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Araştırma, Suriyeli mültecilerin demografik özelliklerini, 
yaşam koşullarını, temel ihtiyaçlara erişimini ve Türkiye’de 
ayrımcılık yaşama durumunu tanımlayabilmek amacıyla 
yapılmıştır. Veriler 3 Milyon Süriyeli 3 Milyon Fidan 
projesinde istihdam edilen çalışanlar arasından çalışmaya 
katılmayı kabul eden 501 kişiye anket ve 50 kişiye OGT 
uygulanarak toplanmıştır. 

 

Araştırmaya katılan Suriyeli mültecilerin %73’ü 40 yaşın 
altında, tamamına yakınının eğitimli (en az okur-yazar), 
yarının 2 yılın üstünde Türkiye’de yaşadıkları, 
çoğunluğunun kalifiye/vasıflı eleman olmasına karşın 
düzenli bir işte çalışmadıkları görülmektedir. %70’i evli olan 
grubun erken yaş evliliğini kültürel olarak sürdürdükleri, 
yüksek doğurganlık oranlarına sahip oldukları ve sorun 
devamı-erkeğin istemesi gibi nedenlerin doğurganlığı 
tetiklediği bulgulanmıştır. Suriyeli aileler 2 odalı kiralık 
evlerde 4-8 kişi birlikte kalıyorlar. Bu evlerin %16'sında ayrı 
mutfak bulunmazken %75’i odun ile ısınıyor. Türkiye’de 
kaldıkları yıl ile orantılı olarak düzenli bir işte çalışmaya 
başladıkları, mesleklerinin gelir durumuna ve iş bulmaya 
etkisinin olmadığı görülmektedir. Mültecilerin Türkçe 
bilmemeleri iş bulmalarında ve temel sağlık hizmetlerinden 
yararlanmalarını olumsuz olarak etkilemiştir. Mülteciler 
temel ihtiyaçlardan beslenme ve giyim ihtiyacını kendileri 
çalışarak/altın bozdurarak/borç alarak karşılarken 
yarısından fazla ihtiyacı karşılamada zorluk yaşadıklarını 
belirtiyorlar. Mültecilerin Türkiye’de yaşadıkları en önemli 
sorunlardan barınma ihtiyacını karşılamada kiraların pahalı 
olması nedeni ile çok zorlandıkları; Suriyeli oldukları için 
kötü evlerde ve pahalı evlerde kaldıkları görülmektedir. 
Sağlık hizmetini almak için Devlet hastanelerini kullanan 
Suriyeliler ilaç parası ve dil engeli nedeni ile sorun 
yaşamaktadır.  

 

Araştırmaya katılan Suriyeli mülteciler acil ihtiyaç olarak 
maddi destek ve istihdamı önceliklendirmişlerdir. 
Çalıştıkları sürece kendi ihtiyaçlarını bir şekilde 
karşılayabileceklerine inanmaktalar. Mültecilerin yarısına 
yakını toplum ve özellikle işveren tarafından ayrımcılık 
yaşadıklarını belirttiler. Ayrımcılığı iş yerlerinde ve ev 
kiralarken yoğun yaşayan mülteciler Türkiye halkının 
“onlara kucak açmasından” dolayı da minnet duyduklarını 
belirtiyorlar.  

 

Gelecekten beklentileri savaşın bitmesi, kalıcı işe 
yerleşmek, Suriye’ye dönmek olan mülteciler arasında 
genç olanlar iş olanağı yaratılırsa Türkiye’de kalmak 
istiyorlar. Türkiye’yi tercih etmelerinde en önemli kriter 
İslam ülkesi olmasıdır. Bunun yanında Türkiye’nin kendi 
ülkelerine göre özgürlükçü, demokrat ve insanlarının iyi 
olduğunu düşünüyorlar.   
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1.ÖZET  



Göç: Dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerle insan topluluklarının bir yerden başka bir yere 
gitmesidir.  
 
Zorunlu Göç: Savaşlar, sınır değişiklikleri mübadele, etnik baskılar, salgın hastalıklar, doğal afetler, 
kamulaştırma sonucu oluşan göçlerdir.  
 
Mülteci: Ülkesinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba 
mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için 
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz 
konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden 
yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle 
dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statüdür. 
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Kalıcı misafirler… 

Son yıllarda dünyada milyonlarca insan, yaşadıkları kendi 
vatanlarından savaşlar ve yoksulluk gibi siyasi, ekonomik 
ve sosyal sebeplerle ayrılarak yabancı ülkelere sığınmak 
zorunda kalmaktadır. 2012 yılı sonu itibarıyla çatışma ve 
şiddet nedeniyle 28.2 milyon kişinin yer değiştirdiği 
UNHCR tarafından açıklanmıştır. Göç-zorla yerinden 
edilenlerin 15.4 milyonu mülteci, 937 bini sığınmacı ve 3.3 
milyonu vatansız konumdadır (UNHCR). Suriye’de 
başlayan iç savaşla birlikte Avrupa kıtasının 2. Dünya 
Savaşı’ndan sonraki en büyük zorunlu göç ve mülteci krizi 
yaşanmaktadır.  

Ülkemizde resmi rakamlara göre 10 bine yakın sığınmacı 
bulunduğu bilinse de kaçak olarak bulunanların sayısının 
50 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Suriye’ye komşu 
ülkelerde 4 milyonun üzerinde Suriyeli mülteci ve Suriye 
içinde yerinden edilmiş yaklaşık 8 milyon kişi 
bulunmaktadır. 

Lübnan ve Ürdün’ün yanı sıra, Suriye iç savaşı ile birlikte 
Türkiye dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke 
konumuna gelmiştir. Türkiye açık kapı politikası 
uygulayarak çok sayıda mültecinin sınırları içerisinde 
sığınmasına izin vermiştir. Mültecilik konusunda taraf 
devletlerin uluslararası yükümlülükleri 1951 yılında 
imzalanan Cenevre Sözleşmesi’yle belirlenmiştir. Bu 
kapsamda hem kimlerin mülteci olarak niteleneceği hem 
de mülteci olarak kabul edilenlere sağlanacak haklar 
netleştirilmiştir. Temel haklara ilişkin ayrıntılara ek olarak, 
“geri göndermeme” prensibiyle mültecinin zulüm 
göreceğine inanılan ülke ya da ülkelere gönderilmemesi 
kararlaştırılmıştır. Buna göre Suriye’den kaçan bir mülteci 
Suriye’ye geri gönderilemez ya da sınırdan geri 
çevrilemez.  

Göç ettirme/iskan pratikleri ve göçmenlerin kabulü ulus-
devletlerin kendi belirledikleri kurallar doğrultusunda 
gerçekleşmektedir. Türkiye uzun zaman boyunca göç 

 

17 Aralık 2015 tarihi itibarı ile Suriye dışında bulunan 
diğer ülkelerdeki toplam mülteci sayısı 4.390.439 ‘dur. 
Bunun 2.098.539 ‘u Mısır, Irak Ürdün, Lübnan ve Kuzey 
Afrika’da bulunmakta, 2.291.900 ‘u ise ülkemizde 
bulunmaktadır.  

Mısır’da bulunan mülteci/sığınmacı sayısı: 117.658 

Irak’ta bulunan mülteci/sığınmacı sayısı: 245.022 

Ürdün’de bulunan mülteci/sığınmacı sayısı: 635.324 

Lübnan’da bulunan mülteci/sığınmacı sayısı: 1.069.111  

 veren ülke konumunda olmasına karşın, 1990’ların ikinci 
yarısından itibaren Türkiye göç alan bir ülke konumuna 
geçmeye başlamış; Türkiye’ye Ortadoğu, Avrasya ve 
Afrika olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden düzensiz 
ve transit göçmen olarak pek çok kişi gelmiştir .  
 

Ancak Türkiye 2011’den itibaren Suriye krizinde olduğu 
kadar yoğun bir mülteci nüfusla karşılaşmamıştır. 
Mültecilerin kitlesel akınla Türkiye’ye gelmiş olması, hem 
verilen hizmetlerin yeterli olmamasına hem de 
uygulamalarda sorunlar çıkmasına sebep olmuştur. 
 

Nisan 2011 tarihinden bu yana, Suriye’de ortaya çıkan iç 
savaştan Türkiye’ye sığınan, “geçici koruma” sağlanan 
Suriyeli kişilerin sayısı 2017 itibari ile 3 milyon 551 bin 78 
kişi olup %50’sini kadınlar oluşturmaktadır. Suriyeli 
sığınmacıların % 10’u 10 ildeki 22 kampta, %90’ı da 
kamplar dışında, Türkiye’nin 81 ilinden 9’u hariç hemen 
her tarafına yayılmış olarak yaşamaktadır . 
 

Türkiye’ye geçerli bir pasaportla giren kayıtlı Suriyeli 
mülteciler, diğer Ortadoğu veya Asya ülkelerinden gelen 
sığınmacılardan farklı olarak, oturma ve çalışma iznine 
başvuru, sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi haklara 
sahip olabilmektedir. 
 

