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Ö z e t

Türkiye dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunmaktadır. 
Bu durumun hem Türk hükümeti hem de Türk halkı üzerinde ağır bir yük yarattığı biliniyor. 
Türkiye’deki mültecilerin çoğu kamplar dışında yaşıyor. Ülkenin çeşitli yerlerinde, genellikle kent 
merkezlerinde, yerel halk arasında yaşamlarını sürdürüyorlar; buralarda ev kiralıyor, çocuklarını 
Türk okullarına yolluyorlar. Mültecilerin büyük bölümü insani yardım fonlarından yararlanıyor 
olsa da, birçoğu ailelerini geçindirmek için çalışıyor. Türkiye’deki mülteci nüfusun en büyük 
bölümünü sayıları 3.6 milyonu bulan Suriyeliler oluşturuyor. Son aylarda, Suriyeli mültecilere 
ev sahipliği konusunun Türkiye’de giderek kuvvetlenen bir siyasi tartışmaya dönüşmüş olduğu 
gözleniyor.   

Temmuz 2019’da, Refugees International, Gaziantep, İstanbul ve Ankara’ya giderek mültecilerin 
işgücü piyasasına erişimini araştırdı. Bu konunun mülteciler, insani yardım konusunda çalışanlar 
ve buralara kaynak sağlayanlar için büyük önem taşıdığı açık. Öte yandan, ev sahibi halk açısın-
dan bakılacak olursa, Suriyelilerin işgücü piyasasına erişimi sorununun siyasi bir hassasiyete 
neden olduğu anlaşılıyor. Suriye’de krizin dokuzuncu yılına yaklaştığı, Türkiye’de ekonomi-
nin yavaşladığı ve işsizliğin arttığı bir ortamda, ülkedeki Suriyelilere karşı tavrın da kritik bir 
döneme girdiği görülüyor. Temmuz 2019’da, Türk yetkililer, Suriyelilerin oturduğu mahallelerde, 
kullandıkları metro ve otobüs istasyonlarında yoğun kimlik denetimleri gerçekleştirdi. Bunun 
ardından, Suriyeli erkeklerin sınırdışı edilerek İdlib’e yollandığı hakkında haberler dolaşmaya 
başladı. Bilindiği gibi, İdlib halen bir savaş bölgesi. Bu haberler Türk yetkililer tarafından yalan-
landı, ancak sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve uluslararası medya Suriyeli erkeklerin zorla geri 
yollandıklarını, çoğunun gönüllü geri dönüş formlarını baskı altında imzaladıklarını etraflıca bel-
geledi. Ayrıca Türk yetkililer, İstanbul’da kayıtlı olmayan Suriyelilerin şehirden ayrılarak ilk kayıt 
altına alındıkları kentlere dönmeleri, kayıtsız olanların da başka kentlere gönderilmeleri yolunda 
bir talimat çıkardı, bunun için 20 Ağustos’a kadar süre verdi. Bu talimat, iş ya da başka neden-
lerden ötürü İstanbul’a bağlı olan mülteciler arasında büyük endişe yarattı. İstanbul’un diğer 
bölgelere göre çok daha fazla iş imkanı barındıran bir yer olması, kenti mültecilerin gözünde 
cazip kılan bir faktör. 20 Ağustos tarihine gelindiğinde, hükümet verdiği süreyi 30 Ekim 2019’a 
kadar uzattığını açıkladı. 

Refugees International’ın görüştüğü Suriyeliler yabancı düşmanlığının giderek arttığı bir ortamda 
yaşadıklarını anlattılar. Türkiye’deki birçok Suriyeli halen bir işte çalışıyor durumda, ama bu bu 
işlerin büyük bölümü istismar vakalarına sıklıkla rastlanan kayıt dışı ekonomide yer alıyor. Tür-
kiye, 2016’da, Suriyeli mültecilere yönelik olarak çalışma izni uygulaması devreye soktu. Buna 
göre çalışma izinlerinin işverenler tarafından talep edilmesi gerekiyor. Buradaki sorun işveren-
lerin, maliyet ve idari külfet endişesiyle ya da süreç konusunda yeterli bilgi sahibi olmamaları 
nedeniyle, bu işlemi yapmaktan kaçınmaları oluyor. Sonuçta çoğu mülteci küçük tekstil atöly-
eleri ya da inşaat işçiliği gibi düşük ücretli işlerde çalışmaktan daha ileri gidemiyor. Refugees 
International’ın görüştükleri arasında vasıfları daha yüksek olan Suriyeliler, kendi mesleklerini 
ifa etme konusunda engellerle karşılaştıkları için kayıt dışı işlere yönelmek zorunda kaldıklarını 
anlattılar. Suriyeli olmayan mülteciler açısından işgücü piyasasına erişmek daha da zor, çünkü 
bu kişiler, yasal işlere giriş şartlarının daha ağır olduğu, farklı bir çalışma izni uygulamasına tabii 
tutuluyorlar. Ayrıca, Suriyeli olmayan mültecilerin kayıtları konusunda 2018’de yapılan değişiklik 
nedeniyle çok sayıda Afgan kayıt altına alınamamış durumda, bu da onları çalışma izni başvuru-
su yapma şansından mahrum ediyor.
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Türkiye’de bulunan Suriyeli nüfusun yarısını kadınlar oluşturmakla beraber, işgücü piyasasına 
katılımları son derece düşük seviyede kalıyor. Suriyeli kadınların yalnızca yüzde 15’lik bölümü 
gelir getiren bir işte çalışabiliyor; bunlar arasında çalışma izni olanların sayısı daha da az. Suri-
yeli kadınlar genellikle çalışmak istiyor ve buna ihtiyaç duyuyorlar, ancak bulabildikleri fırsatlar 
genelde kayıtdışı işlerde, fabrika ya da atölye gibi çalşma saatlerinin uzun, gelirin düşük olduğu 
yerlerde oluyor. Buna ilaveten, kadınların üzerinde çocuk bakımı ve ev işi gibi sorumluluklar da 
bulunuyor. Bazı ailelerde eşler ya da diğer aile bireyleri kadınların evin dışında çalışmasına karşı 
çıkabiliyor.

Konuyla bağlantılı tüm zorluklara rağmen, Türk hükümeti, mülteci fonlarına kaynak sağlayan 
ülkeler ve Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kurum ve sivil toplum kuruluşları mültecil-
erin geçim kaynaklarını artırmak için sarfettikleri çabaları hızlandırmış bulunuyor. Bu çalışma-
lar, mültecilerin insani yardım programlarına muhtaç kalmadan, yasal işlerde, insani şartlarda 
çalışarak kendileri ve ailelerini geçindirmelerine yardımcı olmak bakımından büyük önem 
taşıyor. Ayrıca, yasal çalışma hakkı bu insanların, becerilerini kullanmak ve vergi vermek yoluy-
la Türk ekonomisine katkıda bulunmasına imkan sağlayacaktır. Mültecilerin geçim fırsatlarına 
erişim yollarını iyileştirmek, böylelikle ayakları üzerinde durmalarını sağlamak Küresel Mülteci 
Sözleşmesi’ne dahil edilen en önemli hedefler arasında yer alıyor. Çalışma izni konusundaki 
yönetmeliklerin yasal işlere girişleri kolaylaştıracak şekilde iyileştirilmesi, mültecilerin işgücü 
piyasasına katılımı açısından somut bir adım olacaktır. Öte yandan, fonlara kaynak verenlerin de, 
mülteciler ve onlara ev sahipliği yapan yerel halka yönelik sosyo-ekonomik programlara destek 
vermeye devam etmeleri gerekmektedir; buna ek olarak, durumu çalışmaya müsait olmayan 
mültecilere insani yardımı sürdürmeleri önemlidir. 

Kadın mülteciler kaynaklardan en az yararlanan grubu oluşturuyor. Bu durumun değişmesi için 
kadınların karşılaştığı sorunlara el atılması, devreye sokulacak programlar aracılığıyla çocuk 
bakımı gibi konularda destek verilmesi ve kadının evi dışında çalışmasına karşı varolan kültürel 
engellerin aşılması için çaba gösterilmesi gereklidir. Ayrıca, sunulacak meslek eğitimlerinin 
cinsiyete bağlı kalıpların ötesine geçerek, geneldeki iş ihtiyacına göre düzenlenmesi hedeflen-
melidir. Bu eğitimler aracılığıyla, kadınların, hem yasal çalışan, hem de toplum bireyleri olarak 
haklarının bilincine varmaları desteklenmelidir.

Ö N E R İ L E R 

Türkiye Hükümeti’ne:

İçişleri Bakanlığı’na
• Uluslararası hukuka bir an önce uyulmalı, mültecilerin Suriye, Afganistan veya işken-

ce, kötü muamele ya da zulüme maruz kalabilecekleri diğer bir ülkeye zorla yollan-
ma uygulamasından vazgeçilmelidir.

