büyümenin devam edeceğini düşünmektedir.

Piyasada %30 oranında büyüme yaşanmasının Türk üreticileri üzerinde 
ki etkisiyle ilgili Eraslan: yeni durum, Türkiye’de kendini geliştiren Suriye-
li üreticilerle birlikte orta doğudan gelen yeni müşterilerinin ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için kendilerini geliştirmeye teşvik ettiğini söyledi ve Tür-
kiye’deki tecrübeli Suriyeliler’in üretim faaliyetleri Türk ekonomisinde 
önemli katkıları olduğuna işaret etti(68).

(68)  https://iktisatnc.com
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 Türkiye, Suriyeli sığınmacıların potansiyelinden 
yararlanabildi mi?

Şüphesiz Suriyeliler’in Türkiye’ye göç etmesinin olumlu yönleri vardır ve 
Türkiye’nin başlangıçta uyguladığı açık kapı politikasının sonradan ortaya 
çıkan olumsuz etkilerine rağmen olumlu etkileri olmuştur. Öte yandan yarısı 
yetişkin ve çoğu diplomalı yaklaşık yüz bin Suriyeli’ye verilen istisnai va-
tandaşlığın, Türkiye için kuşkusuz olumlu etkileri vardır. Türkiye hükümeti, 
Türk vatandaşlığına geçenlerden yararlanmak konusunda, bazı yasa ve uy-
gulamalara dikkat etseydi, bu kişilerin potansiyelinden daha çok yararlana-
bilirdi. Bu durumu daha sonra ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, olabildiğince Suriyeli sığınmacılardan 
olumlu bir şekilde yararlanmaya çalışmaktadır, ancak muhalefet partileri, 
halkı bir dereceye kadar ekonomik ve sosyal sorunlarının sebebi Suriyeli 
sığınmacıların ve hükümetin onlara gevşek davranması olduğuna ikna et-
tiğinden dolayı, bazen Suriyelilerden yaralanma konusu asgari düzeyde kal-
maktadır. 

Bütün bunlar, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde, konuya karşı, bir takım 
istikrarsızlık yarattı. Devletin ve İktidar partisinin genel olarak, Suriyelile-
rin Türkiyede bulunmasına olumlu bir şekilde karşılamasına rağmen, iki-
de bir değişen uygulamalar, yaşanan istikrarsızlığın bir alameti olduğunu 
düşünmekteyiz.  

Genel olarak Türkiye, ihtiyaç duyduğu ve Suriyeliler’in sahip olduğu 
değerli ve çeşitli bilim ve deneyimlerini daha değerlendirebilmek adına, 
temel gereksinimlerle olumlu bir şekilde ilgilenip bazı konulara daha çok 
dikkat etseydi, Suriyeli sığınmacıların varlığından daha çok yararlanabile-
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ceğini düşünmekteyiz.

Arap Akademisyen Birliğinden elde ettiğimiz kesin bilgilere göre, yüzl-
erce hatta binlerce  tecrübeli bilim insanı ve üniversite hocası, Avrupa onlara 
kucak açarken, Türkiye’ye gelip yerleşmeye çalıştı, ancak iş bulmak ve ge-
lir sağlamakta çektikleri zorluklardan dolayı Avrupa’ya göç etmek zorunda 
kalmışlar.

Türkiye’de hâlâ büyük sayıda alanında iş bulamayan farklı alanların ün-
iversite hocası, Suriye’de ve farklı ülkelerde doktorluk yapan yüksek diplo-
malı doktor ve mühendisler vardır. Onlardan yararlanmayı engelleyen temel 
faktörlerden biri ise uzun ve karmaşık süreç gerektiren denklik ve çalışma 
ruhsatı alamamalarıdır. 

Bu bağlamda Türkiye’ye , iş konusunda iyi deneyimleri ve sermayeleriyle 
gelen Suriyeliler’in yaptığı ekonomik proje ve yatırımların ve aynı şekilde 
dünyanın dört bir yanından özellikle körfez ülkelerinden önemli ilişki ,de-
neyim ve sermayeleriyle birlikte Türkiye’de kendi projesini yapmaya veya 
mevcut projelere katılmaya gelen Suriyeli göçmenler dikkat çekmektedirler. 
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Türkiye, Türkiye’de yaşayan Suriyeliler’in
potansiyelinden daha fazla yararlanabilir mi?