2. GİRİŞ   
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Nisan 2014’te Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
(YUKK) yürürlüğe girmiş ve mevcut koruma planını, bu 
kişilere kanunen yasal statü tanıyarak ve kampların 
dışında yaşamalarına izin vererek güçlendirmiştir. İçişleri 
Bakanlığı’na bağlı ve Suriyeli mültecilerin kayıt altına alın-
masını da kapsayan, sığınmayla ilgili konulardan sorumlu 
olan, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2013’te kurulmuş ve 
18 Mayıs 2015’te taşra görevlerini devralmıştır. Böylelikle 
mültecilerin kayıt altına alınması, kampların kurulması ve 
kampların içinde ve dışında yaşayan mültecilere destek 
verilmesine dair sorumluluk T.C. Başbakanlığı’na bağlı Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Bunu takiben yayınlanan 
Ekim 2014 tarihli Geçici Korumaya Yönetmeliği, geçici 
koruma altındaki kişilerin kayıt altına alınmasıyla ilgili kural 
ve usuller ile bu kişilerin hak ve salahiyetlerini 
tanımlamaya çalışmıştır. Yönetmelikte, yasa kapsamına 
giren kişilerin ücretsiz acil sağlık hizmeti alma, ülkede 
yasal olarak ikamet ettiklerini gösterir kimlik kartı edinme, 
barınma, gıda ve diğer hizmetlerin verildiği “barınma 
merkezleri”ne erişim, ülkeye düzensiz yollarla girdikleri 
gerekçesiyle gözaltına alınmama hakkı, aile birleşimine 
erişim, hukuki danışma ve ücretsiz çeviri hizmetlerine 
erişim ve geldikleri ülkelere zorla geri gönderilmekten  

korunma hakları olduğu belirtilmektedir (HRW, 2015: 9-
10). GİGM “söz konusu Yönetmeliğin Geçici 1. maddesinin 
birinci fıkrası gereği; Suriye Arap Cumhuriyetinden 
ülkemize gelen Suriyeliler ile vatansızlar ve mülteciler 
geçici koruma kapsamına alınmışlardır.” diye belirt-
mektedir.17 Yine aynı yönetmeliğin ““Geçici Koruma 
Kimlik Belgesi” başlıklı 22. maddesi gereğince, kayıt 
işlemleri tamamlananlara, valilikler tarafından geçici 
koruma kimlik belgesi düzenlenmekte ve bu yabancılara 
25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Kanun ile 22/10/2014 
tarihli ve 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği 
kapsamında yabancı kimlik numarası tahsis edilmektedir” 
denilmektedir. Yine GİGM’e göre, kayıt işlemini 
tamamlayan geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler 
www.goc.gov.tr web adresinin ana sayfasında yer alan 
“Geçici Koruma Yabancı Kimlik No” sekmesinden giriş 
yaparak “Geçici Koruma Kimlik Belgesi/Yabancı Tanıtma 
Belgesinde” yer alan ve 98 ile başlayan “Şahıs Numarası” 
ile herhangi bir bedel talep edilmeksizin “Yabancı Kimlik 
Numarası”na erişebilmektedirler. 
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Kalıcı bir hukuki statüye sahip olmayan; barınma, eğitim, sağlık, 
beslenme gibi en temel yaşamsal hakları dahi güvence altında 
bulunmayan mülteciler, içinde bulundukları koşullar nedeniyle 
suça karışabilmekte veya herhangi bir sebeple meydana gelen bir 
şiddet ortamının mağduru olabilmektedir. Kalış süreleri uzadıkça 
beraberlerinde getirdikleri birikimleri tükenen sığınmacılar, 
zorunlu ihtiyaçları olan barınma, gıda ve güvenlik hususlarında 
kaygı yaşamaktadırlar.  
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Mültecilerin sorunları… 

Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteciler açısından, beş yılı aşkın 
süredir yaşanan sorunlar, geleceğe dair belirsizlik ve statüsüzlük 
hali, bu toplum içerisinde umutsuzluğu da büyütüyor. Barınma, 
eğitim, sağlık, beslenme gibi en temel yaşamsal hakları dahi 
güvence altında bulunmayan mülteciler, içinde bulundukları 
koşullar nedeniyle suça karışabilmekte veya herhangi bir 
sebeple meydana gelen bir şiddet ortamının mağduru 
olabilmektedir.  

Kalış süreleri uzadıkça beraberlerinde getirdikleri birikimleri 
tükenen sığınmacılar, zorunlu ihtiyaçları olan barınma, gıda ve 
güvenlik hususlarında kaygı yaşamaktadırlar. Temel sorunlar 
olan barınma, ucuz işçilik, işsizlik gibi alanlarda acil önlemler 
almayı gerekli kılıyor.  
 

Türkiye’deki kamplarda yaşayan Suriyelilerin sağlık hizmetlerine 

ulaşımının büyük oranda sorunsuz gerçekleştiği belirtilmektedir 

(AFAD, 2013). Ancak kamp dışında, toplum içinde yaşayanlar 

için durum oldukça farklıdır. Suriyeli mültecilerin çoğunluğu -

yaklaşık %90’ı- kamp dışında yaşamakta ve barınma, sağlık 

hizmeti ve beslenme, hijyen gibi sağlığın belirleyicisi olan pek 

çok konuda sıkıntı çekmektedir (USAK, 2014). Kampta 

yaşayanlar ile kamp dışında yaşayanlar arasındaki büyük 

eşitsizlik AFAD’ın çalışmasında gösterilmekte ve kamplarda 

yaşayan kadınların yaklaşık %94’ünün, kamp dışında yaşayan 

kadınların ise %58’inin Türkiye’de sağlık hizmeti kullandığı 

belirtilmektedir (AFAD, 2013). Kamp içi ve kamp dışında 

yaşanan bu farklılık erkek mülteciler için de, azalmakla birlikte, 

geçerliliğini sürdürmekte ve kamplarda yaşayan erkeklerin 

yaklaşık %90’ının, kamp dışında yaşayan erkeklerin ise %60’ının 

Türkiye’de sağlık hizmeti kullandığı belirtilmektedir (AFAD, 

2013). Sağlık hizmetinin kullanımındaki bu farklılık, kamp 

dışında yaşayanların sağlık gereksinimi olmadığını değil, 

karşılanmayan bir gereksinim olduğunu göstermektedir.  

Sığınmacılar ve mülteciler gelirlerinin de az olmasının 

etkisiyle toplumdaki en zayıf ve savunmasız gruplardan 

biridir (El-Khatib, Z vd.,2013). Yapılan çalışmalar 

değerlendirilen tüm hanelerin yalnızca temel 

gereksinimlerini karşılayabildiği belirtilmiştir (Esin vd., 

2014). Düşük gelirin birincil nedeni işsizliktir.  

Suriyelilerin Türkiye’de yasal olarak çalışabilmeleri için 

öncelikle ikamet izinleri olmalıdır ve ikamet izni olan Suriyeli 

sayısı da yaklaşık 80.000’dir (Erdoğan, M. ve Ünver, C., 

2015).  

Kamp dışında yaşayan Suriyeliler büyük oranda 

sosyoekonomik düzeyi düşük semtlerde, kendi imkanlarıyla 

temin etmek zorunda oldukları, kiralık konutlarda 

kalmaktadır(TTB, 2014). Bu konutların birçoğu maddi 

imkansızlıklar nedeniyle genellikle konut olarak kullanılmak 

için elverişli olmaktan uzak binalar ya da baraka şeklindeki 

yapılardır.  
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Çalışma ve İstihdam 

Geçici Koruma faydalanıcılarının 99 ile başlayan geçici 
koruma kimlik kartına sahip olması, en az 6 ay geçici 
koruma altında kayıtlı olması ve gerekmektedir. Ayrıca 
başvurunun ikamet edilen ildeki makamlara yapılması ve 
ilgili kişinin daha önce çalışma izni almamış olması 
gerekmektedir. Çalışma izni başvurusu Geçici Koruma 
altındaki kişiyi işe almak isteyen kişi ya da kuruluşlar 
tarafından  
E-Devlet Kapısı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na (ÇSGB) başvurularak gerçekleştirilebilir. 
Bağımsız çalışma izni başvurusu için gerekli şartları 
sağlayan kişiler (bir işletme sahibi olan veya olmak 
isteyen)ise başvurularını şahsen yapabilirler.  
Çalışma izni başvurusu Türkiye e-Devlet sistemi üzerinden 
yapılır ve tüm süreç internet üzerinden gerçekleşir. Bu 
basit bir süreçtir ve BMMYK, ortaklarıyla vasıtasıyla 
işverenler ve potansitel işçiler için destek sağlamaktadır.  
Herhangi bir işyerinde çalışan Geçici Koruma statüsündeki 
kişilerin sayısı Türk çalışanların sayısının en fazla yüzde 
onu (%10) kadar olabilir. Örneğin, 100 Türk işçinin olduğu 
bir işyerinde en fazla 10 Suriyeli işçi çalıştırılabilir. Bir 
işyerinde 10’dan az işçi çalışıyorsa veya yalnız bir Türk işçi 
çalıştığı durumlarda dâhi bir Suriyeli işçi istihdam edilebilir.  

Türkiye’de genel bir olgu olan güvencesizlik ve taşeron 

istihdamı Suriye’den gelen göçmenlerle daha da şiddetli 

bir soruna dönüşmüştür. Genel ve göçmenlikten kaynaklı 

işsizlik, güvencesizlik ve benzeri sorunlar artmaktadır. 

Ülkemizde kamp dışında bulunan Suriyeli sığınmacılar çok 

ağır işlerde çalıştırılmakta, buna karşılık onlara cüzi 

miktarlarda ücretler ödenmektedir. Verilen düşük ücretler 

nedeniyle Türkiye vatandaşı olan işçiler ise işsiz 

kalmaktadır. Yine çalışanların tamamına yakını sigortasız 

çalıştırılmakta ve kendilerine iş güvenliğine ilişkin olarak 

herhangi bir eğitim verilmemektedir.  

Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, 

yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki 

yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası “Çalışma izni bulunmayan 

yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir 

yabancı için beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu 

durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa 

eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine 

dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık 

harcamalarını karşılamak zorundadır.” düzenlemesini 

içerir. Ancak fiilen bu hükmün çok az uygulandığı 

bilinmektedir. 
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3. PROJE ÖZETİ  
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Proje özeti 

Bir orman gibi kardeşçe yaşama ideali ve bilinciyle başlatılan 3 Milyon Suriyeli-3 Milyon Fidan projesi Alman 
Uluslararası İşbirliği Kuruluşu GİZ ’in finansman desteğiyle gerçekleştiriliyor. 