• Türk halkına yönelik bir iletişim kampanyası başlatılmalı, bu yolla, Suriyeli mülteci-
lerle ilgili yanlış bilgilerin düzeltilmesi, haklarındaki olumsuz düşünce kalıplarının 
zayıflatılması ve ayrımcılığın önüne geçilmesi amaçlanmalıdır.
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (GİGM)
• Kayıtsız mültecilere statülerini düzenli hale getirebilmeleri için fırsat tanınmalıdır. 

Bu mültecilerin kayıt altına alınacakları yer belirlenirken, ailelerinde yaşlı, hasta ya 
da özürlü olması gibi özel durumlar göz önüne alınmalıdır. Ayrıca, bu yerlerdeki iş 
imkanları da hesaba katılmalı, mültecilerin iş bulup Türk ekonomisine daha verimli 
katkıda bulunabilecekleri yerlere yollanmaları sağlanmalıdır. 

• Suriyeli olmayan mültecilerin, bekar erkekler dahil, uluslararası koruma talebi için İl 
Göç İdarelerine başvurabilmelerinin yolu açılmalıdır. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na
• Türkiye’deki statüleri ‘geçici koruma’ olarak adlandırılan Suriyeli mülteciler için 

çıkartılmış çalışma izinlerinin (yenilemeler hariç) sayısı açıklanmalıdır. Bu sayı cinsi-
yete göre ayrıştırılarak verilmelidir. Aynı şekilde, uluslararası koruma statüsündeki 
Suriyeli olmayan mülteciler için verilmiş olan çalışma izinlerinin (yenilemeler hariç) 
sayısı da açıklanmalı ve bu da cinsiyete göre ayrıştırılarak verilmelidir. 

• İşverenler mültecilere yasal iş verme konusunda özendirilmeli; çalışma izni ücretleri 
düşük tutularak ya da tamamen kaldırılarak, idari süreç basitleştirilerek işverenlere 
zaman ve maliyet açısından kolaylık sağlanmalıdır. 

• Suriyeli mülteci toplumuna yönelik, özellikle ailelerin erkeklerini ya da toplumun ileri 
gelenlerini hedefleyen eğitim programları düzenlenmeli, kadınların işgücüne katılımı 
konusunda bilgi verilmelidir. Bu yolla kadınların ev dışında çalışmalarına engel olan 
kültürel faktörün azaltılması hedeflenmelidir.

• Yüksek nitelikli Suriyeli mülteciler için özel eğitimler ve Türkçe dil kursları düzenlen-
meli, bu şekilde niteliklerine uygun işlere girmeleri kolaylaştırılmalıdır.

• Suriyeli olmayan mültecilerin çalışma izni alabilmeleri için istenen şartlar, geçici koru-
ma altındaki Suriyeli mültecilerden istenen şartlar ile aynı olmalıdır.  

Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelere:

• Türkiye’deki mülteciler ve kendilerine ev sahipliği yapan yerel halka yönelik insani yardım 
ve kalkınma programı için mali destek sürdürülmeli; bunlar arasındaki Acil Sosyal Güvenlik 
Ağı (ESSN) programı, bitiş tarihi olan 2021 yılından sonra da devam ettirilmelidir. 

• Daha fazla sayıda Suriyeli ve Suriyeli olmayan mültecinin Türkiye’den AB ülkelerine yer-
leştirilmesi sağlanmalıdır. 

A.B.D. Hükümeti’ne:

• Suriyeli ve Suriyeli olmayan mültecilerin geçim kaynaklarını geliştirmeye yönelik program-
lara destek artırılmalı, bunlara kadınların işgücüne katılımını sağlayacak programlar da dahil 
edilmelidir.

• Türkiye’deki mültecilerin, Suriyeliler ve Suriyeli olmayanlar dahil, yerleştirilebileceği çok 
daha fazla sayıda yer belirlenmelidir.  
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Türkiye’de Geçim Kaynakları Konusunda Çalışma Yürüten BM Kuruluşları ve 
STK’lara:

• Suriyeli olmayan mültecilerin de geçim kaynaklarına erişim konusunda oluşturulan program-
lardan yararlanmaları sağlanmalıdır.

• Kadınlara mesleki eğitim verilmeli, bu tip programların çapı geleneksel olarak kadınlara 
uygun görülen mesleklerin ötesine geçebilmeli ve bu yolla kadınların önündeki iş imkanları 
genişletilmelidir. 
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A r k a  p l a n :  T Ü R K İ Y E ’ D E 
M Ü LT E C İ L E R
Türkiye dünyada en fazla sayıda mülteci 
barındıran ülke konumunda bulunuyor.1 Ağus-
tos 2019 itibarıyla Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli 
mültecilerin sayısı 3.6 milyonu buldu. Afgani-
stan, Irak ve İran gibi başka ülkelerden gelen-
lerin sayısının 400 bine  yaklaştığı belirtiliyor.2  

Türkiye, Birleşmiş Milletler’in 1951 tarihli 
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sö-
zleşme’sini (Mülteci Sözleşmesi) ve 1967 Pro-
tokolü’nü imzalamış bir ülkedir. Ancak, 1951 
Sözleşmesi’nde yer alan coğrafi kısıtlamayı 
kaldırmamıştır. Bu nedenle Türk kanunları, 

1.  Terim hakkında not: Türk kanunlarına göre mülteci statüsü zulüm nedeniyle bir Avrupa ülkesinden kaçan kişilere tanınıyor. 
Bu raporda “mülteci” terimi, aksi belirtilmedikçe, haklı gerekçelerle zulüme uğramaktan korktuğu için ülkesinden kaçan kişiler 
için kullanılmıştır ve herhangi bir coğrafi kısıtlama içermemektedir. Burada ‘mülteci’ terimi 1951 Mülteci Sözleşmesi ve 1967 
Protokolü’ne uygun kullanılmaktadır.  
2.  BM Mülteci Örgütü (UNHCR Türkiye), “UNHCR Turkey: Key Facts and Figures – August 2019,”  https://www.unhcr.org/tr/
wp-content/uploads/sites/14/2019/08/7.1-UNHCR-Turkey-Key-Facts-and-Figures-August-2019-1.pdf.
3.  11 Nisan 2013 tarihli, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.
4.  22 Ekim 2014 tarihli, 2014/6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği.

zulüm nedeniyle Avrupa dışındaki herhangi 
bir ülkeden kaçan insanları mülteci olarak 
tanımamaktadır. Türkiye, bu coğrafi kısıtla-
mayı hala korumakla beraber, 2013 yılında bir 
sığınma kanunu çıkarmış ve “uluslararası ko-
ruma”3 adı altında yeni bir statü berlirlemiştir. 
Buna zulüm nedeniyle, herhangi bir Avrupa 
ülkesinden kaçan insanlara tanınan “mülteci” 
kategorisi dahildir. Ayrıca, Avrupa dışında-
ki ülkelerden zulüm veya şiddet nedeniyle 
kaçanlar için tanımlanan “şartlı mülteci” kate-
gorisi de bu statünün içinde yer almaktadır. 

Buna ek olarak, Türkiye, 2014’de, Suriyeliler 
için bir Geçici Koruma Yönetmeliği yürürlüğe 
soktu.4 Suriyelilerin korunmasına yönelik tek 
düzenleme olan bu yönetmeliğe göre, Suriye-
liler sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetlerinden 