Cevap: evet, kesinlikle. Türkiye topraklarında, Suriyelilerin %70ının 
oluşturduğu çok sayıda mülteci barındırabilmek için büyük çabalar sarfet-
ti. Bu  konu ile alakalı bazı eksiklerin olması normal bir şeydir. Zira hem 
Türkiye hem de diğer ülkeler bu kadar kısa sürede böylesi büyük bir mülteci 
akımına alışık değillerdi. Buna rağmen Türkiye, bu meseleyi genel olarak 
iyi yönetebildi.  Bu süreçte yaşanan sorunların en önemli sebebi; hem Türki-
ye hükümeti hem de Suriyeli mülteciler, bu durumun geçici bir durum old-
uğunu ve ona göre hareket etmeleridir. Ancak süren savaşın uzaması, Türki-
yenin, mültecilerin entegrasyonunu, Türkiye ekonomisine dahil edilmeleri 
ve olabildiğince onlardan istifade etmeye yönelik planlar yapmasına sebep 
olmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ve kuruluşlarının, Suriyeliler’in yaşam 
standartlarını yükseltmek için çalışması son derece önemlidir. Zira daha önce 
bahsettiğimiz gibi Suriyeliler’in %50’si yoksulluk sınırının altında yaşa-
maktadır ve bundan dolayı Suriyeli ailelerinin büyük bir kısmı ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için çocuk işçiliğine yönelmektedir. Ayrıca Suriyeli aileler-
inin yaklaşık %20’sinin çalışan kimsesi yoktur. Bazı araştırmalar, çalışmak 
zorunda kaldığı için, okulların evlerinden uzak olduğu için ve ulaşım mali-
yetinin yüksekliği gibi çeşitli nedenlerden dolayı yaklaşık 400 bin çocuğun 
okulu bıraktığına dikkat çekmektedir. Suriyeliler Türkiye’de yaklaşık 10 
yıldır ikamet edip bu sürenin ne kadar uzayacağı kimsenin bilmediğinden 
ve Suriye’de çözüm bulunsa bile şüphesiz Suriyelilerin bir kısmı Türkiye’de 
ikamet etmeye devam edeceğinden bu durum Türkiye ekonomisini olumsuz 
yönde etkileyecektir. Dolayısıyla, Türkiye’deki Suriyeliler’in sorunlarına 
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objektif çözümler üretmek, hem Türkiyenin ulusal güvenliği hem de Suriye-
liler’in lehine olacaktır. Aksi takdirde büyük sayıda kayıt dışı çalışan Suriye-
liler olacaktır. Ayrıca yoksulluk, Suriyelileri, geçimini sağlamak için yasa-
dışı işlere girişmeye itecektir, buna ek olarak Suriyeli çocuklarının büyük 
bir kısmının eğitim almaması, Türkiyenin iş piyasasında kalifiye olmayan 
iş gücünün olması demektir. Suriyeliler’e sınırlı sayıda verilen istisnai 
vatandaşlık, özellikle Türkiye’nin bir çok alanda ihtiyaç duyduğu iş adamı, 
deneyimli ve yüksek diplomalı olanlara verilerek olumlu bir adım sayılır. 
Ancak maalesef lisansüstü diplomalı olanlar, kendi alanlarında iş bulma-
ya çalışırken, diploma denkliği ve çalışma ruhsatı çıkarmak gibi konularda 
karşılaştıkları zorluklardan dolayı gereken - veya kendilerinden beklenen - 
verimliliği gösteremediler ve Türkiye bu adımdan çok faydalanamadı. 

Türkiye, daha uygun çalışma koşulları sağlamış olsaydı, Suriyeli iş gücüne 
karşı daha olumlu bir bakış açısına sahip olsaydı, Suriyelilerden daha çok 
yararlanabilirdi. Örneğin tarım sektöründe, bir çok ziraat mühendisi ve yük-
sekokul mezunu vardır. Bunların çoğu alanında uygun iş olanağı bulama-
maktadır. Aynı şekilde tarım projelerinde çalışabilecek düşük eğitim seviyesi 
olan düz işçi de vardır. Tarım sektörünün önemine rağmen katkısının yıldan 
yıla azaldığını fark eden devlet, bu alanda yatırım yapmaya teşvik etmeye 
çalıştığını düşünmekteyiz. Türkiye hükümeti, Suriyelileri tarım sektörünün 
çeşitli alanlarında çalışmak ve yatırım yapmak için teşvik edip bu sektörde 
kendilerinden faydalanmak için gerekli kolaylıkları sağlayabilir.