Suriyeli mültecilere ekonomik katkı sağlayarak, aktif iş hayatında yer almaları amacıyla, 800 Suriyeli ve 200 Türkiyeli 
kişi fidan dikiminde görev alacaklardır. Türkiye’ye göç etmiş olan yaklaşık 3.000.000 Suriyelinin, kesilen her ağacın 
yerine bir fidan dikerek; yaşadıkları ülke vatandaşlarıyla duygusal bağ kurmalarını ve Yeşil Avrupa Projesi’ne 
katkılarını sağlamak projemizin temel amacıdır. 

• İşsiz ve umutsuz 800 Suriyeliye 200 Türk vatandaşa 3 ay sürecek bir meşguliyet , 

• Suriyeli vatandaşlarla Türkiye halkı arasında bir köprü oluşturarak olumsuz düşünceleri olumluya 
dönüştürecek alan yaratılması, 

• Çalışanların aileleriyle 5000-6000 kişiye dokunulması, 

• 3.000.000 fidanla büyük bir çevresel katkı 

GİZ ‘in finansman desteğiyle hayata geçen projede, Orman Genel Müdürlüğü fidanların temininden, dikilecekleri 
alanın sağlanmasına kadar büyük destekler vermektedir. Boğazın iki yakasında bulunan Beykoz Belediyesi ile Sarıyer 
Belediyesi de projeye moral ve lojistik destek sağlamaktadırlar. Projenin yerelde uygulanmasında görev alan 
International Bund ve Türkiye’deki şirketi IBETH ile tüm paydaşların bir araya gelmesini sağlayan Darülaceze 
Vakfı’dır. 
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Sağlık taraması  

3 Milyon Suriyeli 3 Milyon Fidan projesinde istihdam 
edilen 1015 Suriyeli mülteci İş Sağlığı ve Güvenliği aldılar. 
Suriyeli mülteciler arasından 972 kişiye sağlık taraması 
yapıldı. Sağlık taramalarında Akciğer Grafisi, tam kan 
sayımı, solunum fonksiyon testi ve odyometre ölçümü 
yapıldı. Tarama sonuçları uzman hekim tarafından 
değerlendirildikten sonra gerekli durumlarda hastaneye 
yönlendirildi.  

Periyodik olarak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının 
çalışma alanlarında yaptıkları ziyaretlerde mültecilerin 
çalışma koşulları değerlendirilirken sağlık muayeneleri 
yapıldı, ilaç reçete edildi ve hastaneye sevkleri sağlandı.  

 

Sağlık tarama sonuçları analiz edilerek raporlandırıldı. 
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• Tuzla Piyade Okulu Ağaçlandırma Alanı 

• Pendik Orman Ağaçlandırma Alanı 

• Ömerli Ağaçlandırma Alanı 

• Bahçeköy Fidanlığı 

• Bahçeköy İşletme Müdürlüğü 

• Çoban Çeşme Fidanlığı 

• Göktürk Fidanlığı 

• İstanbul İşletme Müdürlüğü 
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Araştırma  

4. ARAŞTIRMA 
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4.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırma, Suriyeli mültecilerin demografik özelliklerini, yaşam koşullarını, temel 
ihtiyaçlara erişimini ve Türkiye’de ayrımcılık yaşama durumunu tanımlayabilmek 
amacıyla yapılmıştır. Mültecilerin temel hizmetlere erişimleri ve hizmet kullanımı için 
planlanan çalışmalar, onların yaşamlarını etkileyen faktörlerin tespiti ve kültürel 
özellikleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Tüm kurumlar insanların yaşama 
hakkını savunarak, birey ile ilgili önyargılı olmadan, davranışlarının toplum ve kültürden 
etkilendiği ve gereksinimlerinin çevre koşulları ile ilgili olduğunu bilerek hizmet 
vermelidir. Suriye’li mültecilerin temel ihtiyaçlara erişimleri ve bunu etkileyen unsurların 
belirlenmesi, onlara verilecek hizmetlerin planlaması açısından önemli olacaktır. 

 17 



4.2. Yöntem 

Araştırmanın 
Evreni 

•Tanımlayıcı özellik taşıyan araştırmanın evrenini, İstanbul’daki 3 Milyon Suriyeli 3 milyon fidan 
Projesinde çalışan,15 yaş üstü Suriyeli mülteciler oluşturdu. 

Araştırmanın 
Örneklemi 

•Kantitatif çalışmanın örneklemini; 15 Nisan-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında 3 Milyon Suriyeli 3 
Milyon Fidan projesinde çalışanlar arasından gönüllü 501  Suriyeli mülteci, kalitatif çalışmanın 
örneklemini ise projede çalışanların arasından rastgele sayılar tablosu kullanılarak randomize 
yöntemle seçilen araştırmaya katılmaya gönüllü 50 ( 5 grup) Suriyeli Mülteci oluşturdu. 

Araştırmanın 
Yürütüldüğü 

Yer 

•3 Milyon Suriyeli 3 Milyon Fidan projesi kapsamında dikim alanı olarak belirlenen Tuzla Piyade 
Okulu Ağaçlandırma Alanı, Pendik Orman Ağaçlandırma Alanı, Ömerli Ağaçlandırma Alanı, 
Bahçeköy Fidanlığı, Bahçeköy İşletme Müdürlüğü, Çobançeşme Fidanlığı, Göktürk Fidanlığı, 
İstanbul İşletme Müdürlüğü ‘n de  mültecilere ulaşıldı.  

Katılımcıların  
Özellikleri 

•3 Milyon Suriyeli  3 Milyon Fidan projesi kapsamında 3 aylık süre için işe alınan Suriyeli 
mültecilerin seçiminde ailelerinde hiç çalışan olmayan ekonomik açıdan sıkıntı içinde olan kişiler 
seçildi. Her aileden bir (zorunlu durumlarda 2 kişinin) istihdamı sağlandı. Çoğunluğu Arap 
kökenli olan mültecilerin ¼ ü Türkmenlerden oluşmaktadır.  
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Veri Toplama 
Araçları 

•Veriler, araştırıcılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan 5 bölüm ve toplam 56 
sorudan oluşan anket formu ve yarı yapılandırılmış odak grup görüşme formu ile elde edildi. 
Anket formu;  “sosoyo-demografik bilgileri”, “doğurganlık bilgilerini”, “yaşam alanı bilgilerini”, 
“temel ihtiyaçlara erişim”, “ayrımcılık hakkında görüşler” ve “geleceğe ilişkin düşünceler” 
bölümlerinden oluşmaktadır. Odak grup görüşmesi için hazırlanan görüşme formu ise “göç 
nedeni ile halen yaşadığı ortam”, “Suriye’de yaşam”, “Türkiye’deki duruma ilişkin görüşler” ve 
“geleceğe ilişkin görüşler” den oluşmaktadır. OGT öncesi her mülteci için demografik 
özelliklerini tanılayabilmek için kişisel veri formu dolduruldu.  

Veri Toplamada 
İzlenen Yol 

•Anket ve görüşmeler mültecilerin çalıştığı proje alanında,  sadece görüşmeci, çevirmen ve 
mültecilerin bulunduğu bir ortamda görüşülen kişilerin onayı alınarak gerçekleştirildi. 

Verilerin 
Değerlendirilmesi 

•Araştırmanın kantitatif verilerinin analizinde IBM SPSS Statistics 23.0  versiyonu kullanıldı. 
Mültecilerin bazı özelliklerinin karşılaştırılmasında chi-square pearson testi kullanıldı. OGT ları 
deşifre sonrası tematik analiz ile değerlendirildi. 
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4.3. Araştırmanın soruları ve sınırlılıkları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışmamıza yön veren sorular 

• Suriyeli mültecilerin temel ihtiyaçlara erişimi nasıl? 

• Türkiye’de bulunma süreleri temel ihtiyaçlara erişimlerini 
etkilemiş mi? 

• Türkiye’de bulunma süreleri ayrımcılık yaşama durumlarını 
etkiliyor mu? 

• Türkiye’de bulunma süreleri gelir durumunu etkiliyor mu? 

• Türkçe bilme temel ihtiyaçlara erişimi etkiliyor mu? 

• Eşlerin çalışması gelir durumunu etkiliyor mu? 

• Sahip oldukları meslek gelir durumunu etkiliyor mu? 

• Daha önce çalışmış olma gelir durumunu etkiliyor mu? 

• Türkiye’de bulunma süreleri ve daha önce çalışma durumları 
etkili mi? 

  

Çalışmanın Sınırlılıkları 
• Proje süresinin 3 aylık olması nedeni ile çalışan 

mültecilerin tamamına ulaşılamamıştır. 
• Anketlerin uygulanmasında ve odak grup 

görüşmelerinde tercüman kullanılması veri 
kaybına yol açmış olabilir. 
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4.4. Bulgular ve tartışma 
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4.4.1. Sosyo demografik bilgiler 
 

Tablo 1. Süriyeli  mültecilerin demografik bilgileri 

  n % 

Cinsiyet 

Kadın 74 14,8 

Erkek 427 85,2 

  

Yaş 

15-19 41 8,2 

20-24 64 12,8 

25-29 156 31,1 

30-34 55 11,0 

35-39 54 10,8 

40-44 28 5,6 

45-49 37 7,4 

50 ve uzerı 66 13,2 

Eğitim 

Okuryazar-
degıl 14 2,8 

Okuryazar 100 20,0 

İlkokul 170 33,9 

Lise 106 21,2 

Yüksekokul 111 22,2 

Ana Dil 
Arapça 486 97,0 

Türkçe 15 3,0 

Türkçe Bilme 
Biliyor  182 36,3 

Bilmiyor 319 63,7 

TOPLAM   501 100 

Çalışmaya katılan Süriyeli  mültecilerin %85,2’si 
erkeklerden, %31,1’i 25-29 yaş aralığında, %33,9’u 
ilkokul mezunlarından oluşuyordu. Çalışmaya 
katılanların tamamına yakını Arap oldukları için ana 
dilleri Arapça idi. Ana dilleri Türkçe olanlar 
Türkmenlerdi. Katılımcıların %63,7 si Türkçe bilmiyordu. 
 