A R A Ş T I R M AYA  İ L İ Ş K İ N  N O T

Refugees International için çalışan bir danışman, Temmuz 2019’da, Türkiye’ye giderek mülte-
cilerin işgücü piyasasına erişimi konusunda araştırma yaptı. İnceleme, kadınların karşılaştığı 
sorunlar, Temmuz 2019’da birden uygulamaya konulan kimlik denetimlerinin yarattığı etkiler ve 
bunun ardından Suriyelilerin sınırdışı edilmeleri konularına yoğunlaştı. Bu araştırma Refugees 
International’ın 2017’de yayınladığı “‘Yalnızca Hakkımı Arıyorum: Türkiye’deki Mültecilerin Yasal 
İstihdama Erişimleri Halen Bulunmuyor” raporuna devam niteliğindedir. Refugees International 
danışmanı Gaziantep, İstanbul ve Ankara’da çeşitli yetkili ve temsilcilerle görüşmüştür. Bunlar 
arasında Türk hükümeti ve uluslararası kurum görevlileri, mülteci programlarına kaynak veren-
lerin temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarında görev yapan uzmanlar bulunmaktadır. Ayrıca, 
Gaziantep ve Istanbul’da, evlerinden edilmiş onlarca Suriyeliyle konuşmuştur. Bunlara, çoğu 
kayıt dışı sektörde olmak üzere, halen çalışmakta olan kadın ve erkekler yanında işsiz mülteciler 
de dahildir. Bazı görüşmeler kişilerle yalnız yapılmış, diğerleri grup halinde gerçekleştirilmiştir. 
Görüşülen kişilerin kimliklerini korumak için alıntılarda takma ad kullanılmıştır.
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faydalanabiliyor, ancak kendilerine tanınan 
haklar kanunda mülteci olarak tanımlanan 
kişilere göre daha kısıtlı oluyor. Örneğin, 
hareket özgürlüğü ya da işgücüne erişim 
gibi konularda kısıtlamalarla karşılaşıyorlar. 
2016’da Türkiye önemli bir adım daha atarak, 
işverenlerin Suriyelileri işe almasına olanak 
sağlayacak bir çalışma izni uygulamasını 
yürürlüğe soktu.5 Buna rağmen, Türkiye’de 
geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelil-
er yasal işgücü piyasasına erişim konusunda 
büyük engellerle karşılaşmaktalar. Benzer 
zorluklar Suriyeli olmayan mülteciler için de 
geçerli. Çalışma izinlerinin işverenler tarafın-
dan yapılması gerekliliği bu duruma yol açan 
nedenlerden biri olarak gösterilebilir. Bu 
arada, Türkiye’de iş kuran Suriyeliler olduğun-
dan da söz etmek gerekir. Türkiye’de Suri-
yelilere ait 7 binden fazla şirket bulunuyor ve 
bu iş sahiplerinin büyük bölümü Suriye’deki 
iç savaşın başlamasından bu yana Türkiye’de 
mülteci olarak yaşayan insanlardan oluşuyor.6 
Türk hükümetinin verdiği rakamlara göre, 
Suriyeliler tarafından açılan işyerlerinin sayısı, 
her bir işgünü, ortalama beşi buluyor, ayrıca 
Türkiye’de yabancıların sahip olduğu işyerleri-
nin beşte biri Suriyelilere ait durumda.7

Türkiye’deki Suriyeli mülteci nufüsun çok 
büyük bir kısmı, yüzde 96’sı, kamplar dışında 
yaşıyor; kentlerde, kentlerin kenar mahallel-
erinde ve kırsal kesimlerde ikamet ediyor. 
Geçici koruma kapsamındaki 3.6 milyon 
mülteci arasında 500 bininin İstanbul’da 
yaşadığı biliniyor. Bunun dışında, başka 
kentlerde kayıtlı olan ya da hiç kayıt altına 
alınmamış binlerce Suriyelinin de İstanbul’da 
yaşadığı tahmin ediliyor. 15 milyonluk bir şehir 

5.  15 Ocak 2016 tarihli, 29594 sayılı Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine dair Yönetmelik 
6.  Building Markets, “One Year Later: Revisiting the Contributions of Syrian Entrepreneurs in Turkey,” July 2018, https://build-
ingmarkets.org/sites/default/files/pdm_reports/bm_syrian_sme_update_one_year_later_final_2_072518.pdf.
7.  Türkiye Cumhurbaşkanlığı FRIT Ofisi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Exit Strategy from the ESSN Pro-
gram,” Aralık 2018, https://ailevecalisma.gov.tr/media/3725/essn-exit-strategy-1.pdf. (Çevirmenin notu: raporun Türkçesine 
ulaşılamadı).
8.  Nevzat Devranoğlu,“Turkey’s Economy to Contract in 2019, Longer Recession Ahead,” Reuters, April 12, 2019, https://www.
reuters.com/article/us-turkey-economy-poll/turkeys-economy-to-contract-in-2019-longer-recession-ahead-idUSKCN1RO19Y.
9.  “Turkish Unemployment Jumps to Highest in Nearly a Decade,” Reuters, April 15, 2019, https://www.reuters.com/article/
us-turkey-economy-unemployment/turkish-unemployment-jumps-to-highest-in-nearly-a-decade-idUSKCN1RR0K0.
10.  Ezgi Erkoyun, “Turkey’s Economy to Contract in 2019, Limited Growth Ahead: Reuters Poll,” Reuters, July 17, 2019, https://
www.reuters.com/article/us-turkey-economy-poll/turkeys-economy-to-contract-in-2019-limited-growth-ahead-reuters-poll-
idUSKCN1UC0Z6

olan İstanbul iş imkanlarının genişliği nedeni-
yle yalnızca Suriyelileri değil, başka ülkele-
rden gelenleri de kendine çekiyor. Buradaki 
iş olanakları genelde tekstil, turizm ve hizmet 
sektöründe oluyor. Ayrıca çok sayıda Suriyeli, 
Türkiye’nin güneydoğusunda, Hatay, Gazian-
tep, Şanlıurfa ve Kilis gibi Suriye sınırında 
kalan şehirlerde yaşıyor. 

T Ü R K İ Y E ’ D E K İ 
M Ü LT E C İ L E R  İ Ç İ N 
G İ D E R E K  Z O R L A Ş A N 
O R TA M 

Suriyelilere karşı artan 
düşmanlık
Türkiye ekonomisi son yıllarda zor bir 
dönemden geçmeye başladı. 2019 yılı 
başından bu yana gözlemlendiği kadarıyla 
Türk lirasının değeri düşmüş, enflasyon 
çok yükselmiş8 ve işsizlik oranı yüzde 14’ün 
üzerine çıkmış durumdadır.9 Ekonomistlerin 
Temmuz 2019’da yaptığı tahminler Türkiye 
ekonomisinin yılın ikinci ve üçüncü 
çeyreklerinde daralacağı ve sonrasında 
görülebilecek olan iyileşmenin de düşük bir 
oranı geçmeyeceği yönünde oldu.10 
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Bugüne kadar hiç olmadığı kadar çok sayı-
da insanı yerinden eden Suriye iç savaşının 
dokuzuncu yılına yaklaştığı bu dönemde, Türk 
halkının ülkelerinde barınan Suriyeli mültecil-
ere karşı giderek artan bir memnuniyetsizlik 
içinde olduğu görülüyor. Türklerin önemli bir 
kısmı Suriyeli mültecilerin işlerini ellerinden al-
dığını ve hükümetin bu insanlar için çok fazla 
kaynak sarfettiğini düşünüyor; bu kanı gün 
geçtikçe yayılıyor. Bazıları krizin en başında 
hükümetin Suriyelileri kabul etme kararını bile 
geriye dönük olarak sorguluyor.  

Sonuçta Türkiye’de Suriyelilere karşı yüksel-
en bir düşmanlık ve ayrımcılık havası hakim. 
Örneğin, 2019 Temmuz ayı sonlarında, İstan-

11.  “Attacks Against Syrians in Turkey Raise Fears of Escalation,” France 24, July 10, 2019, https://www.france24.com/
en/20190710-attacks-against-syrians-turkey-raise-fears-escalation.

bul’da Suriyelilere ait işyerlerine karşı bir dizi 
saldırı oldu.11 Refugees International’ın Gazian-
tep ve İstanbul’da görüştüğü Suriyeliler, bazı 
Türkler tarafından kendilerine ters bir tavırla 
bu ülkedeki varlık nedenlerinin sorulduğunu, 
sokakta başka düşmanca davranışlara da 
maruz kaldıklarını anlattılar. Bazı Suriyeliler 
ev bulmanın giderek zorlaştığını, çünkü ev 
sahiplerinin kendilerine ev kiralamak isteme-
diklerini söyledi. Görüşülen kişiler medyanın 
Suriyelileri kötü gösterme konusunda çok 
etkili olduğu görüşünü sıklıkla belirttiler.     

Gaziantep’te Refugees International ile 
konuşan bir Suriyeli fabrika sahibi şöyle dedi: 
“İki kızım var. Onlara ileride sorunları olmasın 

S U R İ Y E L İ  O L M AYA N  M Ü LT E C İ L E R  İ Ç İ N  K AY I T 
P R O S E D Ü R Ü
Yakın bir zamana kadar, Suriyeli olmayan mülteciler, uluslararası koruma başvurusu yaptıkların-
da, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü’nün (UNHCR) Ankara’daki uygulama ortağı olan Sığın-
macılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) tarafından kayıt altına alınıyordu. 
Sonrasında sayıları ülke çapında 60’ı bulan “uydu kent”lere yönlendiriliyorlardı. Buralarda bulu-
nan İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde kayıt yaptırıp, kimlik belgesi almaları gerekiyordu. 

Ancak Eylül 2018’de, UNHCR ve SGDD-ASAM uluslararası koruma başvuru kayıtlarını yapma-
ya son verdiklerini duyurdu. Bu durumdaki kişiler için kayıt yaptırabilecekleri tek merci İl Göç 
İdare Müdürlükleri oluyor. Refugees International’ın Aralık 2018 raporunda da anlatıldığı gibi, 
Türkiye’de uluslararası koruma talebinde bulunmak isteyen Afganlar İl Göç İdarelerinde büyük 
zorluklarla karşılaşıyorlar; bu da kimlik sahibi olamamalarına yol açıyor.1 Sonuç olarak, bu kişil-
er hem Türkiye’de yasal olarak kalma hakkından, hem de temel hizmetlerden mahrum kalıyor. 
Refugees International’ın Temmuz 2019’da ulaştığı bilgiler bu engel ve zorlukların, özellikle de 
bekar erkekler açısından, halen devam ettiğine işaret ediyor.

