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ÖZ 

TÜRKĠYE’DE GEÇĠCĠ KORUMA ALTINDAKĠ SURĠYELĠ 

ÇOCUKLAR: DURUM ANALĠZĠ  

 
Mehmet Kerem Örsan 

Yüksek Lisans Tezi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler 
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DanıĢman: Dr. Öğr. Üyesi Ġnayet Burcu Akyürek 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Bu çalıĢma, Türkiye‟de bulunan geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların 

durumlarını değerlendirmektedir. 

Türkiye‟de baĢta Suriyeliler olmak üzere 4 milyondan fazla mülteci 

yaĢamaktadır. Bu rakam ülke nüfusun yaklaĢık %5‟ini oluĢturmaktadır. Mültecilerin 

topluma etkilerini inceleyen çalıĢmalarda; istihdam meydana getirme, gelir ve rekabet 

gücünü artırma gibi olumlu etkilerinin yanında, ekonomik ve toplumsal yük oluĢturma 

gibi olumsuz etkilerinin de olduğu bildirilmiĢtir. Mültecilerin yaĢadığı sorunları 

araĢtıran çalıĢmalarda da, göçmenlerin en fazla dile getirdiği üç sorunun, iĢ bulamamak, 

dil bilmemek ve sigortasız çalıĢmak olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Bu tez, göç yoluyla Türkiye‟ye gelen Suriyeli çocukların koruma hukuku 

bakımından hukuki statüsüne bir analiz yapma çabasındadır ve Suriyeliler örneğinden 

yola çıkılarak, Türkiye‟nin taraf olduğu uluslararası sözleĢmeler uyarınca oluĢturulan 

ulusal mevzuatta öngörülen ilgili hukuk kuralları incelenmektedir. Ayrıca birtakım 

sosyal politika önerilerinde bulunulmaktadır.  

Mültecilerin ve özellikle mülteci çocukların içinde bulundukları olumsuz 

Ģartların düzeltilebilmesi ve çocuklara uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde verilen 

haklarının onlara teslim edilmesiyle mümkün olabilecektir. 

 

Anahtar sözcükler: 1. Mülteci; 2. Suriyeli mülteci; 3. Suriyeli çocuklar 
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ABSTRACT 

SYRIAN CHILDREN UNDER TEMPORARY PROTECTION 

LAW IN TURKEY 

Mehmet Kerem Örsan  

Master Thesis  

     Department of Political Science and International Relations 

Political Science and International Relations Programme 

Advisor: Asst. Prof. Ġnayet Burcu Akyürek 

Maltepe University Graduate School of Social Science, 2019 

 

This study evaluates the status of Syrian children under temporary protection in 

Turkey. 

More than 4 million refugees living mainly in Turkey, including the Syrians. 

This figure constitutes approximately 5% of the country's population. In the studies 

examining the effects of refugees on society; It has been reported that it has negative 

effects such as creating economic and social burden as well as positive effects such as 

creating employment, increasing income and competitiveness. In the studies 

investigating the problems experienced by the refugees, it was concluded that the three 

most common problems of migrants are not finding a job, not knowing the language and 

working without insurance. 

This thesis, through migration in terms of the legal protection of children Syrians 

coming to Turkey is endeavoring to make an analysis of the legal status and the Syrians 

derived from, for example, the law rules relating foreseen in national legislation 

established in accordance with international conventions to which Turkey is a party are 

examined. There are also some social policy recommendations. 

It will be possible to correct the negative conditions of refugees and especially 

refugee children and to give them the rights granted to them under international law. 

 

Keywords: 1. Refugee; 2. Syrian refugees; 3. Syrian children 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

Bu çalıĢmanın konusu; Türkiye‟deki Suriyeli çocukların sağlık, eğitim, barınma 

konusunda karĢılaĢtıkları sorunlardır. Bu bağlamda konuyla ilgili göç, iltica, göçmen, 

mülteci, sığınmacı gibi iliĢkin bilgiler aktarılacak; ardından da, mülteci hukukuna 

değinilecektir.  

Bu tezde çocuk hakları açısından mülteci sorununun hangi aĢamada olduğu, 

Suriyeli çocukların durumlarını iyileĢtirmek amacıyla gösterilen çabanın yeterli olup 

olmadığı incelenecektir. 