Demografik açıdan çeşitlilik gösteren Suriye nüfusunun 
ağırlıklı olarak %60 oranla Arap-Sünniler 
oluşturmaktadır. Arap Alevilerin oranı %12 olarak 
bilinmektedir. %10’a yakın oranda Kürt Sünniler bulunan 
Suriye’de nüfusun geri kalan %18’ini Hıristiyan gruplar 
oluşturmaktadır.   
 
Suriye 2015 verilerine göre 15 yaş üzeri kadınlarda 
okuryazarlık oranı %81 dir. AFAD 2014 yılı raporunda; 
kadın mültecilerin çoğunun Türkçe bilmediğini, %21’inin 
okur-yazar olmadığını belirtmektedir. Suriye 2015 
verilerine göre 15 yaş üzeri kadınlarda okumaz yazma 

oranı %19 gibi çok yüksek orandadır. Erkeklerde ise bu 
oranlar daha yüksek.  
 
 
 

 
 
 

Çalışmamızın odak grup görüşmeleri Suriyeli 50 
mülteci ile 5 toplantı yapılarak gerçekleştirildi. 
Mültecilerin yaş ortalaması 35, yarısı orta ve üzeri 
öğrenim düzeyinde, tamamına yakını Arap kökenliydi. 
Katılımcıların yarısından fazlası bir mesleğe (zanaat) 
sahip olduklarını, evli olduklarını ve Türkiye’de 
ortalama 3 yıldır bulunduklarını belirttiler.  
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4.4.2.Göç  bilgileri 

Tablo 2. Suriyeli mültecilerin göç bilgileri 

Geliş 
nedeni 

Savas 480 95,6 

İs bulmak 18 3,6 

Tanıdık-akraba 
3 ,6 

        

Türkiye'de 
kalış süresi 

1 yıldan az 83 16,5 

1-2 yıl 169 33,7 

3-4 yıl 200 39,8 

4 yıl üzeri 49 9,8 

        

Suriye'de 
yaşadığı 
yer 

İl merkezi 324 64,5 

İlce 29 5,8 

Köy 145 28,9 

Mezra 3 ,6 

        

Savaşta 
kayıp 
yaşama 

Evet 353 70,1 

Hayır 136 27,1 

Cevapsız 12 2,6 

Toplam 501 100 
83 

169 

200 

47 

1 yıldan az

1-2 yıl

3-4 yıl

4 yıl üzeri

Grafik 2. Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalış süresi 

“Suriye’de devlet çocuklarımı askere istedi. Biz de savaştan 
kaçmak için, çocuklarım için geldik. Suriye de evimiz savaşta 
bombalandı. Evsiz de kaldık.” (Mahmut, 50 yaş, evli) 
 
«Hepimiz harp yüzünden geldik, biz Suriye’de iyiydik. İşimiz, 
evimiz, arabamız vardı. Savaş çıkınca kötü oldu, evimizi, işimizi 
kaybettik, canımız için geldik buraya.» (Mustafa, 48, evli) 
 
 
, 

Anket çalışmasında ve OGT larında mültecilerin 
tamamına yakını savaş nedeni ile  Türkiye’ye 
geldiklerini ve %40 a yakını 3-4 yıldır Türkiye’de 
yaşadıklarını belirttiler.  Yarısından fazlası şehir 
merkezinde yaşayan Süriyelilerin  %70’i savaşta 
en az bir kayıp vermişti.  
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96% 

3% 1% 

Grafik 1. Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye geliş nedeni 

savas is bulmak tanıdık-akraba



 

 

Suriyeli mültecilerin %30’una yakını zanaatkar olmasına 
karşın, %78’i iş buldukça çalışıyordu.  

9% 
13% 

78% 

Grafik 3. Suriyeli mültecilerin Türkiye’de çalışma durumu 

Çalımadı Duzenli bir işte çalıstı İs buldukça çalışıyor

“Herkes çalışıyor, büyük çocuk çalışıyor, gençler 
hemen iş bulabiliyorlar ama büyükler 40 yaşından 
sonra çok zor bulunuyor, hemen hemen bulunmuyor” 
(Hicezi, 51 yaş, evli) 
 
“Eşlerimiz de iş bulmak konusunda çok zorlanıyorlar. 
Şimdi benim eşim 55 yaşında ve iş bulamıyor.” 
(Fatma, 48 yaş, evli) 
 
«Bize iş versinler yeter…. Ben iki ay çalıştım biyerde, 
paramı vermedi, dedim para, dedi yallah yallah, polise 
gittim, o da dedi yallah. Sigorta yapın diyoruz, yallah 
yallah… ilk defa burada sigorta olduk.» (Sebahattin, 
22 yaş, bekar) 
 
«Ben gelince bir yıl çalışamadım, iş vermediler. 
İnsanlar sanıyorlar ki, biz burada devletten para 
alıyoruz. Yok öyle, kendi akrabalarımızdan borç 
alıyoruz, altın bozduruyoruz, borçla hep.» (Enes, 24, 
bekar) 
 

Yapılan çalışmalarda yaklaşık her iki Suriyeliden birinin çalıştığı 
gösterilse de Türkiye’de çalışma izni alan Suriyeli sayısı 
3.856’dır (Erdoğan, M. ve Ünver, C., 2015). Bu durumda 
ülkemizde yaklaşık 1 milyona yakın Suriyeli kayıtsız olarak 
çalışmaktadır. Kayıtsız çalışan Suriyeliler genellikle merdiven 
altı ve vasıfsız işlerde çalışmakta ve Türkiye cumhuriyeti 
vatandaşlarıyla aynı işi yapsalar bile yarı ücret almaktadırlar 
(TTB, 2014). Herhangi bir işte çalışan Suriyelilerin ortalama 
aylık gelirinin 230.9 dolar olduğu belirtilmektedir (AFAD, 2014). 
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4.4.3. Çalışma ve istihdam 
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Grafik 4. Suriyeli mültecilerin mesleklerinin dağılımı 



Tablo 3. Suriyeli mültecilerin evlilik bilgileri 

   n  % 

Medeni hal 
(N:501) 

Bekar 146 29,2 

Resmi nikahlı 
evli 

300 59,8 

İmam nikahlı 55 10,9 

Evlilik yaşı 
(N:355) 

15 yaş altı 29 8,2 

15-19 yaş 61 17,2 

20-24 yaş 126 35,5 

25-29 yaş 103 29,0 

30 ve üstü 36 10,1 

      

Eşin çalışma 
durumu (N:355) 

Çalısmıyor 272 76,6 

Düzenli bir iste 
çalışıyor 

20 5,6 

İs buldukca 
calısıyor 

63 17,7 

      

Eşin mesleği 
(N:355) 

Ev kadını 263 74,1 

Memur 16 4,5 

İşçi 12 3,4 

Serbest meslek 19 5,4 

Diğer 45 12,7 

4.4.4. Medeni durum 

Evlilik yaşı ve evlilik çeşitleri ülkeden ülkeye farklılık 
göstermektedir. İlk evlenme yaşı, kadının gebelikle ilgili 
risklerle karşılaşma durumunu belirlemesi nedeniyle önemli 
bir demografik göstergedir. İlk evlenme yaşının küçük olduğu 
nüfuslar; erken yaşlarda çocuk sahibi olunan ve doğurganlığın 
yüksek olduğu nüfuslar olma eğilimindedirler. Suriye’de 2014 
yılı verilerine göre kızların %13,3’ü 18 yaşından önce 
evlenmiş olup 15-19 yaş grubunda doğurganlık oranı 
40,02’dir. Suriye’de yasal evlilik yaşı 17 olmasına karşın dini 
liderlerin izni ile istisnalar olabilmektedir.  
 

Çalışmamıza katılan mültecilerin %70’i evli, %35,5’i 20-
24 yaşlarında evlenmiş, %80’e yakınının eşleri 
çalışmıyor. Mültecilerin ¼’ü 19 yaşın altında evlenmiş.  

Mültecilik en fazla kadın ve çocukları etkilemektedir. Kadınlar 
ve kız çocukları açısından nitelikli sağlık, beslenme, barınma 
gibi temel ihtiyaçlara erişim kadar çocuk yaşta evlilikler ve 
cinsel istismar da tehlike olarak durmaktadır. Halen bütün 
dünyada can yakmaya devam eden erken evlilikler yüzünden 
tüm dünyada üç kadından birisi 18 yaşından önce 
evlenmekte. Eğer gerekli çalışmalar yapılmazsa 2050 yılında 
dünyada çocuk yaşta evlendirilmiş kadın sayısının 1.2 milyarı 
bulacağı söyleniyor.  
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Erken yaş evlilikleri yaygın olan Suriye toplumunun yaşadığı  
savaş sonrası mültecilik erken yaş evliliğinin Türkiye’de 
artacağının işaretidir.  