1. Izza Leghtas and Jessica Thea, “’Burada Var Olamazsın’: Türkiye’de Kayıt Altına Alınmayan Afgan Mülteciler Korunma Hak-
kından Mahrum Kalıyor,” Refugees International, Aralık 2018, https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450d-
d53f5/t/5c2fb2f6aa4a991071a81391/1546629878900/Turkey+Report+-+November+2018+-+in+Turkish+-+2.0+-+FINAL.pdf.
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diye Türk adları verdim.” Bu kişi kızlarının 
ayrımcılığa maruz kalmasını istemediğini ve 
Türkiye’de rastladıkları düşmanca tavırların 
kendisini Avrupa’ya gitmeye, orada yatırım 
yapma düşüncesine sevk ettiğini belirtti. “Üç 
şirketim var, yanımda 24 kişi çalıştırıyorum, 
Türk ekonomisine katkıda bulunuyorum. Ama 
bir ev kiralamak cehennem azabı oluyor” 
diyerek içinde bulunduğu durumu anlattı.    

Suriyeli Majed ailesiyle İstanbul’da yaşıyor, 
çalışma izni var ve uluslararası bir otelde 
çalışıyor, kendi deyimiyle “durumum çok 
yerinde, maaşım başkalarına göre daha iyi.” 
Majed Türk vatandaşlığına geçmek istediğini, 
ancak “buradaki ırkçılık yüzünden pasaport 
alır almaz başka bir ülkeye gitmek istiyorum” 
diye de esas niyetini belirtiyor.

Suriye’ye Geri Göndermeler ve 
İstanbul’u Terk Talimatı
Temmuz 2019’da, Refugees International’ın 
Türkiye’ye yaptığı inceleme gezisi 
sırasında, Suriyeli erkeklerin Suriye’ye geri 
gönderileceği yönünde haberler duyulmaya 
başlandı. Bu haberler İstanbul’da yapılan 
yoğun kimlik denetimleri sonrasında ortaya 
çıktı. Denetimler, genellikle, Suriyelilerin 
çok sayıda yaşadığı mahallelerde ve sıklıkla 
kullandıkları metro ve otobüs duraklarında 
yapıldı. Türk yetkililer Suriyelileri geri 
gönderdiklerine dair haberleri yalanladı; 
Temmuz’un ikinci yarısında 12 bin düzensiz 
göçmene karşı sıkı bir uygulamaya 

12. “Suriyelilerin Sınırdışı Edilmesi Sözkonusu Değil,” Anadolu Ajansı Türkiye Servisi, 31 Temmuz 2019, https://www.aa.com.
tr/tr/turkiye/goc-idaresi-genel-muduru-ayaz-suriyelilerin-sinir-disi-edilmesi-soz-konusu-degil/1545747; “Turkey Continues 
Open Border Policy for Refugees,” Anadolu Agency Europe, August 1, 2019, https://www.aa.com.tr/en/europe/-turkey-contin-
ues-open-border-policy-for-refugees-/1547241.
13.  Refugees International, “Turkey Should Immediately Halt Deportation of Syrians to Syria,” July 24, 2019, https://www.refu-
geesinternational.org/reports/2019/7/24/refugees-international-turkey-should-immediately-halt-deportation-of-syrians-to-syria; 
Human Rights Watch, “Turkey Forcibly Returning Syrians to Danger,” July 26,  2019, https://www.hrw.org/news/2019/07/26/
turkey-forcibly-returning-syrians-danger.
14.  İstanbul Valiliği, “Düzensiz Göçle Mücadele,” basın açıklaması, 22 Temmuz 2019, http://www.istanbul.gov.tr/duzensiz-go-
cle-mucadele-ile-ilgili-basin-aciklamasi.
15.  “Deadline Extended for Unregistered Syrians to Leave Istanbul,” Al Jazeera, August 21, 2019, https://www.aljazeera.com/
news/2019/08/deadline-extended-unregistered-syrians-leave-istanbul-190821082008368.html.  
16.  “Turkey Extends Deadline for Unregistered Refugees in Istanbul,” Hurriyet Daily News, August 21, 2019, http://www.hurri-
yetdailynews.com/turkey-extends-deadline-for-unregistered-refugees-in-istanbul-145952. 

geçtiklerini, hedeflerinin Afgan, Pakistanlı ve 
başka üçüncü ülke menşeili kişiler olduğunu 
belirtti.12 

Bu iddiaya rağmen, güvenilir kaynaklar yü-
zlerce Suriyeli erkeğin Suriye’ye geri gönder-
ildiğini bildirdi; geri gönderilen yerler arasında 
halen bir savaş bölgesi olan İdlib de bulunuy-
or.13  Bu kaynaklardan gelen bilgiye göre 
sınırdışı edilen erkeklerin çoğu İstanbul’da 
Türk yetkililerin yürüttüğü kimlik denetim-
lerine takılmış; İstanbul’da kayıtlı olduğunu 
gösteren bir kimlik kartı olmayanlar göz altına 
alınmış. Bu kişilere zorla gönüllü geri dönme 
formu imzalatıldığı ve yine zorla Suriye’ye geri 
gönderildikleri bildiriliyor.

İstanbul Valiliği 22 Temmuz 2019’da basına 
yaptığı bir açıklamayla, İstanbul’da kaydı 
olmayan Suriyeli mültecilerin kayıtlarının bu-
lunduğu kentlere gitmeleri talimatını duyurdu 
ve 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verdi. 
Valilik ayrıca Istanbul’da kayıtsız yaşamakta 
olan Suriyelilerin, İçişleri Bakanlığı tarafından 
başka illere sevk edileceğini açıkladı.14 20 
Ağustos 2019’da, İçişleri Bakanlığı kayıtsız Su-
riyelilerin İstanbul’u terki için verilen sürenin 
30 Ekim 2019 tarihine uzatıldığını duyurdu.15 
Medya haberlerine göre, İçişleri Bakanlığı, 
çocukları İstanbul’da okuyan aileler, çalış-
ma izni bulunanlar ve sağlık gibi nedenlerle 
yardıma muhtaç olanların bu karardan muaf 
tutulacağını da açıkladı.16  

Türkiye ekonomisinin kalbi olan İstanbul hem 
yasal hem kayıtdışı iş imkanları nedeniyle 
mültecileri çeken bir kent konumunda. 
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A B  -  T Ü R K İ Y E  M U TA B A K AT I  V E  T Ü R K İ Y E ’ Y E  A B 
M A L İ  D E S T E Ğ İ

Mart 2016’da Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye mülteciler konusunda bir mutabakata vardı. Bu 
anlaşma, 2015’te, 1 milyonun üzerinde sığınmacı, mülteci ve göçmenin Avrupa’ya gelmesi 
sonrasında yapıldı. Bu insanların büyük bir kısmı Türkiye’den deniz yoluyla Yunan adalarına 
geçerek Avrupa’ya varmıştı. Anlaşma çerçevesinde, Türkiye, Yunan adalarından gönderilen 
sığınmacı ve göçmenleri kabul etmeyi taahhüt etti. Buna karşılık AB, Türkiye’nin AB üyeliği ve 
Türk vatandaşlarına AB ülkelerinde vizesiz seyahat konularındaki görüşmeleri yeniden başlat-
ma sözü verdi. AB, ayrıca, Yunan adalarından geri döndürülen her bir Suriyeli karşılığında bir 
Suriyelinin bir Avrupa ülkesine yerleştirilmesini üstlendi. Buna ek olarak, Türkiye’ye, barındırdığı 
mültecilere destek programlarında kullanılmak üzere 3 milyar Avroluk mali yardım taahhüt etti 
ve buna, yine 3 milyar Avroluk, ikinci bir paketin eklenebileceğini açıkladı. Avrupa Komisyonu, 
2018’de, bu ikinci dilimi açtı. Buraya dahil edilen fonlar, mülteciler ve onlara ev sahipliği eden 
yerel halka yönelik sosyoekonomik destek programları için ayrılan kaynakları içeriyor.1 Buradaki 
amaç, mültecilerin uyum sürecine ve yardıma ihtiyaç duymadan geçinmelerine yardımcı olacak 
uzun vadeli projelere destek sağlamak.2 Her ne kadar insani yardım için ayrılan fonlar gelmeye 
devam etse de, ikinci dilime dahil edilen projelerin 2020 sonuna kadar azaltılması öngörülüyor. 
Bu raporun yazıldığı tarih itibarıyla, AB ülkeleri yeni bir fon sağlama taahhüdünde bulunmamıştı.