Dış ticaret ve ihracat sektöründe ise Suriyeliler’in deneyimleri, dış piyas-
alarla ilişkileri ve ileri seviyede yabancı dil konuşmalarından istifade eder-
ek, ihracat alanında gerçek ve somut bir gelişme yaşanılabilirdi. Suriyeli iş 
adamlarıyla yaptığımız röportajlarda: Türk sanayici ve ihracatçıların Suriye-
lilerle işbirliği yapmaya istekli olmadığının ve Türklerin onlara güvenmed-
iğini hissettiklerinden, birlikte çalışmanın zorluğuna değindi. Ticaret oda-
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larını ve iş kurumlarını Suriyeliler’in bu alandaki potansiyellerinden istifade 
etmeye teşvik edilmesi, hem Türk ekonomisine hem de Suriyelilere umulan 
faydaları gerçekleştirebileceğini düşünmekteyiz.

Ciddi meselelerden biri de; Türkiye’nin, Suriyeli bilim insanların farklı 
alanlardaki uzun deneyimlerinden istifade etmemesidir. Onlar Suriye’deki 
savaşın baskısından kurtulup Türkiye’de uygun iş fırsatları bulma umuduyla 
geldiler, ancak kendilerinin ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayama-
yarak yoksulluk sınırının bile altında kalınca çoğu, uygun iş olanakları sun-
abilecek Amerika ve Avrupa ülkelerine göç etmek zorunda kaldı. Görünüşe 
göre geçtiğimiz yıl Türkiye hükümeti, bu insanları Türkiyede tutmanın 
önemini fark ederek onlara seyahat yasağı uygulamıştır. Ancak çoğu hâlâ 
işsiz olduğundan sorun çözülmedi. Aksine Türk vatandaşlığına geçmek, 
birçoğuna yeni bir sorun oluşturmuştur, zira bazı üniversitelerde ve araştır-
ma merkezlerinde sözleşmelerin yabancılarla sınırlı olduğu gerekçesiyle bir 
çok Suriyeli akademisyenin sözleşmesi feshedilmiş veya uzatılmamıştır. 
Bütün lisansüstü diplomalıların her zaman karşılaştığı sorun diplomalarının 
denkliğini ve mesleklerini icra etmek için gerekli çalışma ruhsatı alama-
maktır. Otuz yılı aşan bir süre önce mezun olmuş bir cerrah doktorun Suri-
ye’de ve farklı ülkelerde mesleğini icra ettiğini ve belki de alanında üniver-
sitelerde okutulan eser yazdığını düşünelim; bu doktor Türk vatandaşlığına 
geçtiğinde, diplomalarının denkliğini ve çalışma ruhsatı almak isterse uzun 
süre belki de yıllarca beklemek zorunda kalıp, daha sonra tıp fakültesinin 
birinci ve ikinci sınıflarında okutulan genel bilgileri kapsayan Türkçe bir 
sınava girmesi gerekecektir. Uzmanlık alanlarının çoğu için durum aynıdır. 
Türkiye bu özel potansiyel ve yetenek sahibi insanlardan gerçekten fayda-
lanmak istiyorsa, alışıldık yavaş bürokrasiden geçmeden mesleklerini icra 
etmelerini ve onlardan faydalanmayı sağlayacak alternatif uygulamaları 
uygulaması gerektiğini düşünmekteyiz.
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KAYNAKÇA

1. Herkes için fırsatlar/ Suriyeliler’e ve ev sahipliği yapan ülkelere faydası olacak 
orta doğu iş piyasalarında iş olanakları, anket, Rand yayınevi 10/2018 = https://bit.
ly/2CKaYXi , Suriye kapısı sitesi https://bit.ly/3j6MtV310 , 10 Ocak 2020 tarihin-
den yayımlanan Suriyeli ailelerin geçim masrafları yükselmektedir başlıklı araştır-
ma.

2. Suriye kapısı sitesi 10-01-2020 https://bawaba-sy.com 10 Ocak 2020 tarihinden 
yayımlanan Suriyeli ailelerin geçim masrafları yükselmektedir başlıklı araştırma.

3. Türkiye’de UNHCR yayınları https://cutt.us/LpbAw

4. Göç Idaresi Genel Müdürlüğü yayınları https://bit.ly/2CjfjRp Göç idaresinin web-
sitesi www.goc.gov.tr.

5. Türkiye Acil web sitesi turkey-breaking.com 30 Ocak 2020’de yayınlanan illerde 
Suriyeliler’in sayısı başlıklı rapor.

6. Merkezi istatistik kurumu web sitesi - Suriye https://bit.ly/2CHjTJ4

7. HARMOON Çağdaş Araştırma Merkezi Ocak 2018’de yayımlanan İstanbul’da 
Suriyeli zanaatkarlar gerçek ile gelecek arasında başlıklı araştırma.