Tablo 4. Suriyeli mültecilerin doğurganlık bilgileri  

n % 

Sahip olunan 
çocuk sayısı 

Çocuk yok 186 37,1 

1-3 113 22,6 

4-6 146 29,1 

7 ve üzeri 56 11,2 

İstenilen çocuk 
sayısı 

1-3 45 9,0 

4-6 161 32,1 

7 ve üzeri 111 22,1 

Cevapsız 184 36,5 

Cinsiyet tercihi 

Oğlan 26 5,2 

Kız 9 1,8 

Farketmez 339 67,5 

cevapsız 127 25,5 

Çocuk sahibi 
olmaya karar 

veren 

Erkek 131 26,1 

Kadın 17 3,4 

Kadın erkek 
birlikte 

223 44,4 

Büyük anne-baba 3 ,6 

Cevapsız 127 25,5 

Çocuk sahibi 
olmada beklenti 

Erkek cocuk 
arzusu 

37 7,4 

Kız cocuk arzusu 9 1,8 

Evlat sevgisi 165 32,9 

Ailenin 
devamlılıgı 

144 28,7 

Toplum/aile 
beklentisi 

17 3,4 

Beklenti yok 2 ,4 

Cevapsız 127 25,5 

Başka çocuk 
isteği 

Evet 160 31,9 

Hayır 145 28,9 

Bilmiyorum/belki 
34 6,8 

Cevapsız 162 32,5 

Toplam   501 100,0 

4.4.5. Doğurganlık bilgileri 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda evlilikler ve 
doğumlar daha çok var olan inanç, kültür ve toplumsal 
değerlere göre yapılmaktadır. Örneğin; İslam inancına göre 
oğlan çocuğun önemi çok fazla olup, bu inanca sahip 
toplumlarda kişiler daha fazla çocuk sahibi olabilmektedir. 
Bunun yanısıra gelenekler, monogami veya poligami olma 
durumları, fazla çocuğun aileye ekonomik desteği kadının 
doğurganlığı üzerinde etkili olabilmektedir.  
 
2011-2016 yılları arasında Türkiye’de tahminlere göre 200 bin 
Suriyeli çocuk doğmuştur. Suriye’ de 2014 yılı doğurganlık hızı 
2,68, 2015 yılı doğurganlık hızı 2,55 dir.  
 
Görüldüğü gibi Suriyeli kadınlar yüksek doğurganlık hızına 
sahiptir. Türkiye koşullarında özellikle kamp dışında yaşayan 
gebeler, sağlık hizmetlerine erişimde zorlanmakta, olumsuz 
şartlarda doğum yapmak zorunda kalmakta, doğum kontrol 
yöntemlerine ilişkin bilgi eksikliği ve doğum kontrol araçlarına 
erişimin zorluğunu yaşamaktadırlar.  

Araştırmaya katılan Suriyeli mültecilerin %29’u 4-6, %11’i 7 
ve üzeri çocuk sahibidir. İstenilen çocuk sayısını %22 si 7 ve 
üzeri olarak belirtmişlerdir. Çocukların cinsiyet seçiminde 
çoğunluk farketmez derken, %26 sı çocuk sahibi olmaya 
erkeklerin karar verdiğini,  %28,7’si çocuk sahibi olmada 
beklentinin ailenin devamı olduğunu belirttiler.  

26 



Tablo 5. Suriyeli mültecilerin yaşadığı yer ve gelir durumu 

  n  %  

Evin tipi 

Gecekondu-bir katlı 156 31,1 

Gecekondu-iki katlı 49 9,8 

Apartman-daire 286 57,0 

Diğer 10 1,9 

Oda sayısı 

1 oda 103 20,5 

2 oda 165 32,9 

3 oda 159 31,7 

4 ve üzeri 52 10,4 

Cevapsız 22 4,6 

Ayrı tuvalet-
banyo –mutfak 
varlığı 

Evet 418 83,3 

Hayır 
83 16,7 

Isıtma sistemi 

Odun sobası 377 75,1 

Kalorifer 11 2,4 

Dogalgaz 92 18,3 

Elektirik 6 1,2 

Diger 15 3,0 

Gelir 

Geliri giderine denk 115 23 

Geliri giderinden az 380 75,8 

Geliri giderinden 
fazla 

6 1,2 

Devlet yardımı 
alma  

Evet 121 24,1 

Hayır 350 69,9 

Cevapsız 30 6,0 

Hanedeki kişi 
sayısı 

2-4 kişi 160 31,9 

5-6 kişi 134 26,7 

7-8 kişi 125 24,9 

9-10 kişi 17 3,4 

10 ve uzeri 55 11,0 

Cevapsız  10 2 

TOPLAM 501 100 

4.4.6. Yaşanılan ortam ve gelir durumu 

Suriyeli mültecilerin yarısı apartman/daire tipi, iki odalı 
(%32) , mutfağın ayrı bölüm olmadığı (%16,7), odun 
sobası ile ısınan (%75,1) evlerde, 5-6 kişilik (%26,7) aile 
üyeleri ile oturmaktadırlar.  
 
Suriyeli mültecilerin %75’i gelirinin giderinden az 
olduğunu, %70’i devletten yardım almadığını 
belirtmişlerdir.  
 
AFAD 2014 raporunda, kamp dışındaki mültecilerin %97’si 
çalışmanın yapıldığı dönemde son bir ay içinde hiçbir gelir 
elde edemediklerini belirtmişlerdir. 

«Burada durum zor, yani vasat, eski bir evde 6 kişi 
kalıyoruz, kira 550 lira.» (Mecdulin, 32 yaş, evli) 
 
« Üç aile bir evde oturuyoruz. Kira 1200. Aldığım maaş 
kiraya gidiyor.» (Fatime, 35 yaş, evli) 
 
«Önceden ev sahibi 400 istedi, şimdi dedi 800, niye 
dedim, kalabalıksınız dedi.» (Ahmet, 42 yaş, evli) 
 
 
 
 
 
 

Bireyler ekonomik durumlarıyla ilişkili olarak hanelerde 
birkaç aile birlikte kalmayı tercih edebilmektedir. 
Hanelerde yaşayan birey sayısının ortalaması AFAD’ın 
çalışmasında 8,6; Mavi Kalem’in çalışmasında 11 olarak 
saptanmıştır .   
 
AFAD’ın yaptığı çalışmada Suriyelilerin %57,7’si yaşadığı 
konutun büyüklüğünü, %56, 3’ü rahatlığını, %55,3’ü iklime 
uygunluğunu, %21,0’ı ise güvenliğini yetersiz gördüğünü 
belirtmiştir. Suriyelilerin %43. 6’sı evinde ısıtıcı olmadığını 
belirtmiş iken, ısıtıcı olan konutlarda en sık kullanılan 
yakacak yakıtın başında odun gelmektedir (AFAD, 2014). 
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Tablo 6. Suriyeli mültecilerin Türkiye’de bulunma süreleri ve çalışma durumlarının karşılaştırılması 

  

CALISMA 

Total  X2  p 

Daha önce 
çalışmadı 

Düzenli bir 
işte çalıştı 

İş buldukça 
çalışıyor 

SURE 1 yıldan az 8 0 75 83 

16,678 0,011 

9,6% 0,0% 90,4% 100,0% 

1-2 yıl 19 26 124 169 

11,2% 15,4% 73,4% 100,0% 

3-4 yıl 17 29 154 200 

8,5% 14,5% 77,0% 100,0% 

4 yıl üzeri 3 9 37 49 

6,1% 18,4% 75,5% 100,0% 

Total 47 64 390 501 

9,4% 12,8% 77,8% 100,0% 
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(X2 =16,678 , p<0.05)   

Suriyeli mültecilerin Türkiye’de bulundukları süre ile Türkiye’de çalışma durumları arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (p<0.05). Bu sonuç Türkiye’de kaldıkları sürede sürekli işlere girme ve çalışma deneyimlerinin 
arttığını göstermektedir.    

Çalışma izni olmayan Suriyeli sığınmacıların büyük bölümü yaşamlarını devam ettirebilmek için kayıt dışı 
çalışmaktadır. Kayıt dışı çalışmanın yaygın olması nedeni ile bazı işverenler için Suriyeli sığınmacıların varlığı 
“ucuz işgücü” olarak görülmektedir. Suriyeli mülteciler özellikle inşaat sektöründe “taşeronluk” oluşturarak 
istihdam edilmektedir.  Türkiye‘de 2.5 milyon Suriyeliden 300 bininin kayıt dışı çalıştırıldığı bilinmektedir.  
Çalışan Suriyelilerin önemli bölümünün de «çocuk işçi» olduğu gerçeği bilinmektedir.  
 



Tablo 7. Suriyeli mültecilerin mesleklerine göre gelir dağılımı 

  

GELIR 

Total  X2  p 

Geliri 
giderin
e denk 

Geliri 
giderinden 

fazla 

Geliri 
giderinden  

az 

MESLEK Öğrenci 7 0 26 33 

26,589 0,087 

21,2% 0,0% 78,8% 100,0% 

serbest 3 0 19 22 

13,6% 0,0% 86,4% 100,0% 

Zanaatkar  23 4 112 139 

16,5% 2,9% 80,6% 100,0% 

Mühendis/tekniker  13 0 40 53 

24,5% 0,0% 75,5% 100,0% 

Öğretmen 6 0 11 17 

35,3% 0,0% 64,7% 100,0% 

İşçi 33 1 91 125 

26,4% ,8% 72,8% 100,0% 

Çiftçi 0 0 7 7 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Ticaret 9 1 18 28 

32,1% 3,6% 64,3% 100,0% 

Ev hanımı 19 0 32 51 

37,3% 0,0% 62,7% 100,0% 

Memur 2 0 24 26 

7,7% 0,0% 92,3% 100,0% 

Total 115 6 380 501 

23,0% 1,2% 75,8% 100,0% 
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(X2 =26,589   p>0.05)   

Suriyeli mültecilerin mesleklerine göre gelir durumunun dağılımı incelendiğinde aralarında ilişki bulunmadığı 
görülmektedir (p>0.05). Özellikle üniversite ve üzeri mezunların, diploma denkliklerinin bulunmaması sebebiyle 
akademide, hastanelerde ya da okullarda mesleklerini icra edememeleri fakat yaşamlarını devam ettirebilmek için 
başka işlerde çalışmaları problem olmuştur. Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi’nin Şanlıurfa’da  yaptığı 
çalışmada  Suriyelilerin Türkiye’de iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini araştırdı. Araştırmaya göre 
kentteki işyerlerinin %27’si Suriyeli çalıştırıyor. Çalışan Suriyelilerin %77’si erkek, %23’ü kadın, yarıdan fazlası imalat 
sektöründe,  %33 ile hizmet, %10 ile tarımda çalışıyor. Suriyeliler düşük kaliteli ve düşük ücretli işlerde kayıt dışı 
olarak çalışıyor ve işe alımlarda  mültecilerin meslekleri etkili olmamaktadır.  
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Tablo  8. Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalma sürelerine göre gelir durumları 