1.  “EU Facility for Refugees in Turkey: EUR 5.6 Billion Out of EUR 6 Billion Now Allocated in Support of Refugees,” European 
Commission, press release, July 19, 2019, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4389.
2.  “Despite Talk of Returns, Turkey Quietly Works to Integrate Syrian Refugees,” Reuters, March 29, 2019, https://www.
reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-insight/despite-talk-of-returns-turkey-quietly-works-to-integrate-syrian-refu-
gees-idUSKCN1RA0G7.

2018’de Türk yetkililer Suriyelilerin Istanbul’a 
kayıtlarını durdurdular. Buna rağmen geçici 
koruma kapsamındaki 500 bin Suriyeli 
İstanbul’da kayıtlı durumda; binlerce 
Suriyelinin de gerekli kimlik belgesine sahip 
olmamasına rağmen İstanbul’da yaşadığı 
tahmin ediliyor. Bunlar arasında başka 
kentlerdeki kayıtları nedeniyle geçici koruma 
kimlik belgesine sahip olan Suriyeliler ile 
Türkiye’de herhangi bir kaydı olmayan 
Suriyeliler bulunuyor. 

Geri göndermelere ilişkin haberler, arttırılan 
kimlik denetimleri ve kayıtsız Suriyelilerin 

İstanbul’dan ayrılmasına dair talimat şehirdeki 
Suriyeliler arasında endişeye neden 
oldu. Durumun yarattığı baskı Refugees 
International’ın Temmuz 2019’da görüştüğü 
Suriyelilerde açıkça hissediliyordu; birçoğu 
başka kentlerde kayıt altına alındıktan 
sonra İstanbul’a gelmişti. Onları buraya 
çeken nedenler iş fırsatları ya da Istanbul’da 
kayıtlı diğer aile bireyleriyle buluşabilmek 
olmuştu, bazıları her iki nedenden ötürü yer 
değiştirmişti. 

Örneğin, Refugees International’ın görüştüğü 
ikiz bebek annesi Suriyeli bir kadının kendi 



www.refugeesinternational.org | 13 

ve çocuklarına ait -özürlü çocuğu da dahil 
olmak üzere- kimlik kartı olmasına rağmen 
eşinin kimliği yoktu. Durumu söyle özetledi: 
“İşvereni hep ‘sana çalışma izni çıkartacağım’ 
diyor, ama kimliği yok. Allah’tan denetime 
yakalanmadı.”

Refugees International’ın görüştüğü 
Suriyeli mülteciler İstanbul’da iş bulmuş 
olan insanlardı ve yıllardır burada ikamet 
etmekteydi. İstanbul’daki yaşantılarını 
anlattılar ve başka bir kentte tekrar düzen 
kurmanın zor, hatta imkansız olacağını 
belirttiler. İstanbul dışındaki bölgelerde 
iş imkanları çok daha kısıtlı oluyor, ayrıca 
İstanbul’dan ayrılmak bazı durumlarda 
ailelerin bölünmesine yol açıyor. Bu 
insanlardan bazılarını İstanbul’a bağlayan 
özel nedenler var. Örneğin, “Aya” adlı Suriyeli 
kadın yaşadıkları İstanbul’dan, kayıtlı oldukları 
Bursa’ya taşınmalarının imkansız olduğunu 
çünkü kızının özel bakıma ihtiyacı olduğunu 
söyledi: “Burada kızımın bakılabileceği 
[gündüz bakımevi] bir yer buldum. Ben 
burada çalışıyorum, eşim de çalışıyor.” Kimlik 
denetimlerine ilişkin olarak başörtüsünü 
bağlayış tarzından Suriyeli olarak kolayca 
farkedilebileceğini söyledi: “Şimdi pek bir 
yere gitmez oldum. İş için otobüse biniyorum, 
eşim ve kızım için de durum aynı. Dışarı 
çıkmıyoruz.” 

Üç senedir İstanbul’da yaşamakta olan 
“Heba,” Refugees International’a, kimliğinin 
Mersin’den olduğunu ancak eşinin anne 
babasıyla birlikte oturabilmek için İstanbul’a 
taşındıklarını anlattı: “Onlara bakacak kimse 
yok” diyen Heba, iş açısından İstanbul’da 
Mersin’e oranla çok daha fazla fırsat 
olduğunu ekledi: “Burada maaşlar daha 
yüksek, iş de daha iyi.”  

17.  6 Ağustos 2019 itibarıyla kur oranı: 1 Amerikan Doları = 5.53 YTL.  
18.  Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Avrupa ve Orta Asya, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM-SGDD), “Tür-
kiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadın ve Kız Çocukların İhtiyaç Analizi,” 2018, https://www2.unwomen.org/-/media/

G E Ç İ M  S A Ğ L A M A : 
B İ T M E Y E N  B İ R 
M Ü C A D E L E

Geçim Kaynaklarını İyileştirme 
Yolunda Atılan Adımlar
Türk hükümetinin geçici koruma kapsamın-
daki Suriyeli mültecilerin geçim kaynaklarını 
iyileştirme yolunda attığı bazı adımlar mem-
nuniyetle karşılandı. Bunlar arasında İşkur 
ve ticaret odaları aracılığıyla düzenlenen 
mesleki eğitim ve dil kursları sayılabilir. Ayrıca, 
hükümet çalışma izni ücretini 537 YTL’den (97 
Amerikan Doları) 200 YTL’ye (36 Amerikan 
Doları) indirdi, ancak daha sonra bu miktar 
372 YTL’ye (67 Amerikan Doları) yükseltildi.17

Aynı amaçla BM kurumları ve sivil toplum 
kuruluşları tarafından yürütülen programlar da 
bu çabalara eklendi. Bunlar, işe yerleştirme, 
çalışma izni olan Suriyelilerin istihdamı için 
işverenlere teşvik, mesleki eğitim ve Suriyelil-
erin kooperatif kurmasına destek gibi konuları 
kapsıyor. 

Çoğunluk için Gerçek Durum: 
Kayıtdışı Sektörde Güvencesiz 
İşler
Atılan adımlara rağmen, Türkiye’deki Suriyeli 
ve Suriyeli olmayan mültecilerin çoğu kayıtdışı 
ekonomide, güvenceden yoksun ve genelde 
istismara maruz şartlarda çalışmaya devam 
ediyor. Çalışma çağındaki 2 milyon Suriyeli 
mülteciden 1 milyonluk bölümünün çalıştığı 
tahmin ediliyor.18 Halen elimizde geçerli 
çalışma izinlerine dair resmi bir rakam bulun-
muyor. Öte yandan, Ocak 2016 ve Ekim 2018 
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arasında Suriyeliler için 60.822 çalışma izni 
çıkartıldığını biliyoruz.19 Bu  sayıya yenilenen 
çalışma izinlerinin dahil edilmiş olma ihtimali 
yüksek, çünkü izinlerin her yıl yenilenmesi 
gerekiyor. Ayrıca, bu rakama, Türkiye’de otur-
ma izni olan Suriyeliler için çıkartılmış çalış-
ma izinleri de dahil ediliyor; bu kişiler geçici 
koruma kapsamındaki Suriyelilerden ayrı bir 
statüde oluyor. Türkiye’deki mültecilerin çok 
büyük bir bölümü çalışma izni olmadan çalış-
makta, bu nedenle yasaların koruması altında 
değiller. Sosyal güvenlikten yararlanamıyorlar 
ve genelde yasal asgari ücret olan aylık net 
2.020 YTL’nin (365 Amerikan Doları) altında 
ücret alıyorlar. Aslında Türk işçiler arasında 
da kayıtdışı ekonomide çalışmak çok rastla-
nan bir durum. Türkiye’de yaygın bir kayıtdışı 
ekonomi bulunuyor ve çalışanların üçte biri 
herhangi bir sosyal güvenlikleri olmadan 
çalışıyorlar.20      