8. Dr. Sait Sabbagın araştırması

9. https://hbr.org web sitesi - Türkiye’nin acil  bir şekilde Suriyeli sığınmacılar için 
uzun vadeli plana ihtiyacı vardır başlıklı rapor, HarvardBusinessReview, Turkey-
BadlyNeedsLongtermPlanforSyrianRefugees.

10. https://www.aa.com.tr/ar web sitesi, Anadolu ajansı web sitesi

11. Türkiye Cumhuriyeti anayasası https://bit.ly/3eAfKUT

12. Oneness Carlier’in hazırladığı Çocuk Hakları Kurumun 2018’de yayınladığı çocuk 
hakları raporu https://bit.ly/30jF7Vx
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13. İnab Baladi websitesi 30 Nisan 2018’de yayımlanan rapor https://bit.ly/30eNJwJ  
ve https://bit.ly/38ZCi00 

14. el-Arabi el-Cedid web sitesi https://bit.ly/3fDguKe ve https://bit.ly/3eD7KSO

15. 03Temmuz 2019’da Anadolu ajansın raporu, Ankara’da uluslararası öğrencilerinin 
sekizinci mezuniyet törenindeki Türkiye Cumhurbaşkanı konuşması https://www.
aa.com.tr/ar 1522580/

16. ( Genç Suriyeli sığınmacılara karşı tehlikeyi azaltmak, Şanlıurfa örneği) başlıklı 
rapor, Harmoon Çağdaş Araştırma Merkezi çevirisiyle 15 Ağustos 2019 Uluslar-
arası krizler grubunun yayımladığı rapor, Avrupa raporu sayı 53, Şubat 2019.

17. ( İstanbul’da Suriyeli çocuk işçiliği ) başlıklı Harmoon Çağdaş Araştırma Merkez-
inin 27-12-2018’de yayımladığı alan çalışması.

18. Harmoon Çağdaş Araştırma Merkezinin Ocak 2018’de yayımladığı ( İstanbul’da 
Suriyeli zanaatkarlar gerçek ile gelecek arasında) başlıklı alan çalışması.

19. Yeni Şafak gazetesinin 01 Cemaziyelevvel 1440’da yayımladığı ( Türkiye’deki 
Suriyeliler hakkında 8 şayia ve onları yalanlayan 8 gerçek) başlıklı haber - Adalet 
ve kalkınma iktidar partisi yayınlamıştır https://bit.ly/2ZBGjop. 

20. Uluslararası krizler grubunun 29/01/2019  Harmoon Çağdaş Araştırma Merkezinin 
çevirdiği 248 sayılı ( Türkiye’de Suriyeli sığınmacılar - büyük şehirlerde gergin-
liği yatıştırmak)  başlıklı raporu.

21. Rand kurumunun ( RAND Corporation) iki taraf için - Suriyeliler ve ev sahipliği 
yapan ülkeler- Uygun Çözümler başlığıyla hazırlayıp yayınladığı anket.

22. Türk press sitesinin 04/10/2019’de yayınladığı ( Suriyeli sığınmacılar Türk ekon-
omisini büyütecektir) başlıklı rapor https://bit.ly/2ZyJ9dL.

23. Anadolu ajansının 14/02/2020 tarihinde web sitesinde yayınladığı ( Türkiye’deki 
Suriyeli iş adamları- güçlüğü bir güçlüğe dönüştüren başarı) başlıklı rapor https://
www.aa.com.tr/ar/1733763/
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24. North Press Agency websitesi, Muhammed Elyanairi’nin 20/07/2019’da yayın-
lanan ( Sayılarla.. Suriyeliler’in Türk ekonomisine olan katkısı) başlıklı makalesi 
https://bit.ly/2WrfgKn ve https://bit.ly/2WrRYE9.

25. BBC Arabic websitesinin 20/08/2019 tarihinde yayınladığı ( sayılarla Türkiye’de-
ki Suriyeliler ) başlıklı rapor https://bbc. in/2WGX0gn.

26. Anadolu ajansın 25/04/2018 tarihinde başbakan yardımcısının açıklamaları ile ilg-
ili Brüksel’den Şerife Çetinin raporu https://www.aa.com.tr/ar/112798.

27. Türk Kızılay websitesi, 29/10/2019’da görülen 01/11/2019’da Insanî Yardım Dün-
ya Forumunun İstanbul’da << Insanın Saygınlığı>> araştırması https://cutt.us/
Qb97I.