  

GELIR DURUMU 

Total     

Geliri 
giderine 

denk 

Geliri 
giderinden 

fazla 

Geliri 
giderinden 

az 

SURE 1 yıldan az 16 0 67 83 

4,592 0,597 

19,3% 0,0% 80,7% 100,0% 

1-2 yıl 45 3 121 169 

26,6% 1,8% 71,6% 100,0% 

3-4 yıl 43 3 154 200 

21,5% 1,5% 77,0% 100,0% 

4 yıl üzeri 11 0 38 49 

22,4% 0,0% 77,6% 100,0% 

Total 115 6 380 501 

23,0% 1,2% 75,8% 100,0% 

(X2 =4,592, p>0.05)   

Uugöhıuhkjn lıh 
 

Tablo 9. Suriyeli mültecilerin eşlerinin çalışma durumuna göre gelir dağılımı 

  

GELIR 

Total χ2 p 

Geliri 
giderine 

denk 

Geliri 
giderinden 

fazla 

Geliri 
giderinden 

az 

EŞİN 
ÇALIŞMA 
DURUMU 

Çalışmıyor 65 4 203 272 

4,748 0,314 

23,9% 1,5% 74,6% 100,0% 

Düzenli 
işte 
çalışıyor 

1 0 19 20 

5,0% 0,0% 95,0% 100,0% 

İş buldukça 
çalışıyor 

17 1 45 63 

27,0% 1,6% 71,4% 100,0% 

Total 83 5 267 355 

23,4% 1,4% 75,2% 100,0% 

(X2 =4,748,  p>0.05)   

Suriyelilerin Türkiye’de bulundukları süre , çalışma durumları ile gelir durumları arasında bir ilişki bulunamamıştır 
(p>0,05). Suriyelilerin düzenli bir işe sahip olmamaları ve düşük ücret almaları nedeni ile gelir durumları 
değişmemektedir. Türkiye’de Suriyelilerin üçte biri asgari ücretin altında ücret alıyor. İşverenlerin %60’ı ihtiyaç 
olduğunda Suriyeli çalıştırabileceğini, % 64’ü de devlet desteği sağlanması halinde Suriyeli istihdam edebileceğini 
belirtiyor. Hiçbir şekilde Suriyeli çalıştırmayacağını söyleyenlerin oranı ise %32 (ILO,2015). 
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4.4.7. Temel hizmetlere erişim 
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Hayır

Evet
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Grafik 5. Suriyeli mültecilerin Türkçe bilmeme 
etkisi 

İş bulmada Türkçe bilmemenin etkisi

Sağlık hizmetlere erişimde Türkçe bilmemenin etkisi

Tablo 10. Suriyeli mültecilerin beslenme ihtiyacının karşılama 

n % 

Beslenme ihtiyacını 
karşılama yöntemi 
(N:501) 

Çalışarak 486 96,8 

Kamudan 11 1,6 

Komşular/çevre 
yardımı 

4 ,8 

      

Beslenme ihtiyacını 
karşılamada sorun 
yaşama (N:501) 

Hiç sorun 
yaşamıyorum 

90 18,0 

Biraz sorun 
yaşıyorum 

259 51,7 

Çok sorun yaşıyorum 104 20,8 

Cevapsız 48 9,6 

”Savaş nedeni ile orada iş güç yok. Ondan geldik. Burada dil 
bilmediğimiz için çok zorlandık. İş bulmakta, hastaneye 
gitmekte. Geldiğimizde çocuklarım hastalandı, bi hafta ne 
yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilemedik. Şimdi kirada 
kalıyoruz.” (Muhammed, 37 yaş, evli) 

Suriyeli mültecilerin  yarısı Türkçe bilmemelerinin iş 
bulmada ve sağlık hizmetlerine erişimde olumsuz etkiye 
sahip olduğunu düşünmektedirler.  
 
Suriyeli mültecilerin tamamına yakını beslenme ihtiyacını 
kendileri çalışarak karşıladıklarını, %80’i beslenme 
ihtiyaçlarını karşılarken sorun yaşadıklarını belirttiler. 
TTB’nin İstanbul’da yaptığı alan çalışmasında Suriyelilerin 
genelde karbonhidrat ağırlıklı olarak günde tek öğün 
beslendiği, protein, mineral ve vitaminlerden yoksun 
kaldıkları ve ciddi kilo kayıpları yaşadıkları raporlanmıştır 
(TTB, 2014).  
 
 TC Anayasası ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi 
uluslararası belgelerle güvence altına alınmış sosyal bir 
hak olan sağlık hizmetlerine erişimde yoksulluk, işsizlik, 
barınma koşulları gibi sağlığın sosyal belirleyicilerinin 
rolü büyüktür. Türkiye’de de temel ihtiyaçlara erişimde 
dezavantajlı grup olan Suriyelilerin sosyal belirleyicileri 
dikkate alınmalıdır.  
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Türkiye’de bulunma süresinin beslenme ihtiyaçlarını 
karşılamayı etkilemediği görülmektedir (p>0,05). Mültecilerin 
çoğunluğu gelir durumunu «geliri giderinden az» olarak 
tanımladığı için beslenme ihtiyaçlarını karşılamakta 
zorlandıkları düşünülebilir.  

 

AFAD’ın yaptığı çalışmada Suriyelilerin %74,7’si yaşadıkları 
konutun gıda malzemesi açısından yetersiz olduğunu 
belirtmişken, yine %70, 6’sı mutfak araç gereçlerinin yetersiz 
olduğunu belirtmiştir (AFAD, 2014). TTB’nin yaptığı alan 
çalışmasında ise hanelerin yarısından fazlasında yemek 
pişirmek için gerekli araçların olmadığı, kişi başına düşen 
tabak bardak çatal gibi gereçlerin yetersiz olduğu saptanmıştır 
(TTB, 2014). 

 

Temel ihtiyaçlardan biri olan giysi ihtiyacını %39’u aynı 
kıyafetleri giyerek, %42’si ise  satın alarak karşılıyor. Yardım 
alanların oranı ise %19 idi.  

 

39% 

13% 6% 

42% 

Grafik 6. Suriyeli mültecilerin giyim ihtiyacını karşılama 
yolu 

Hep aynı elbiseleri giyiyor Komsular/çevre yardımı

Devlet yardımı Satın alıyor

(X2 =8,751, p>0.05) 

33 

Tablo 11. Suriyelilerin Türkiye’de bulunma sürelerinin beslenme ihtiyacını karşılamaya etkisi 

  

BESLENME IHTIYACINI KARŞILAMA 

Total χ2 p Çalışarak Kamudan Komsular 

SURE 1 yıldan az 77 5 1 83 

8,751 0,188 

92,8% 6,0% 1,2% 100,0% 

1-2 yıl 165 2 2 169 

97,6% 1,2% 1,2% 100,0% 

3-4 yıl 195 4 1 200 

97,5% 2,0% ,5% 100,0% 

4 yıl üzeri 49 0 0 49 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 486 11 4 501 

97,0% 2,2% ,8% 100,0% 
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Grafik 7. Suriyeli mültecilerin barınma ihtiyacını 
karşılama yolu 

“Hepsi bodrum katında, nemli oluyor ya da akıyor, 
rutubet oluyor. Güneşsiz evler, eski evler “ (Hüseyin, 
46 yaş, evli) 
 
“Yani ilk kat vermiyorlar yani ya bodrum kat ya çatı 
katı veriyorlar” (Fedia, 38 yaş, evli) 
 
«İlk geldiğimde kira çok pahalıydı, tek katlı eski bir 
evde yaşıyoruz, annem-babam ve eşim. Suriyeliyiz 
diye ya vermiyorlar, ya da pahalı veriyorlar.» (Aydın, 
48 yaş evli)  
 
«2 oda bir salon 11 kişi aynı evde kalıyoruz, kira 1000 
lira, ev çok eski, bodrum.» (İmet, 22 yaş, evli) 
 
«9 kişi 2 odalı evde kalıyoruz, kişi başı 200 lira 
ödüyoruz, bina çok eski.» (Muhittin, 22 yaş, bekar) 
 
« Suriyeliye ev yok diyorlar, ev burdakilere 500, sen 
Suriyeli sana 1000, Suriyeliye ev yok diyorlar.» (Yaser, 
45 yaş, evli) 
 
 

Araştırmamıza katılan Suriyeli mültecilerin tamamına yakını kiralık evlerde kalırken, yarısından fazlası kiraların çok 
pahalı olduğunu ve küçük evlerde kaldıklarını belirttiler.  