Çalışma iznine dair uygulama Türkiye’deki 
Suriyeliler açısından birçok zorluk anlamına 
geliyor. Asıl sorun çalışma izinlerinin işveren-
ler tarafından talep edilmesi gereğinden 
kaynaklanıyor, çünkü birçoğu işlem ücretler-
ini ödemekten kaçınıyor ya da süreçle ilgili 
yeterli bilgiden yoksun oluyor. Temmuz 2019 
itibarıyla geçici koruma kapsamındaki bir 
Suriyeliye çalışma izni almak için gerekli ücret 
372 YTL (67 Amerikan doları) olarak belirlen-
mişti. İdari süreç ortalama bir ay alıyor ancak 
bunun ötesine de geçebiliyor. Çalışma izinler-
inin geçerlilik süresi bir yıl oluyor, sonrasında 
yenilenmeleri gerekiyor. Ayrıca, herhangi bir 
işyerinde, geçici koruma kapsamındaki Suri-
yeli sayısının toplam çalışanların yüzde 10’unu 
geçmemesi gerekiyor, ancak işverenler bu 
şartı kaldırmak için başvuruda bulunabiliyor. 
Çalışma iznine başvuracak Suriyelilerin en 
az altı ay süreyle geçici koruma kapsamında 

field%20office%20eca/attachments/publications/country/turkey/the%20needs%20assessmenttrwebcompressed.pd-
f?la=en&vs=3220.
19.  UNHCR, “Regional Refugee and Resilience Plan in Response to the Syria Crisis,” (3RP) Country Chapter 2019/2020, March 
2019, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/68618.   
20.  Türkiye İstatistik Kurumu, “İşgücü İstatistikleri, Mart 2019,” 17 Haziran 2019, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.
do?id=30683.
21. Leghtas and Thea, “‘Burada Var Olamazsın’” https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/5c2fb-
2f6aa4a991071a81391/1546629878900/Turkey+Report+-+November+2018+-+in+Turkish+-+2.0+-+FINAL.pdf

olmuş olmaları gerekiyor. Son olarak, çalışma 
izni olanlar yalnızca kayıtlı oldukları kentlerde 
çalışabiliyor.  

Suriyeli olmayan mülteciler yasal işlere erişim 
açısından çok daha sıkı kurallarla karşılaşıyor. 
Onların durumunda da çalışma izni için kendil-
erini işe alacak olan işverenin başvuruda bu-
lunması gerekiyor. Ancak, uluslararası koruma 
altındaki Suriyeli olmayan mülteciler için çok 
daha yüksek bir ücret, yaklaşık 800 YTL (144 
Amerikan doları civarı), talep ediliyor. Ayrıca 
bu kişilere ödenecek maaşın asgari ücretin 
en az yüzde 150’sine eşit olması gerekiyor. Bu 
da, becerileri kısıtlı olup ancak düşük ücretli 
işlere yönelen mülteciler açısından büyük bir 
engel oluşturuyor. Yasal kotaya göre de, her-
hangi bir işyerinde, her bir Suriyeli olmayan 
mülteci çalışana karşılık beş Türk çalışanın ol-
ması şartı bulunuyor. Ek bir zorluk da çalışma 
izni talebi için uluslararası koruma başvurusu 
üzerinden en az altı ay geçmesi şartından 
ileri geliyor. Bu, özellikle ülkeye yeni gelen 
Afganlar açısından sorun yaratıyor, çünkü bu 
insanların çoğu 2018’ten bu yana Türk maka-
mlarına kayıt yaptıramamaktalar.21 

Hem Suriyeli hem de Suriyeli olmayan mülte-
cilere çalışma izni çıkartmak önemli bir zaman 
ve masraf maliyeti anlamına geliyor. Gerekli 
ücret ve takip edilmesi gereken idari süreç 
işverenleri caydıran bir faktör oluyor. Sonuç-
ta, çalışma izinlerinin çok az sayıda olması, 
birçok vasıflı mültecinin kayıtdışı ekonomide, 
az beceri gerektiren düşük ücretli işlerde 
çalışmak zorunda kaldığına işaret ediyor. 
Refugees International’ın görüştüğü birçok 
mülteci çalışma izinleri olmadığı halde çalış-
makta ya da çalışmış olduklarını anlatıp, bu 
durumu işverenlerin gösterdiği isteksizliğe, 
bazı durumlarda da, yetersizliğe bağladı. 
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Birçoğu işverenlerinin kendilerine yasal ücret 
ödemekten ve sosyal güvenlik payını yatır-
maktan kaçındığını, ucuza kaçak işci çalıştır-
mayı tercih ettiğini belirtti. 

Görüşülen bazı kişiler işverenlerinden 
çalışma izni için talepte bulunduklarını, 
ancak bu isteğin çeşitli bahanelerle 
yerine getirilmediğinden söz etti. Örneğin, 
Gaziantep’te yaşayan Suriyeli “Khaled” 
bir fabrikada çalıştığını ve çalışma izni için 
işverenine tekrar tekrar gittiğini anlattı. 
İşverenin, her defasında, sürecin Çalışma 
Bakanlığı yüzünden yavaşlatıldığı şeklinde 
yanıt verdiğini söyledi. “Çalışma izni istedim, 
benden fotoğraf, kimlik fotokopisi, adres 
doğrulama bilgisi istedi. Sonra sordum: 
‘Çalışma izni nerede?’ ‘Ankara’da’ dedi.” Yine 
Gaziantep’te çalışan “Samer” de “Patronum 
‘hayır’ demiyor ama hiçbir şey de yapmıyor” 
diyerek içinde bulunduğu durumu anlattı.   

Konuşulan diğer mülteciler işverenlerinin 
doğrudan olumsuz yanıt verdiğini dile 
getirdi. Suriyeli kadın bir avukat olan “Abeer” 
ailesiyle birlikte altı yıl önce geldiği Türkiye’de 
karşılaştığı gerçek durumu şöyle özetledi: 
“İş bulmak zorundaydım. Kocam bir süre 
iş bulamadı, bulduğu işlerde de ücret çok 
düşüktü. Çocuklarımız iki ve üç yaşındaydı, 
onları evde bırakmak zorunda kaldım. 
Sabah 7’den akşam 7’ye kadar fabrikalarda 
çalıştım, çalışma izni olmadan. Çalışma izni 
çıkarmalarını istedim, ‘hayır’ dediler.” 

Refugees International’ın konuştuğu Suriyeli 
birçok mülteci, Türkiye’deki yüksek yaşam 
masraflarının bir kısmını karşılayabilmek 
için çocuklarını işe yollamak durumunda 
kaldıklarını aktardı. Gaziantep’te görüşülen 
Suriyeli bir kadın “Suriye’deyken çocuklarımızı 
işe vermek zorunda kalmıyorduk. Evimiz 
kendimizindi, kira derdimiz yoktu” diyerek 
içinde bulunduğu zorluğu açıkladı.

Nakit Para Yardımı
AB tarafından fonlanan Acil Sosyal Güvenlik 

Ağı (ESSN) çerçevesinde, Türkiye’de 1.6 mily-
on kişiye nakit yardımı yapılıyor; bu uygulama-
da “Kızılay kartı” olarak bilinen kartlar kul-
lanılıyor. Nakit yardımı, en muhtaç durumdaki 
kişilere yönelik olarak, aile bireyi başına 120 
YTL (21 Amerikan Doları) tutarında aylık öde-
meler şeklinde yapılıyor. Ayrıca her üç ayda 
bir, miktarı 50 YTL (9 Amerikan Doları) ila 250 
YTL (45 Amerikan Doları) arasında değişen ek 
ödemeler yapılıyor. 2016’dan bu yana uygu-
lanan bu program, Türk Kızılay’ı, Dünya Gıda 
Programı (WFP) ve Türk hükümeti tarafından 
yürütülüyor.  

ESSN yardımı alan Suriyeliler, Refugees 
International’a, genelde ailelerinden bir ya 
da daha fazla bireyin kayıt dışı ekonomide 
çalışmakta olduğunu bildirdi. Gerçekten 
de, Avrupalı bir yetkilinin ifade ettiği gibi, 
ESSN’den yararlananların yaklaşık yüzde 
80’i kayıtdışı olarak çalışıyor. Çalışma izniyle 
istihdam edilen kişiler ve bakmakla yükümlü 
oldukları yakınları ESSN’den yardım alamıyor. 

Her ne kadar geneldeki tercih yardımla yaşa-
mak yerine çalışmaksa da, Suriyelilerin Türki-
ye’de düzenli iş bulma şansları çok az oluyor. 
Yaşam maliyetinin yüksek olduğu bir ortam-
da kazançları çok düşük kalabiliyor. ESSN 
yardımı alanlar, Refugees International’a, kira 
gibi temel giderleri bu nakitle karşıladıklarını 
anlattı. Bu yardım bir evin tüm giderlerini 
karşılamaya yetecek miktarda olmasa da, 
düzenli bir gelir olarak görülüyor. Öte yandan, 
mültecilerin bulabildikleri işler bazen bir iki 
aydan öteye gitmiyor. Bu nedenle, birçok kişi, 
kısa süre gelir getirecek bir iş uğruna bu nakit 
yardımını tehlikeye atmayı göze alamıyor. 