AraĢtırmada ilk olarak nitel (literatür taraması) araĢtırma yöntemleri ortaya 

konacak ve makale incelemesi yapılacaktır. Dokümanlar nitel araĢtırmada önemli bilgi 

kaynaklarıdır. Bu analiz türünde veri kaynağı olarak hangi dokümanların 

kullanılabileceği araĢtırma problemine göre belirlenmektedir (Yıldırım, A., & ġimĢek, 

H., 2013, s.218). Bu doğrultuda mülteci olarak farklı ülkelere sığınan Suriyeli 

çocukların sorunlarının çözümüne yönelik yayımlanan resmi belgeler ve konu ile ilgili 

basında çıkan haberler doküman incelemesinde yer alacaktır. Bunun için de iltica, çocuk 

hakları, yoksulluk, terör gibi kavramlar anahtar kelime olarak seçilerek, makale 

taraması yapılmıĢtır. Burada yer alan veriler, ulusal ve uluslararası dergilerde, kitaplarda 

yayımlanmıĢtır.  

Tezin birinci bölümünde; mülteci tanımı, mülteci hakları ve çocuk hakları, 

Türkiye‟de çocuk hakları ve mültecilere iliĢkin sosyal haklara değinilecektir. 

Uluslararası koruma kanunu üzerinden sığınmacıların Türkiye‟deki statüsü anlatılacak, 

uluslararası anlaĢmaların ve doktrindeki görüĢlerin ıĢığında mülteci hakları 

tanımlanacaktır.  

Tezin ikinci bölümünde; Suriyelilerin göç nedenleri, Türkiye‟nin Suriyeli 

göçmenlere yönelik sınır dıĢı etme uygulamaları, göç sürecinde ve sonrasında Suriyeli 

çocukların karĢılaĢtıkları sorunlar anlatılacaktır. Mülteci çocukların yaĢadıkları 

sorunların temel nedenleri, uyum sorunu, çocuk iĢçiliği, eğitim hakkı gibi kavramlardan 

yararlanılarak literatür verileri incelenecektir. 
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Üçüncü bölümde ise; sığınma hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı bağlamında 

kamplarda ve kamp dıĢında yaĢayan Suriyeli çocukların durumları incelenecek, 

düzensiz göçün Suriyeli mülteci çocuklar üzerindeki etkileri anlatılacaktır.  

“Sonuç” ve “Öneriler” bölümlerinde ise; saptanan bulgular üzerinden genel bir 

değerlendirme yapılacak, ayrıca birtakım sosyal politika önerilerinde bulunulacaktır. 

Bu çalıĢmada; Suriyeli çocuklar bağlamında “bu çocuklar kimdir”, “ne gibi 

ihtiyaçları vardır”, “nereye gidecekler” ve “biz bu çocuklarla ne yapacağız” gibi 

sorulara cevaplar bulunmaya çalıĢılacaktır. Aynı zamanda, “savaĢ ve çatıĢmaların 

çocuklar üzerinde ne kadar kötü sonuçları olabilir”, “savaĢ mağduru olan bu çocukların, 

gelecekte topluma zararlı bireyler olmalarını engelleyecek ne gibi önlemler alınmıĢtır”, 

“Suriye‟de iç savaĢ sonrasında yoksullaĢan aileler açısından insan hakları ne anlam 

ifade etmektedir”, “BirleĢmiĢ Miletler Çocuk Hakları SözleĢmesinde belirtilen haklar 

ihlal edilmekte midir” gibi sorulara da yanıtlar aranacaktır. 

Bu tezin amacı, mülteci çocuklar sorununun nereye varabileceğini anlamaya 

çalıĢmak ve bu konuda araĢtırmalar yapmaktır. Ayrıca, Türkiye‟nin uzun vadeli bir 

entegrasyon politikasına ihtiyacı olduğu hakkındaki tartıĢmalarda, Türkiye‟de bulunan 

Suriyeli sığınmacı çocukların durumuna dikkati çekmeyi sağlamaktır. Bunun yanı sıra 

olası tehlikelerin de kapıda olduğu düĢünülmektedir. Örneğin Pakistan ve Afganistan 

sınırındaki mülteci kamplarından Taliban terör örgütü çıkmıĢtır. Afrika‟daki mülteci 

kamplarından Boko Haram terör örgütü çıkmıĢtır. Türkiye‟nin de önünde böyle bir 

tehlike olabilir. Bu çalıĢmanın, hem Suriyeli sığınmacı çocukların geleceğine hem de 

ülkemizin geleceği hakkında yapılacak araĢtırmalara katkıda bulunabileceği 

düĢünülmektedir. 