AFAD 2013 araştırmasında erkek mültecilerin %75’i ve kadın 
mültecilerin %73’ü bir ev veya apartman dairesinde 
yaşamaktadır; fakat erkek mültecilerin %13’ü ve kadın 
mültecilerin %16’sı harabelerde yaşamaktadır ve erkek ve kadın 
mültecilerin her birinin %10’u derme-çatma geçici düzen veya 
plastik korumalar altında yaşamaktadır.  
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Grafik 8. Suriyeli mültecilerin barınma konusunda 
sorunları 
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Tablo 12. Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalma süresi ne göre barınma yönteminin dağılımı 

  

BARINMA IHTIYACINI KARŞILAMA YOLU 

Total χ2 p Kiralık Bos ev Çadır Diğer 

SURE 1 yıldan az 78 2 2 1 83 

5,156 0,821 

94,0% 2,4% 2,4% 1,2% 100,0% 

1-2 yıl 151 9 6 3 169 

89,3% 5,3% 3,6% 1,8% 100,0% 

3-4 yıl 182 12 4 2 200 

91,0% 6,0% 2,0% 1,0% 100,0% 

4 yıl üzeri 44 4 0 1 49 

89,8% 8,2% 0,0% 2,0% 100,0% 

Total 455 27 12 7 501 

90,8% 5,4% 2,4% 1,4% 100,0% 

(X2 =5,156,  p>0.05) 

Suriyeli mültecilerin Türkiye’de bulunma süresinin barınma ihtiyacı ile ilişkisinin olmadığı (p>0.05) görülmektedir.  
Araştırmamıza katılan Suriyeli mültecilerin tamamına yakını kiralık evlerde oturmaktadırlar. Özellikle şehirlerde 
mültecilere yönelik ev kiralarında  önemli artışlar görülmektedir.  Mültecilerin gelir durumlarının düşük olması, 
statülerindeki belirsizlik gibi nedenler ev sahipleri açısından fırsat olarak değerlendirilmekte ve ev kiralarını 
artırmaktadırlar. Ev kiralarının fahiş oranda yüksek olması sebebiyle Suriyeli sığınmacılar kiralarını ödemekte 
zorlanmaktadırlar.  
 
 



Araştırmamızdaki mültecilerin tamamına yakını sağlık 
sorunlarının çözümü için devlet hastanelerine 
gidiyorlar. Hastaneleri kullananların yarısı hastanede 
dil ve ilaç konularında  sorunlar yaşadıklarını 
belirttiler.  
 
Riskli grupta yer alan mültecilerin, Türkiye’de 
kaldıkları/konakladıkları mekanlar, toplu yaşam 
koşulları, gelir düzeylerinin düşük olması, dil engeli ve 
sağlık sigortalarının olmaması, düşük toplumsal 
statüleri ve geleneksel yaşam kalıpları nedeniyle 
sağlık hizmeti almada güçlükleri olmaktadır. Bu 
duruma bir de sağlık kuruluşu ve insan gücü 
yetersizliği de eklendiğinde mülteciler, özellikle 
mülteci kadınlar sağlık gereksinimlerini karşılamada 
zorlanmakta; yüksek doğurganlık ve buna bağlı olarak 
sağlık sorunları  yaşamaktadırlar.  

“…………benimle ilgilenmezler diye korkuyorum. Belki iyi davranmayacaklar.” (Elham, 53 yaş, evli) 
 
« Hem dil, hem para, hem ilaç sorunu, ilacı hep vermiyorlar, mesela ben her ay ilaç kullanmak zorundayım. Ama her ay 
ilaç vermiyorlar, bir ay 30 lira, bir ay 35 lira değişiyor, para ödüyoruz.» (Mustafa, 31 yaş, evli) 
 
“Suriye deki gibi olsun her şey, bize burada Suriye’deki gibi baksınlar. Biz gidince aa Suriyeli diyorlar.” (İmet, 22 yaş, 
evli)  
 
«Kimlik çıktıktan sonra daha iyi davranıyorlar. Kimliksiz zaten hiçbir yere almıyorlar. (Enesi 24 yaş, evli)  
 

Savaş öncesi Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 
(UNICEF) verilerinde; Suriye’de 2008-2012 yılları arasında 
kadınların doğum öncesi bakım alma oranı %63.7, doğumda 
sağlık personelinin bulunma oranıysa %96.2 dir . Şanlıurfa’da 
yapılan çalışmada, mülteci kadınların %26.7’sinin gebeliği 
nedeniyle hiç bir sağlık personeline başvurmadığı, %47.7’sinin 
Türkiye’ye geldikten sonra düşük ya da ölü doğum şeklinde 
gebelik kaybı yaşadıkları, karşılanmamış aile planlanması 
ihtiyacının %36.4 olduğu saptanmıştır. AFAD raporunda kamp 
dışında yaşayan kadınların %59’unun sağlık hizmetinden 
faydalandığı belirtilmektedir. Özellikle büyük kentlerde sağlık 
sigortası olmayan ve gelir durumu düşük kadınların doğum 
hizmetlerine erişimleri sınırlıdır. 
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Grafik 9. Suriyeli mültecilerin sağlık sorunlarını giderme yolu 
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Suriyeli mültecilerin ¼’ü acil ihtiyaçları olmadığını, %21,4’ü maddi yardım, %15,6’sı iş ihtiyaçlarını acil olarak 
belirtmişlerdir. OGT larında da Suriyeli mülteciler öncelikli olarak devamlılığı olan işlerinin olmasını acil ihtiyaç olarak 
tanımladırlar.  

4.4.8. Acil ihtiyaç 
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Grafik 10. Suriyeli mültecilerin belirttiği acil ihtiyaç dağılımı 

«Bize iş versinler yeter, biz çalışırız.» (İzzettin, 32 yaş, 
evli)  
 
«….ben bir binaya düştüm, ev sahibi dedi çık, Suriyeli 
istemiyorum. Acil ev lazım…., ben kirasını da 
ödüyorum.» (Enes, 24 yaş, evli) 
 
«Acil iş devam etsin, biz iş istiyoruz, hepimizin mesleği 
var, aha bu öğretmen, ama her işi yapıyoruz, biz iş 
istiyor.» (Abdullah, 30 yaş, evli) 
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4.4.9. Ayrımcılık 
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Grafik 11. Suriyeli mültecilerin ayrımcılık yaşama durumu 
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Grafik 12. Suriyeli mültecilere ayrımcılık uygulayanların 
dağılımı 

Komşu
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Sağlık çalışanları
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Suriyeli mültecilerin yarısı ayrımcılık yaşadığını; %64’ü 
toplumun, %22’si iş verenlerin ayrımcılık yaptığını ifade 
ettiler.  
 
Yapılan odak grup görüşmelerinde Suriyeli mülteciler 
«ayrımcılık yaşıyor musunuz?» sorusuna, yaşamıyoruz derken, 
kiralık ev bulmada, işe girmede Suriyeli oldukları için 
dışlandıklarını belirttiler.  

«Eski işyerimde telefonumu çaldılar, polise 
gittim, polis yok dedi kovdu.» (Yaser, 45 yaş evli) 
 
«Bizi devletten yardım alıyoruz sanıyorlar, bize 
iş ve ev vermiyorlar.» (Muhammed , 24 yaş, evli) 
 
«Ben elektrikçiyim, normal adam çalışıyor alıyor 
günlük 125, ama ben Suriyeli yok olmaz sana 50 
lira, ben anlamıyorum.» (İzzettin, 32 yaş, evli) 
 
« Bize diyorlar siz niye geldiniz, niye bizim 
ekmeğimizi, suyumuzu, havamızı alıyorsunuz, 
git memleketinde savaş, sana ne ben savaş 
istemiyorum ki…»  (Selahattin, 22 yaş, bekar) 
 
«Patronlar ayrımcılık yapıyor, Suriyeli deyince az 
para diyor, 13-14 saat çalışıyoruz. Paramızı 
vermiyorlar.» (Muhittin, 25 yaş, evli) 
 
«Ev var 800 lira, diyor sen Suriyeli olmaz, ben 
vermem, ya diyor 1500 lira. Mecbur kalıyoruz.» 
(Abdülkadir, 55 yaş, evli) 
 
«Fırında çalıştım 2 ay. Para vermedi, para 
istedim, beni dövdüler, polise gittim, polis de 
dövdü.»(Mahmut, 22 yaş, bekar)  
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Tablo 13.  Suriyeli mültecilerin Türkiye’de bulunma sürelerine göre ayrımcılık yaşama durumları 

  

AYRIMCILIK PUAN 

Total χ2 p 

Ayrımcılık 
yaşamıyorum 

Bazen 
ayrımcılık 
yaşıyorum 

Sürekli 
Ayrımcılık 
yaşıyorum 

SURE 1 yıldan az 52 25 6 83 

4,888 0,558 

62,7% 30,1% 7,2% 100,0% 

1-2 yıl 100 55 12 167 

59,9% 32,9% 7,2% 100,0% 

3-4 yıl 111 63 20 194 

57,2% 32,5% 10,3% 100,0% 

4 yıl üzeri 25 21 2 48 

52,1% 43,8% 4,2% 100,0% 

Total 288 164 40 492 

58,5% 33,3% 8,1% 100,0% 
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(X2 =4,888,  p>0.05) 

Suriyeli mültecilerin ayrımcılık yaşama durumları ile Türkiye’de bulunma süreleri arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır (p>0.05). Türkiye’de Suriyeli mültecilerin Türkiye’de bulunma süreleri ne göre değil, artan Suriyeli 
mülteci sayısına göre kamuoyunda ve medyada ayrımcı-etiketleyici söylemlerin arttığı görülmektedir. Suriyelilerin 
büyük bölümünün eğitim seviyelerinin düşük olması, dil bilmemeleri, ekonomik sorunlar, iş veren ve ev 
sahiplerinin durumu fırsata dönüştürmesi gibi nedenlerle mültecilere karşı olumsuz konuşmalar ve düşünceler 
artmaktadır. Özellikle toplumda ucuz işgücü olarak Suriyelilerin tercih edilmesi, kiraların artması Türkiye 
vatandaşları tarafından olumsuz duygu ve davranışların yaşanmasına yol açmaktadır. Her geçen gün medyada bir 
suç olayının mültecilerle ilişkilendirilerek verilmesinin artması, halkın mültecilere doğal suçlu olarak bakmalarına 
neden olmaktadır. Özellikle Suriyeli mültecilerin yoğun yaşadığı İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa  gibi 
illerde  ‘Suriyelileri şehrimizde istemiyoruz’ şeklinde nefret söylemleri ile toplumda etki yaratılarak eylemler 
yapılmıştır.  