Gaziantep’te yaşamını sürdüren dört çocuk 
annesi “Somaya” Refugees International’e 
konuşurken eşinin gelirinin ihtiyaçlarına yet-
mediğini söyledi. “Burada ev kirası ödüyoruz, 
faturalar var,” diyen Somaya bunların ayda 
1.000 YTL’yi bulduğunu, buna karşılık 700 
YTL’lik yardım aldıklarını anlattı. “Bu yardım 
olmasa çok fazla borcumuz olur” şeklinde 
devam eden Somaya, bunu zaten var olan 
borçlarına ek olarak kastettiğini söyledi. 
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Somaya, “Kendi ayaklarımız üzerinde dura-
bilmek yardım almaktan çok daha iyi” düşünc-
esinde ve güvenli bir iş olduğu takdirde bu 
yardım programından çıkmayı tercih edeceği-
ni belirtti.

K A D I N L A R  İ Ç İ N  İ Ş E 
E R İ Ş İ M İ N  K I S I T L I 
O L M A S I
Türkiye’deki Suriyelilerin yaklaşık yarısı 
kadınlardan oluşuyor, ayrıca Suriyeli mülteci 
ailelerinin üçte birinde kadınlar evin reisi 
rolünü üstlenmiş bulunuyor.22 Öte yandan, 
BM’den gelen bilgilere göre, gelir getiren 
bir işte çalışan Suriyeli kadınların oranı 
yüzde 15’i geçmiyor.23 Mülteci kadınlara 
çıkartılmış olan çalışma izinlerinin sayısına 
ait yayınlanmış resmi bir rakam olmadığı 
halde, bu oranın çok düşük olduğunu tahmin 
ediliyor. Refugees International, Türkiye’deki 
incelemesi esnasında, Suriyeli kadınların 
çalışmak istemediği yönündeki yanlış 
düşüncenin çok yaygın olduğunu gözlemledi. 
Böyle bir kanı, işe girme konusunda 
Suriyeli kadınlar tarafından belirtilmiş olan 
görüşlerin ne kadar çeşitli olduğu gerçeğini 
de yansıtmaktan uzak kalıyor. Sıklıkla 
tekrarlanan bu düşünce Suriyeli kadınların 
neden çalışmadıkları -gerçekten istemedikleri 
için mi yoksa kendilerine uygun olabilecek 
işlere giremedikleri için mi- sorusunun 
arkasında yatan şartları göz ardı ediyor. BM 
Kadın Birimi’nden (UN Women) bir yetkilinin 
ifadesine göre “’Suriyeli kadınlar çalışmak 
istemiyor’ düşüncesi gerçeklere dayanmayan 
gelişigüzel bir genelleme ve çoğunlukla 

22.  International Labor Organization (ILO), “Lessons Learned from the ILO’s Refugee Response Programme in Turkey – 
Supporting Refugees and Host Communities,” June 19, 2019, https://www.ilo.org/ankara/publications/WCMS_710833/lang--en/
index.htm.
23.  BM Kadın Birimi ve ASAM-SGDD, “Suriyeli Kadın ve Kız Çocukların İhtiyaç Analizi.”
24.  BM Kadın Birimi ve ASAM-SGDD, “Suriyeli Kadın ve Kız Çocukların İhtiyaç Analizi”.
25.  BM Kadın Birimi ve ASAM-SGDD, “Suriyeli Kadın ve Kız Çocukların İhtiyaç Analizi”.

bu kadınlar ile doğrudan iletişim halinde 
olmamaktan ve/veya bilgi noksanlığından ileri 
geliyor.” 

Kadınların işgücü piyasasına katılımlarının 
düşük olma nedenlerinden biri olarak 
kültürel faktörlerden sıklıkla bahsediliyor. Öte 
yandan, Refugees International tarafından 
Türkiye’de onlarca Suriyeli kadınla yapılan 
görüşmelerin işaret ettiği durum, bu kadınları 
çalışmaktan alıkoyan faktörlerin başka olduğu 
yönündeydi. Bu kadınların çoğu çalışmak 
istiyor. 

Refugees International eşleriyle yaşayan evli 
kadınlar dışında dul, boşanmış ya da bekar 
kadınlarla da konuştu. Bu kişilerin çoğu iş 
aramaktan başka bir seçenekleri olmadığını 
belirtti. Bunun nedeni olarak eve katkıda 
bulunacak bir eşleri olmadığını ya da eşlerinin 
yaş, hastalık veya fiziksel özürlerinden dolayı 
çalışamaz durumda olduğunu gösterdiler. 
Aralarından bazıları, çalışan bir eşleri 
olduğunu ancak yine de ailelerinin geçimine 
katkıda bulunmak için çalışmaya ihtiyaçları 
olduğunu anlattı. Ne yazık ki böyle kişilerin 
karşısında büyük zorluklar bulunuyor.

BM’in 2018’de yaptığı ihtiyaç analizine 
göre Suriyeli kadınların dile getirdiklerin 
en önemli güçlükler iş sahibi olmamak, ev 
bulma konusunda zorluk yaşamak ve Türkçe 
bilmemekten ileri geliyor. 24   Aynı rapor, 
çalışmak isteyen Suriyeli kadınların önünde 
sırasıyla şu zorlukların olduğunu saptıyor: (1) 
çocuklarına baktıramamak; (2) kadınların evin 
dışında çalışmasını istemeyen aile bireyleri; (3) 
ev işi yükümlülüğü ve evde yaşlı ya da özürlü 
gibi bakıma muhtaç kimselerin olması.25 
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Çocuk Bakım Hizmetlerine 
Erişimin Olmaması ve Ev İşi 
Yükümlülükleri
Suriyeli kadınların üzerindeki çocuk bakımı 
ve ev işi yükümlülükleri ev dışında çalışma 
şanslarını önemli ölçüde azaltıyor. İş fırsat-
larının genelde uzun çalışma saatleri istey-
en fabrika ve atölye gibi yerlerde olduğu 
düşünülecek olursa, bu sorun daha iyi an-
laşılabilir. Türkiye’deki birçok Suriyeli kadın 
çocuk bakımı için güvenebilecekleri bir aile 
desteğinden yoksun, başka alternatiflere de 
erişimi bulunmuyor.  

Dul bir kadın olan “Manal,” Gaziantep’te, dört, 
beş ve 13 yaşlarındaki üç çocuğuyla birlikte 
yaşıyor. Refugees International’a, kira, su, 
elektrik gibi giderleri 13 yaşındaki oğlunun 
kayıt dışı işlerde kazandığı gelir ve ESSN 
nakit yardımı sayesinde karşıladığını anlattı. 
Sağlık sorunları nedeniyle ve herhangi bir 
çocuk bakım hizmetinden yararlanamadığı 
için çalışamadığını söyledi. Ayrıca şunu 
ekledi:“İşverenler bile ‘küçük çocuğu olanlar 
çalışamaz’ diyor.”  

Cinsiyet Kalıpları ve Kadının 
Çalışmasına Engel Olan 
Kültürel Anlayış
Refugees International, bazı durumlarda, 
kültürel anlayışın kadınları evleri dışında 
çalışma şansından mahrum ettiğini saptadı. 
Tabii ki, bu faktör, Türkiye işgücü piyasasın-
daki mülteci kadın sayısının neden bu kadar 
az olduğu sorusunu yanıtlamıyor. Aslında, 
Türkiye’deki şartlar nedeniyle, birçok ailenin 
bu anlayışı aşmış olduğu görülüyor; mülteci 
kadınlar daha önce Suriye’de çalışmamış 
olsalar da şimdi kendilerini gelir getirmeye 
zorunlu hissediyorlar. Refugees Internation-
al’ın Gaziantep’te konuştuğu “Samira” eşinin 

26.  BM Kadın Birimi ve ASAM-SGDD, “Suriyeli Kadın ve Kız Çocukları İhtiyaç Analizi”.

bulabildiği işlerin düzenli olamadığını söyledi. 
Aile bütçesine katkıda bulunmak için haftada 
üç gün ev temizlemeye gittiğini anlatan Sami-
ra , “çalıştığımı aileme söylemiyorum” dedi. 
“Eşim başka çaremiz olmadığını biliyor, onun 
için izin veriyor.”  

Refugees Intenational’ın görüştüğü bir diğer 
mülteci, “Mazen,” Suriye’deyken kendi ev-
leri ve rahat bir yaşantıları olduğunu anlattı: 
“Oradayken karımın para kazanması gerekmi-
yordu. Ama burada erkeklerin kazancı yeterli 
olmuyor.” Mazen eski anlayışını “Eskiden 
karımın çalışmasını istemediğim meslekler 
vardı” diyerek açıkladı ve ekledi: “Ama, bu-
rada, bulabildiğimiz her fırsatı değerlendiriy-
oruz.”