Oğuz Polat‟ın çalıĢmasına göre Türkiye, BirleĢmiĢ Milletler Genel Merkezi‟nde 

29–30 Eylül 1989 tarihleri arasında Çocuklar Ġçin Dünya Zirvesi”nde ilk kez imzaya 

açılan Çocuk Hakları SözleĢmesi‟ni, CumhurbaĢkanı düzeyinde imzalayarak, ilk 

imzalayan devletler arasına girdiği belirtilmiĢtir. Fakat, sözleĢmeler ancak yeteri kadar 

ülkenin imza atması ile yürülüğe girerler. SözleĢmenin yürürlüğe girmesi için, gereken 

sayıda ülkenin meclisinde SözleĢmenin onaylanması iĢlemi ancak 9 Aralık 1994‟de son 

bulmuĢtur. Böylece Çocuk Hakları SözleĢmesi, 27 Ocak 1995 tarih ve 4058 sayılı yasa 

ile ülkemizin iç hukuk kuralına dönüĢmüĢtür (Polat, O., 2008, s.149).       
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Dünyada saygın bir konuma sahip olan (OECD) verilerine göre, Türkiye 

dünyada çocuklar için yaĢama Ģartlarının en olumsuz olduğu ülkeler arasındadır. (Esen, 

E., 2017). 

OECD verilerine göre Türkiye'deki 0-18 yaĢ grubundaki genç ve çocuklardan 

oluĢan yaklaĢık 24 milyon kiĢinin 6 milyonunun yoksulluktan etkilendiği düĢünülüyor. 

Bu durum her dört çocuk ve gençten birinin parasal sıkıntılar çektiğini gösteriyor. Bu 

kesimdeki çocuklar, Türkiye'deki ortalama harcanabilir gelirin yarısından azıyla geçinen 

ailelerde yaĢamak durumundalar. OECD ülkeleri genelde geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerdir. OECD‟ye dahil olan 35 ülke içinde en yüksek yoksul çocuk oranı olan yüzde 

25.3, aynı zamanda neredeyse OECD ortalamasının iki katı gibi bir orana denk geliyor. 

Bu durum bize refah seviyesinin birlik içerisindeki ülkelerde eĢit olmayan bir Ģelikde 

dağıldığını gösteriyor (Esen, E., 2017). 

Gülsüm Duyan‟ın çalıĢmasına göre BirleĢmiĢ Milletler, yoksulluk kavramının 

iĢlevsel hale getirilebilmesi için geliĢtirilmiĢ olan temel gereksinim (basic needs) 

kavramını vurgulamaktadır. Temel gereksinimler içinde suyun da dahil olduğu 

gıdalardan baĢlayarak korunma, güvenlik gibi gereksinimlerin genel adlandırılmasıdır. 

1976 yılında Uluslararası ÇalıĢma Örgütü‟nün Küresel Konferansında ayrıntılı bir 

Ģekilde verilerek tanımlanmıĢtır. Bu genel gereksinimlere birçok örnek verilebilir. Bir 

ailenin barınma, beslenme, giyim gibi özel tüketim ihtiyaçları için en az olması gereken 

seviyedeki gereklilikler vardır. Toplu tüketim konusu olan içme suyunun temiz olması, 

elektrik, kanalizasyon, toplu ulaĢımı, sağlık hizmeti, ilkokul ve lise gibi hizmetler birer 

temel gereksinimdir. Ailelerin kendilerini etkileyen kararların oluĢturulmasında etkin 

rol oynaması gereklidir. YaĢama hakkı, sığınma hakkı gibi temel insan hakları göz 

önünde bulundurularak temel gereksinimler karĢılanabilir. Uluslararası ÇalıĢma 

Örgütü‟nün Küresel Konferansında, devletlerin istihdam stratejilerini oluĢururken, 

“temel gereksinimleri” hem bir amaç, hem de bir araç olarak kullanması vurgulanmıĢtır. 

Temel gereksinimler düĢünüldüğünde bireylerin toplumsal hayatta var olmasını 

sağlayan ve ailelerin geleceklerini oluĢturan fırsatları kendilerinin değerlendirmesini 

mümkün kılan bir amaç sahibi olduğu düĢünülmektedir (Duyan, G., 2006, s.10-11). 
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2011‟de baĢlayan ve günümüzde de devam eden Suriye‟deki iç savaĢ sırasında 

çocuk hakları ihlalleri yaĢandığı düĢünülmektedir. SavaĢ ve çatıĢmaların özellikle 

çocuklar üzerindeki etkilerine birçok araĢtırmada önemle değinilmiĢtir.   