4.4.10. Geleceğe ilişkin beklentiler 
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Grafik 13. Suriyeli mülteciler için Türkiye'de yaşamanın zorlukları 

Anket çalışmasında ve OGT larında Suriyeli mültecilerin  yarısından fazlası Türkiye’de yaşamanın 
en zor kısmı olarak pahalılığı görmektedirler. İkinci sırada ise işsizlik gelmektedir.  
OGT’larında geçim sıkıntısı ve işsizlik yanı sıra, dil, kimlik alamama gibi sıkıntılarda ifade edildi.  

«Aldığımız para ev kirası ve faturaları anca ödüyor. Şimdi 1400 aldık, kira ve faturaları ödedikten sonra yemeğe 
100 lira kalıyor.» (Hicezi, 51 yaş, evli) 
 
«Geçim burda çok zor, herşey çok pahalı. Suriye’de 10 ekmek 1 lira, burda yok. Suriye’de hepimizin evi, işi, 
arabası vardı. ….. Maaş yüksek değildi, ama hayat ucuzdu, herkes geçinebiliyordu.» (Hüseyin, 45 yaş, evli) 
 
«Türkiye’ye bir çocuk geldi, hastaydı, kimlik lazım, kimse bakmadı. Dediler 1 ay sonra evrak hazır, yok, dediler 3 
ay sonra, yok, 6 ay sonra verdiler, kız şimdi çok hasta. Böylesi çok kişi var.» ((Ahmet, 41 yaş, evli) 
 
«Hayat pahalı, kira çok, herşey çok para, iş yok, aldığımızla gider aynı değil.» (Mustafa, 32 yaş, evli) 
 
«Ben, kocam ve dokuz çocuğum var, iki yıldır yeni çalıştı, kimse bize iş vermedi.» (Fatma, 42, evli) 
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Grafik 14. Suriyeli mülteciler için Türkiye'de yaşamanın kolay tarafı 
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Grafik 15. Suriyeli mültecilerin Türkiye dışında bir ülkeye gitme isteği  

Evet Hayır

Suriyeli mültecilerin  ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye gelmelerinin ilk nedeni olarak hem anketlerde hem 
görüşmelerde Türkiye’nin İslam ülkesi olması yer aldı. Suriyeli mülteciler İslamla  ve özgürce yaşamak istiyorlar. 
Türkiye insanlarını iyi, misafirperver görüyorlar. Ayrıca İstanbul, İstanbul’un iklimi, havası gibi nedenlerde onların 
Türkiye tercihinde etkili olduğu görülüyor. Türkiyeyi ve Türkiye insanlarını çok sevmelerine karşın  tekrar 
doğsaydınız nerde doğmak istersiniz sorusuna tamamı «Suriye» dedi.  Türkiye dışında başka ülkede yaşamayı 
%82’si istemiyor. Buna gerekçe olarak da yine İslam dinini ve Türkiye insanının tavrını gösterdiler.  
 

«Burda İslam var, cami var, biz burda kendimizi iyi 
hissediyoruz.» (Mahmuti, 32, evli) 
 
«Savaş olmasa  Suriye çok güzel, Allahın bereketi 
Şamda.» (Muhammed, 51 yaş, evli) 
 
«Burda demokrasi var. Halk namuslu. İnsanlık var.» 
(Omar, 38 yaş, evli) 
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Suriyeli mültecilerin  %49’u savaş biterse Suriye’ye dönmek istediğini belirtirken, %75’i Türkiye’de iş olanağı olursa 
Türkiye’de kalmak istediklerini ifade ettiler. OGT larında 45 yaş üzeri erkeklerin çoğunluğu savaş biterse ülkelerine 
dönmek istediklerini, gençler ise kalmak istediklerini söylediler.  
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Grafik  16. Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalma ve Suriye’ye  dönmek isteklerinin dağılımı  

«Yıkılsa da bizim vatanımız, savaş 
bitsin yeterki, biz yeniden yaparız.» 
(Hasan, 51 yaş, evli) 
 
«Dünyada Suriye gibi güzel bir yer var 
mı ki?, elbet döneceğiz, yeniden 
başlayacağız.» (Muhammed, 48 yaş, 
evli) 
 
«Nere gideceğiz ki, komşum, 
arkadaşlarım, okulum, hiç bişey 
kalmadı. Dönmem artık.» (Muhittin, 22 
yaş, bekar) 



OGT larında katılımcılara geleceğe ilişkin beklentilerini öğrenmek için «elinizde bir sihirli değnek olsa, neleri 
değiştirirdiniz?» sorusuna tamamına yakını savaşı durdurmak ve ülkelerine dönmek cevabını verdiler. 

«Savaşı durdurmak isterdik, Suriyeye dönmek için.» (Hasan, 25 yaş, evli) 

 

«İslamı tüm dünyaya yaymak isterdim.» (Osman, 28 yaş, evli) 

 

“İşimiz olsun, bize kötü bakmasınlar, savaş bitsin ve evimize dönelim” (Avap,  34 yaş, evli) 

 

«Aile görmek isterdim, ben yeni geldim, ailem orda kaldı, babamı sınırdan buraya koymadılar. Kurşun sıkmış asker, ailemi 
görmek isterdim.» (Hicezi, 21 yaş, bekar) 

 

«Herkesin mutlu olacağı, savaşın olmadığı bir dünya istedim.» (Hüseyin, 45 yaş, evli) 
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5.SONUÇ VE 
ÖNERİLER  

3 aylık bir projede istihdam edilen Suriyeli mülteciler ilk defa sigorta sistemine ve banka sistemine entegre edilmişlerdir. 
Çoğunluğu verimli çalışma döneminde ve vasıflı olan bu çalışanlar projenin bitimiyle birlikte işsizlikle karşı karşıya 
kalacaklardır. 
 
Çalışma sistemine entegrasyonu sağlanan mültecilerin sahip oldukları meslek/zanaatlarının Türkiye ile denkleşmesi için 
kurslar düzenlenerek iş kollarına özel istihdam olanakları yaratılmalı. Mültecilere yeni beceriler kazandırmak, yeni iş 
kollarında çalıştırmak hem ücret dağılımında hem de iş kalitesinde sorunlara yol açacağından sahip olunan vasıflar dikkate 
alınarak İş-Kur üzerinden teşvik sağlanabilir.  
  
Mültecilerin bu proje sonrasında da kayıt dışı ve düşük ücretle çalıştırılması muhtemeldir. Her ne kadar genelgeler ile 
düzenleme getirilse de denetimlerin yetersiz olması nedeni ile mülteciler tekrar sigortasız ve düşük ücretle 
çalıştırılacaklarını düşünmektedirler.  
  
Mültecilere ve diğer çalışanlara eğitim çalışmaları ile çalışma yaşamı ve mültecilere yönelik gerçekleştirilen yasal 
düzenlemeler /haklar hakkında bilgi verilmeli. Gerekli durumlarda sigorta müdürlüklerine bildirim yapılabileceği bilgisi 
yaygınlaştırılmalı. İş veren tarafından yapılan ihlallerin çalışanlar arasında kendilerine yönelttikleri ayrımcı dile dönüşmesi 
engellenmeli. İş verenlerin Türkiyeli işçi çıkarmadan mültecileri istihdam etmesi için devlet teşviki sağlanmalıdır. 
  
Erken yaş evliliği ve doğurganlığın yaygın olduğu mültecilerin, özellikle kadın ve çocukların sosyal ve sağlık riskleri 
yüksektir. 
 
Mültecilere yönelik koruyucu sağlık hizmeti yaygın şekilde verilmeli ve bu hizmete STK larda dahil olmalıdır. Erken yaş 
evliliği ve doğurganlık artışının kültürel etkileri değerlendirilerek çalışmalar yapıldığında mültecilere etkisinin yüksek olacağı 
daha önce yapılmış çalışmalarda da ortaya çıkmıştır.  
  
Barınma ihtiyacını kötü, küçük ve pahalı evlerde karşılayan mültecileri bir çok sağlık sorunu da beklemektedir. Sağlıksız 
koşullarda, kalabalık evlerde yaşayan mülteci kadın-çocuk ve erkeklerde psikolojik, sosyal bir çok sağlık sorunu görülebilir. 
Mültecilerin statülerinden, mecburiyetlerinden faydalanan ev sahipleri tarafından geliştirilen ayrımcılık ve nefret söylemi 
toplum geneline yayılmaktadır.  
  
Mahallelerde Suriyeli mültecilere yönelik yapılan tüm çalışmalar mahalledeki diğer halka yönelik de yapılmalı. Çalışmalara 
mahallenin katılımı sağlanarak, komşuluk-hemşerilik kavramı pekiştirilmeli. Ev kiraları ve kiraya verilen mekanlarla ilgili 
yerel yöneticiler çalışmalar yaparak bunu önlemeye çalışmalıdır (gerekli durumlarda yaptırım uygulanmalı). 
 
Mültecilerin temel ihtiyaçlar olan sağlık, barınma, beslenme ve giyim gibi ihtiyaçları karşılamakta zorlandıkları 
görülmektedir. Burada dil engeli kadar, işsizlik yani ekonomik nedenler de yer almaktadır.  
  
Sömürüsüz istihdam (özellikle niteliğine yönelik) olanaklarının artırılması ile ekonomik özgürlüğe kavuşacak mültecilerin 
temel ihtiyaçlarını karşılamakta yaşadıkları sorunların çözülmesi kaçınılmazdır.  
  
Günümüz gerçekleri ile misafirlikten vatandaşlığa doğru gidilen bu yolda, Suriye’ye dönmeleri uzun vadede 
gerçekleşmeyecek olan Suriyeli mültecilerin İnsan Hakları kapsamında temel ihtiyaçlarını giderecek 
mekanizmalar/politikalar üretilmeli ve hayata geçirilmelidir. Tüm bu eylem ve politikaların hayata geçmesi için toplum 
tabanına yayılmalı ve halkın katılımı ile gerçekleştirilmelidir.  
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