28. Anadolu ajansın 01/04/2017 tarihinde yayınlanan ( 7 yıl içinde Türkiye’den Suri-
yeli sığınmacılara  25 milyar dolar yardım) başlıklı rapor https://www.aa.com.tr/
ar/785416.

29. Birleşmiş Milletler Mülteciler websitesi, tıbbi ve psikolojik yardım https://bit.ly/
3j8WnWa.

30. Suy programı web sitesi, Kızılay kart- kizilaykart-suy.org/AR/index2.html  https://
cutt.us/70j0Q.

31. DW web sitesinin ( Avrupa Birliği, Türkiye’deki Mülteciler için Sağlık Merkezleri 
Finanse Ediyor) başlıklı raporu https://cutt.us/VwM9q.

32. 17/07/2019’da Haberler.com websitesi 30/10/2019 https://cutt.us/1J6wz

33. El Cezire Net websitesinin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 09/12/2019’da 
Islami Birliği Teşkilatının üye ülkelerinin sosyal hizmetler ve çalışma bakanlarına 
yaptığı konuşma hakkındaki raporu https://bit.ly/3jb20Du.

34. Anadolu ajansı websitesi 06/03/2020 tarihinde yayınladığı bir rapor https://bit.
ly/3h6GMow

35. Mülteciler Komiserliği 2019 raporları http://reporting.unhcr.org ve https://bit.
ly/3eBfK6K
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36. Avrupa Komisyonunun bir raporu, THE EU FACILITY FOR- REFUGEES IN 
TURKEY https://cutt.us/srStU

37. Dünya Gıda Programının raporu https://bit.ly/3fDk1bs

38. Anadolu ajansı raporlar https://cutt.us/qIjNAar/1528544 , http://www.aa.com.tr/ 
ve https://cutt.us/NYpx7.

39. Noon websitesinin 09/08/2019 tarihinde yayınladığı ( Türkiye’nin ekonomik duru-
munun Suriyeli mültecilerin imajına etkisi ) başlıklı rapor https://bit.ly/3eBgybM.

40. Ekonomik haber merkezi websitesi İktisat News Centerde 30 Temmuz 2019 tari-
hinde yayınlanan ( Suriyeli ustalar, Türk Çocuk Giyim Sektörünü Canlandırıyor) 
başlıklı makale https://iktisatnc.com.

Harmoon Araştırma Merkezi:

Harmoon Araştırma Merkezi, Suriye meselesi ile ilgili siyasi, toplumsal ve entelektüel konular başta 
olmak üzere, Suriye’de devam eden çatışmalar ve bu çatışmaların gelişme senaryoları hakkında 
çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadır.
Kâr amacı gütmeyen bağımsız bir araştırma kurumu olan Harmoon merkezi, sivil toplumun perfor-
mansını arttırmayı ve demokrasi bilincini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda, Arap 
meseleleri, bölgesel ve uluslararası Arap ilişkileri ile ilgilenmektedir.
Harmoon, Suriye’nin geleceğini demokrasi, özgürlük, adalet ve insan hakları temellerine dayalı ve 
eşit yurttaşlık değerleri üzerine inşa etmek amacıyla; Suriyelilerin meselelerini ele alan girişimleri 
başlatmakta ve yapıcı bir diyalog alanı ve fikirlerin buluştuğu bir meydan olmayı amaçlamaktadır.

Araştırma Bölümü:

Bu bölüm, Suriye’nin temel konularını ve sorunlarını ele alan ve uygun çözümler ve alternatifler 
öneren objektif çalışmalar sunmaktadır. Aynı zamanda, bilimsel araştırma ilkelerini esas alan ve 
özgün bir araştırma gayreti içeren eğitimsel, kültürel, hukuki, ekonomik, sosyal ve siyasi araştırmalar 
üretmektedir.
Araştırma bölümü, mevcut durumu inceleyen araştırmalar sunmaya özen göstermenin yanı sıra, Suri-
ye’nin geleceğindeki eğitim, kültür, hukuk, düşünce ve siyaset sistemlerini yeniden inşa etmeyi ve 
aralarındaki karşılıklı etkileşimi incelemeyi amaçlayan araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca, Suriye 
savaşının etkilerini ve bu etkileri gelecekte çoğunlukçu demokrasi sistemiyle aşmanın yollarını 
araştırmaktadır.

Siyasi Araştırmalar

Sosyal Araştırmalar

Ekonomik Araştırmalar

Hukuki Araştırmaları

Çeviriler

www.harmoon.org
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