BirleĢmiĢ Miletler Çocuk Hakları SözleĢmesinde açıkça belirtildiği gibi; 

“Çocuğun kiĢiliği aile ortamında, mutluluk, sevgi ve anlayıĢ havası içinde tam ve 

uyumlu olarak geliĢebilir”. SözleĢmenin tamamı okunduğunda savaĢın çocukların 

geliĢimi üzerinde herhangi bir fayda sağladığı hakkında bir madde olmadığı görülebilir. 

ÇatıĢma ortamında büyüyen çocukların temel ihtiyaçlara ulaĢmakta ve sağlıklı bir 

çocukluk geçirmelerinde nasıl zorluklarla karĢılaĢtıkları gözler önündedir (Plunkett, M. 

C., & Southall, D. P., 1998, s.72).  

Temel ihtiyaçların bir parçası olan yeterli su ve yiyecek yokluğu, fiziksel ve 

psikolojik iĢkence, esir alınma, fiziksel hasar görme, saldırıya maruz kalma, patlama ve 

çatıĢmalarda yaranlaĢmıĢ hatta ölen insanlara Ģahit olma, kadınlara Ģiddete ve tecavüze 

tanıklık yapma, silah ve patlama seslerinden dolayı korku içerisinde yaĢamaya çalıĢmak 

savaĢlarda çocukları etkileyen problemlerin sadece bir kısmıdır (Rubin, B., 2004, s.21-

40). 

Mağdurluk kavramı tezimiz için bir önem arz etmektedir. Bu kavram Abdülkadir 

Çevik‟in tanımlamasına göre; “Haksızlığa uğrama, mazlum ve kurban olmaktır”. 

Mağdurluk dıĢarıdan gelen tehdit, zarar ve travma sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yani 

mağduriyetin oluĢması için bir travmanın yaĢanması gerekmektedir. YaĢanılan 

travmalar çocuklarda talepkar düĢünce ve isteklere neden olabilir. Çevik‟e göre travma 

sonucu mağdur olan bireyin tüm taleplerini yerine getirseniz bile oluĢan mağduriyetin 

etkisi ortadan kalkmayabilecektir. Yani, travma sonucu oluĢan mağduriyeti geri dönüp 

düzeltmek mümkün değildir. Çünkü, geçmiĢte yaĢanan bir travmanın insanın ruhunda 

yaĢamaya devam ettiği düĢünülmektedir (Çevik, A. 2013, s.67-68). 

2011 yılında Suriye‟de iç savaĢın baĢlamasıyla beraber Türkiye‟ye büyük göç 

hareketleri gözlenmiĢtir. BM tarafından 2015 yılında Suriye‟den kaçıĢ ve uluslararası 

koruma hakkı arayıĢlarının devam edeceği öngörülmektedir (UNDP, 2015, s.12). Suriye 

nüfusunun 22 milyon olması dikkate alındığında, çevre ülkeler açısından ekonomik 

olarak zorlandıkları mülteci akınlarına sebep olabilecekleri de düĢünülebilir.  
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Fuat Özdoğru‟nun araĢtırmasına göre Mülteci hareketlerinin temelinde savaĢlar, 

isyanlar, ihtilaller, baskıcı rejimler, yoksulluk, doğal afetler, iç çatıĢmalar, insan hakkı 

ihlalleri, din ve mezhep çatıĢmaları ile çeĢitli siyasi, ekonomik ve toplumsal olaylar 

yatmaktadır. Bu tür nedenlerden dolayı dünyada pek çok insanın hayatı her geçen gün 

daha da zorlaĢmakta ve milyonlarca insan geleceklerini baĢka ülkelerde aramak zorunda 

kalmaktadır (Özdoğru, F., 2008). 