Bir diğer sorun Suriyeli kadınlara yönelik 
mesleki eğitimlerin kapsamıyla ilgili oluyor; bu 
tip kurslar çoğunlukla kadın mesleği olarak 
görülen ve iş fırsatlarının az çıktığı sahalarda 
veriliyor. BM değerlendirmesine göre, mesleki 
eğitim kursuna gitmiş olan Suriyeli mülteci 
kadınların yarısından fazlası kuaförlük ve elişi 
alanlarında eğitim almış, ancak bu sahalarda 
güvencesi olan bir iş bulma şansının kısıtlı 
olduğu biliniyor.26 Kurum ve kuruluşların, 
kadınlara yönelik mesleki eğitim program-
larını işgücü piyasasının taleplerine cevap 
verecek şekilde çeşitlendirmeleri gerekme-
ktedir. Bu yapılırken geleneksel olarak kadın 
mesleği olarak düşünülen alanların ötesine 
geçilmelidir. Programlara kaynak sağlayanlar, 
kadınların iş bulma şansını artıracak eğitim-
lere ve geçimlerini iyileştirecek projelere 
destek olmayı öncelik edinmelidir.

Cinsel Taciz        
Görüşülen bazı kadınlar işyerlerinde cinsel 
tacizin yaygın olduğunu, bu nedenle 
işlerinden ayrıldıklarını belirtti. Cinsel 
tacize maruz kaldığını anlatanlar arasında,  
çalışma izni olmadan bir STK’da görev 
yapan “Amina” ile Türkiye’de çalışan, aynı 
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zamanda eğitimine devam eden matematik 
öğretmeni “Arwa” da bulunuyor. “Sesinizi  
çıkartamazsınız, yoksa sizin başlattığınızı 
iddia ederler” diyerek içinde bulundukları 
açmazı anlattılar. İkisi de, kadınların kendi 
itibarlarına leke getirmeyecek şekilde 
şikayette bulunabilecekleri yollar olması 
gerektiğini söyledi. Boşanmış bir kadın olan 
“İman” da karşılaştığı en büyük zorlukların dil 
bilmemek ve cinsel tacize uğramak olduğunu 
anlattı. “Çalışırken işverenimden cinsel tacize 
uğradım,” diyen İman şöyle açıkladı: “Sözle 
taciz edildim. Sonra derhal işi bıraktım.”

“Mariam” da Suriyeli genç bir kadın; Refugees 
International’a, Türkiye’de çalışmaya 
kendisinin 13, kız kardeşinin 14 yaşında 
başladığını belirtti. Suriye’deyken ailesinin 
rahat bir yaşamı olduğunu ancak Türkiye’deki 
şartları nedeniyle her ikisinin de çalışması 
gerektiğini söyledi. “Tabii ki babam çalışıyor 
olmamızdan memnun değil, ama çalışmak 
zorundayız. Durumu kabulleniyor, ayrıca yaşı 
da ilerliyor. Yalnızca erkek kardeşimin geliriyle 
geçinmemiz mümkün değil.” Mariam da, 
Refugees International’a, uğradığı cinsel tacizi 
anlattı; çalıştığı tekstil atölyelerinde tacize 
maruz kaldığını, bu başına ilk geldiğinde 13 
yaşında olduğunu söyledi. “Çok iş değiştirdim 
çünkü çok sorun yaşadım. Anladım ki, her 
yer aynı aslında. 10 tane tekstil atölyesinde 
çalıştım.” 

S o n u ç 
Ekonomik zorluk dönemlerinde istihdam 
genelde önemli bir sorun haline gelir. İşsizlik 
mültecilere ev sahipliği yapan yerel nüfus 
arasında artışa geçtiği zaman, mültecilerin 
işgücü piyasasına girme konusu büyük 
hassasiyet kazanır. Bu açıdan Türkiye 
bir istisna değil. Geçmiş yıllarda Türkiye 
Suriye’deki savaştan kaçan insanlara 
kapılarını cömertçe açtı. Bunun sonucunda 
kendi ekonomi kaynakları üzerindeki 
baskının arttığı biliniyor. Ancak, bu durum 

Suriyelileri halen bir savaş bölgesi olan 
İdlib’e sınır dışı etme uygulamasını haklı 
çıkaramaz. Aynı şekilde, Suriyelilere karşı 
giderek artan yabancı düşmanlığı konusunda 
etkin bir harekete geçemeyen hükümetin 
sorumluluğunu azaltacak bir bahane olarak 
da görülemez. 

Türk makamlarının çalışma izni ve kayıtlarla 
ilgili kurallara uyulması için gösterdikleri çaba 
anlaşılabilir. Öte yandan, Türk yetkililerin 
kaçak işlerde çalışan ve kayıtlı olmadıkları 
halde Istanbul’da yaşayan Suriyelilere yıllardır 
göz yumduğu biliniyor. Kuralları uygulamak 
için aniden alınan son tedbirler hiç gerekli 
olmadığı kadar sert ve yıllardır Istanbul’da 
yaşayan mültecilerin içinde bulundukları 
şartlar dikkate almadan yürütülüyor. Türk 
yetkililerin mültecilere statülerini düzenli hale 
getirmek için fırsat tanıması gereklidir. Ayrıca, 
çalışma izni işlemleri, hem işveren, hem de 
çalışan bakımından kolaylaştırılmalıdır. Bu 
yalnızca daha fazla sayıda mülteciye yasal 
ve güvenli şartlarda iş imkanı sağlamakla 
kalmayacaktır. Mültecilerin Türk ekonomisine 
olan katkısı da böylelikle artacak, dolayısıyla 
onlara ev sahipliği yapan halk da bundan 
yarar görecektir.

Türkiye’deki mültecilerin haklarını koruma 
konusunda asıl sorumluluk Türk makamlarına 
düşmektedir. Ancak, Türkiye’nin kaynak 
desteğine olan ihtiyacı devam edecektir. 
Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı mültecilerin 
sayısı tüm AB üyesi ülkelerde bulunanlardan 
fazladır. Türkiye gibi ağır yük kaldıran ülkelere 
dayanışma göstermenin bir yolu mültecileri 
üçüncü ülkelere yerleştirme programları 
yürütmekten geçer. Böylelikle, bu insanların 
geçim kaynaklarının daha elverişli olabileceği 
ülkelere yerleştirilmeleri sağlanmış olur. 
Ancak, bugünkü ortamda, yerleştirme 
olanaklarının son derece kısıtlı olduğu 
görülüyor. Örneğin, 2018 mali yılı içerisinde 
Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’den 
kabul ettiği mülteci sayısı 199’u geçmedi. Mart 
2016 ila Mart 2019 arasındaki dönemde, AB – 
Türkiye Mutabakatı kapsamındaki yerleştirme 
programına katılan 18 AB üye ülkesinin 



www.refugeesinternational.org | 19 

Türkiye’den aldığı Suriyelilerin toplamı 22.292 
oldu.27   

AB, Türkiye ile yaptığı sözleşme çerçevesinde 
taahhüt ettiği 6 milyar Avro’luk fon bittikten 
sonra da, Türkiye’ye mülteciler konusunda 
destek olmaya devam etmelidir. Hem mülte-
cilere hem de yerel toplumun bireylerine 
yönelik programlar tasarlanmalı, bununla so-
syal uyumu sağlamak hedeflenmelidir. Ayrıca, 
AB ve fon sağlayan başka kaynaklar, mülte-
cilerin kendilerine yeterli duruma gelmeleri 
için yaptıkları çalışmalara kadınları da mutlaka 
dahil etmelidirler. Kadınların da mültecilerin 
işgücüne kazandırılması için düzenlenen pro-
gramlardan yararlanması gereklidir.

27.  International Rescue Committee, “Refugee Resettlement by the Numbers: Admissions Plummet in 2018,” February 2019, 
https://www.rescue.org/resource/refugee-resettlement-numbers-admissions-plummet-fy18; European Commission, “EU Turkey 
Statement Three Years On,” March 2019, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/europe-
an-agenda-migration/20190318_eu-turkey-three-years-on_en.pdf.
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Ya za r 

ha k k ı nda :
I z z a  L e g h t a s ,  yerlerinden edilen insanların hakları ve mülte-
cilerin işgücü piyasalarına erişimi konularında çalışan bir uz-
mandır. Haziran 2019’a kadar Refugees International’da kıdemli 
uzmanlık görevi yürütmüştür, halen aynı kuruma danışman-
lık yapmaktadır. Leghtas, mültecilerin istihdama erişimleri 
konusunu, Türkiye, Ürdün ve Karayip adası Curaçao özelinde 
ele alan raporlar yazmıştır. Ayrıca, Türkiye’deki Suriyeli olmayan 
mülteciler hakkında kaleme aldığı raporları bulunmaktadır.   
       

Refu g ee s 

int e r n at i onal 

hak k ı nda :
Refugees International, yerlerinden edilmiş insanların hayatlarını 
güvenceye almak ve kendilerine gereken korumayı sağlamak 
amacıyla mücadele veren, bu yönde çözümler üreten bir kuru-
luştur. Refugees International bağımsız bir kuruluş olup, her-
hangi bir hükümet ya da Birleşmiş Milletler’den destek kabul 
etmemektedir.
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