Kuvvet Lordoğlu‟na göre Türkiye‟de bulunan yasadıĢı kayıtsız göçmenlerin 

sayısal büyüklükleri hakkında kesin bir bilgiye henüz sahip değiliz. Lordoğlu düzensiz 

göç ile gelen yasadıĢı göçmen statüsündekilerin içinde bulunduğu durumun bir hayli 

karmaĢık olduğunu belirtmiĢtir (Lordoğlu, K., 2015, s.43). Özellikle mülteci kampları 

dıĢında yaĢayan veya ülkelere kaçak yollardan girmiĢ ailelerin çocuklarının durumları 

gün geçtikçe kötüye gidebilmektedir. Yoksul ve gerekli eğitimi alamayan bu çocuklar 

devlet yardımlarından yeterince yaralanamıyor olabilirler. Bir çoğu çocuk iĢçi 

statüsünde çalıĢarak ailelerine bakmak durumunda olabilirler. Bu durum ise; çocuk 

hakları ihlallerinden birini oluĢturabilmektedir.  

Çocuk Hakları SözleĢmesi‟nin 2. MaddesisözleĢ Ģöyle demektedir:  

Taraf Devletler, bu SözleĢme‟de yazılı olan hakları kendi yetkileri altında 

bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana–babalarının veya yasal vasilerinin sahip 

oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da baĢka düĢünceler, ulusal, etnik ve 

sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuĢ ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım 

gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler (UNĠCEF, 2014). 

Mülteci çocuklar bulundukları ülkelerin sorumluluğu altındadır. Ülkeye nasıl 

geldiklerinin bir takım siyasi açıklamaları olabilir. Ama bu siyasi açıklamalar sorunları 

çözmemektedir. Bu çocuklara bakıĢ açısı ile ülkenin öz çocuklarına bakıĢ açısının farklı 

olması sığınmacı çocukların fırsat eĢitliğinden yaralanamaması ile sonuçlanabilir. Daha 

iyi bir dünya, daha yaĢanılır bir dünya için bu çocuklara, daha iyi bir gelecek umudu 

verilmesinin gerekli olduğu düĢünülebilir. 

Çocuk Hakları SözleĢmesi, Dünya‟daki her çocuk için içinde bulunduğu statü 

fark etmeksizin geçerlidir. ġiddete mağruz kalma, esir düĢme gibi durumlar çocukların 

bu sözleĢmeden yararlanmalarını etkilemez. Sığınmacı veya geçici koruma statüsünde 

bulunan çocuklar toplumdaki diğer çocuklara göre dil sorunu yaĢayabildiklerinden 

dolayı eğitimde sıkıntılarla da karĢılaĢabilirler. Ardıç Çobaner‟e göre sığınmacı 

çocukların bulundukları ülkeler, sığınmacılık ve mültecilik statülerinin baĢlangıcından 



   

  6 
 

itibaren, çocuklara uluslararası sözleĢmelerde bahsedilen hakları çocuklar arasında 

ayrım göstermeksizin eĢit bir Ģekilde uygulamalıdırlar (Çobaner, A. A. 2015, s.33).  

1920‟li yıllarda türkiyenin nüfusu günümüze oranla çok azdı. Türkiye‟nin 

kurucularının bu az nüfus nedeni ile kaygılı oldukları düĢünülüyor. 1914‟de 16 milyon 

olan türkiye nüfusu 1920‟ye geldiğimizde 13 milyona kadar düĢmüĢtür. Ahmet Ġçduygu 

ve Kemal KiriĢci‟ye göre; Türkiye‟nin nüfusu arttırılırken etnik kimliğin bozulacağına 

dair korkular da vardı. Nitekim Osmanlı döneminde çok kültürlü ve yerleĢik bir hayatın 

varlığı kabul edilse de yeni kurulan Türkiye‟de milliyetçi ve ırkçı akımlar kamuoyunu 

oluĢturmaktaydı. 1923‟den 1997 ye kadar 1.6 milyon mülteci Türkiye‟ye yerleĢmiĢ ve 

asimile olmuĢlardır (Ġçduygu, A., & KiriĢci, K. 2009, s.10).   

Ġçduygu ve KiriĢci‟ye göre 1970‟li yıllardan sonra yeteri kadar popülasyona 

ulaĢıldığı düĢüncesi ile artık mülteci akımlarına çekinceli bakılmaya baĢlanmıĢtır. Fakat, 

1989 yılında Bulgaristan‟dan 300.000‟den fazla Pomak ve Türk kökenli mülteci 

Türkiye‟ye göç etmek zorunda bırakılmıĢlardır.  Bu mültecilerin bir kısmı ise; 1990‟da 

Soğuk SavaĢ‟ın bitmesi ile Bulgaristan‟a  geri dönmüĢlerdir (Ġçduygu, A., & KiriĢci, K., 

2009, s.11). Türkiye‟de yaĢayan halkın uzun yıllardır yaĢanmakta olan düzensiz 

göçlerin bir sonucu olarak gelen göçmenler ile yaĢamaya alıĢmıĢ olduğu düĢünülebilir. 

Fakat, 2011 yılında baĢlayan Suriye krizi ve ardından gelen büyük ve düzensiz göç 

dalgası Türk toplumunu düzensiz göç karĢısında olumsuz düĢüncelere itmiĢ olabilir. 

ġebnem Turhan, 2015 yılında yayınladığı makalesinde Türkiye‟de 2.2-2.5 

milyon Suriyenin varolduğundan ve önlem alınmaz ise 5 yıl içerisinde Suriyeli sayısının 

3.5 milyona çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğundan bahsetmiĢtir (Turhan, ġ., 2015). 

Bu rakam daha 5 yıl dolmadan aĢılmıĢtır. 1 Ağustos 2019 tarihi itibarı ile Türkiye‟ye 

sığınan toplam Suriyeli sayısı 3 milyon 643 bin 870 kiĢi olmuĢtur (Mülteciler Derneği, 

2019). Yine, Turhan‟ın makalesinde 600 bin okul çağındaki çocuktan sadece yüzde 15-

20‟si eğitim alırken Suriyelilerin yüzde doksanının kamplar dıĢında yaĢadıkları 

belirtilmiĢtir (Turhan, ġ., 2015).  

Turhan‟ın makalesinde Türkiye‟ye göç etmeden önce Suriye‟de bulunurken 

üniversite eğitimi almıĢ birey sayısının 35 bin civarında olduğu belirtilmiĢtir. Toplam 

Suriye‟den Türkiye‟ye zorunlu göç eden nüfus düĢünüldüğünde bu rakam çok düĢük 
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olabilir. Turhan‟a göre bu durum Türkiye‟ye sığınmıĢ Suriyelilerin iĢ bulabilmesini ve 

katma değer üretebilmesini zorlaĢtırmaktadır (Turhan, ġ., 2015). 

Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerin küreselleĢmenin dayattığı modern üretim 

araçlarını geliĢtirerek çağı yakalamak zorunda oldukları düĢünülebilir. KüreselleĢmenin 

dayattığı modern üretim araçlarını geliĢtirmek ise; bilgi üretecek, eğitim almıĢ kitlelerce 

gerçekleĢtirilebilir. GeliĢmekte olan bu ülkeler, çağı yakalayamadıkları takdirde az 

geliĢmiĢ ülkeler sınıfına düĢebilirler. 

Sığınmacıların yerleĢtikleri bölgelerdeki eğitim seviyesinin düĢmesine neden 

olduğu düĢünülebilir. Asgari maaĢın yarısına bile çalıĢabilmeleri, birçok kiĢinin iĢsiz 

kalmasına neden olmuĢ ve bölgedeki yoksulluk oranında artıĢlar meydana getirmiĢ 

olabilir. Aynı zamanda sığınmacıların yerleĢtikleri bölgelerdeki nüfus artmıĢtır. Bu 

durum; bölgelerdeki ev kirası ve gıda fiyatlarında enflasyonist hareketlere neden olmuĢ 

olabilir. Bölgedeki insanların geçimini zorlaĢtıran bu nedenler ile yerel halkın 

Suriyelilere karĢı olan tepkisinin sürekli arttığını düĢünülebilir.   

KiriĢci‟ye göre 2011 yılında Suriye krizinin baĢlamasıyla birlikte çoğu Türk 

vatandaĢı bu krizin geçici olduğunu düĢünmekte ve Suriyeli sığınmacıların evlerine 

yakın zamanda geri döneceği beklentisi içerisindeydiler. Bu sebeple, gelen Suriyeli 

sığınmacılara kucak açıp, onları misafirperver bir Ģekilde karĢılaĢmıĢlardır (KiriĢci, K., 

2014, s.18). 

Ġçduygu ve Eleni Diker‟e göre Türkiye “açık kapı” politikası ile Suriyelilerin 

acil yardım ihtiyaçlarını onlara “geçici koruma statüsü” vererek sağlamıĢtır. 

Günümüzde ise; entegrasyonun çok boyutlu ve dinamik doğasını dikkate alınarak “uzun 

vadeli bir entegrasyon politikası yaklaĢımı” geliĢtirme ihtiyacı doğmuĢtur (Ġçduygu, A., 

& Diker, E., 2017, s.22). 
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BÖLÜM 2. GÖÇ KAVRAMINA GENEL BAKIġ VE 

ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKU 

2.1. Göç Kavramına Genel BakıĢ 

Göç, özetle, insanların bazı sebepler ile bir yerden baĢka bir yere doğru hareket 

etmesidir. Göçte insanların fiziksel olarak bulundukları yerden, akrabaları ve komĢuları 

ile birlikte yaĢadığı sosyal çevreden; baĢka bir bölgeye, farklı bir sosyal çevreye 

geldikleri söylenebilir. Göç etmek zorunda kalan kiĢiler doğdukları ve kültürünü 

aldıkları yerden, yeniden bir hayat kurma amacıyla farklı kültürel ortamlar ve farklı 

sosyal yapıların bulunduğu baĢka bir yere göçerler. Göç kavramı, bir yerden baĢka bir 

yere göç etmede görünen hareketliliğe sahip olduğu gibi aynı zamanda kendi içinde de 

hareketlilik unsurlarına sahiptir (Töre, N., 2016, s.47).  

Süleyman Ekici ve Gökhan Tuncel‟e göre göçün etki boyutlarının saptanması 

için bilinmesi gereken iki ana unsur vardır. Bunlardan ilki, göç kararının iradi (özgür) 

bir Ģekilde veya zorunluluk durumunda alınmıĢ olmasıdır. Ġradi göç; bireylerin 

bulundukları ortamdan Ģartların ve yaĢam koĢullarının daha iyi olduğu baĢka bir ortama 

doğru göç etmesidir. Zorunlu göç ise; deprem, terör, iç çatıĢma gibi nedenler ile 

bireylerin bulundukları ortamı terk etmek durumunda kalmasıdır. Ġkinci ana unsur ise; 

göçün bireysel veya kitlesel olarak gerçekleĢmesidir. Ġradi ve bireysel olan göçlerin 

etkileri göç ettikleri bölgeler açısından düĢük olabilmektedir. Fakat, zorunlu ve kitlesel 

göçler; göç alan ülkelerdeki toplumsal yaĢamı tamamen değiĢtirebilecek etkilere sahip 

olduğu düĢünülmektedir (Ekici, S., & Tuncel, G., 2015, s.15). 

Medeniyetlerin oluĢmasında önemli bir yere sahip olan göçün, pek çok sebep ve 

sonuçları bulunmaktadır. Nazlı Töre‟ye göre bu durumun nedeni göçün bireysel değil 

toplumsal olması, farklı kültür ve sosyal ortamlarda gerçekleĢmesi, zamanla hızlanması, 

yavaĢlaması veya yönünü değiĢtirmesi gibi özelliklerindendir (Töre, N., 2016, s.49). 

Siyasi nedenlerle oluĢan göçler, göçlerin içerisinde yıkıcı özelliklere en çok 

sahip olan göç çeĢididir. Birçok iç savaĢ ve darbelerden sonra büyük göçler meydana 

gelmiĢtir. Milyonlarca kiĢinin baĢka ülkere doğru yola çıkmaları ile komĢu ülkelerde 

ekonomik, kültürel ve sosyal yönlerden büyük bir baskı ortamı oluĢabilir. Göç alan ve 
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göç veren ülkelerin etnik, dinsel, dilsel farklılık veya benzerlikleri ise bu baskının 

Ģiddetinin azalmasına veya yükselmesine neden olabilir (Töre, N., 2016, s.49). 

Göçmenlerin genelde bir toplumu kültürel ve ekonomik olarak zenginleĢtirdiği 

savunulmaktadır. Pek çok halde de bu böyle olabilir. Mesela, Asyalılar‟ın Amerika 

BirleĢik Devletleri‟ne göçü ile Amerika‟daki asya mutfağı geliĢmiĢ, Asya dilleri ve 

Asya kültürü Amerika‟ya gelmiĢtir. Asyalı‟ların fevkalade çalıĢkan oldukları 

düĢünülmektedir. Birçok Asyalı bilim adamı Amerika BirleĢik Devletleri‟nde 

yetiĢmiĢtir. Güney Amerika‟dan Amerika BirleĢik Devletleri‟ne gelen Latinlerin göçü 

ucuz emek açığını kapatmıĢtır. Buna benzer birçok örnek de verilebilir. Ama burada 

bahsedilen göçler zamana yayılan göçlerdir. Bu göçler; en az 50 yıla yayılan ve 

toplumun rahatça hazmedebildiği göçlerdir. Türkiye‟ye gelen göç ise kısa sürede 

milyonları aĢmıĢtır. Milyonları aĢan bu göç, Türk toplumunun hazmetmesini 

zorlaĢtırabilir. 

Türkiye‟de bulunan sığınmacılara GĠGM tarafından geçici koruma kimliği 

verilmektedir (Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, 2016). Yasin Poyraz, geçici koruma 

politikasını Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır: “Beklenmeyen ve sınırlara yönelik toplu nüfus 

hareketlerinde i lenen bir acil durum politikasıdır  Bu politika, daha u un vadeli bir 

 ö üm bulununcaya kadar, bir ara  ö üm niteli i ta ımaktadır  (Poyraz, Y., 2012 s.60).  

Bu tanımdan da yola çıkarak sığınmacıların üçüncü bir ülkeye geçene kadar devlet 

tarafından koruma altına alındığı düĢünülebilir. Bu geçici koruma politikası kalıcı bir 

çözüm üretmediği gibi Türk hükümeti tarafından sığınmacıların uzun süreli olarak ülke 

içerisinde tutulmasının planlanmadığı da düĢünülmektedir.  

Annesi babası olmayan, refakatsiz (refakate bağlanamayan) sığınmacı 

çocukların iĢlemleri GĠGM tarafından yapılmaktadır. KomĢularının yardımı veya polis, 

jandarma tarafından getirilen refakatsiz çocukların bütün iĢlemleri GĠGM tarafından 

yapılmaktadır. Eğer çocuğun geçici koruma belgesi düzenlenmemiĢ ise bu belge GĠGM 

tarafından düzenlenmektedir. Ġlk önce çocukların her hangi bir ailesiinin olup olmadığı 

araĢtırılmaktadır. Eğer, çocukların sığınma evlerine yerleĢtirilmesi gerekiyor ise; Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile iletiĢime geçilmektedir. Genel olarak Göç Ġdaresi 

Genel Müdürlüğü‟nün görevleri kimliği olmayan kiĢilere kimlik vermek ve kurumlar 

arasında iletiĢimin kurulmasıdır. Ġç ĠĢleri Bakanlığı‟na bağlı olan Göç Ġdaresi Genel 
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Müdürlüğü tarafından yardıma muhtaç ve kimsesiz sığınmacı çocukların STK‟lara veya 

Kızılay‟a yönlendirilmesini sağlanmaktadır. Belediyelerin yabancılar ile ilgilenen 

birimlerine yönlendirmeler de GĠGM tarafından yapılabilmektedir (Göç Ġdaresi Genel 

Müdürlüğü, 2016). 

Tablo 1: Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Bulundukları  10 Ġle 

Dağılımları 

 

Kaynak: Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, 2016 

Ġllere göre Suriyeli sığınmacıların dağılımına baktığımızda büyük Ģehirlerde ve 

geniĢ iĢ imkanlarına sahip olan bölgelerde bulunduklarını düĢünebiliriz. Bu durum, 

Ģehirlerdeki sosyal ve kültürel uyumun devamlılığı açısında önem arz eder.  

Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü‟nün 2016 yılındaki verilerine göre; çalıĢma 

çağında (15-65 yaĢ aralığında) bulunan 1.7 milyondan fazla Suriyeli sığınmacı 

Ģehirlerimizde yaĢamaktadır. Yine 2016 yılı verilerine göre sadece 20.981 sığınmacı 

çalıĢma iznine sahiptir. Türkiye‟de bulunan Suriyeli sığınmacılar ile çalıĢma iznine 

sahip Suriyeli sığınmacıların oranı 2016 yılında ancak %1 seviyesine ulaĢabilmektedir 

(Ġçduygu, A., & Diker, E., 2017, s.22). Bu durum kaçak iĢçi olarak çalıĢtıklarına dair 

Ģüpheler oluĢturmaktadır.  
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Suriyeli sığınmacılar, ülkelerinde çıkan iç savaĢ sonrasında Türkiye‟ye ilk 

geliĢlerinde halkın yoğun bir sevgisi ve ilgisi ile karĢılanmıĢlardır. Fakat, yıllar geçtikçe 

bu durumda değiĢimler meydana gelmiĢtir. Türklerin Almanya‟ya iĢçi olarak göç 

etmeleri sonrasında kullanılan “Çiçeklerle karĢılanan iĢçilerden, istenmeyen yabancılara 

dönüĢmek” sloganının, günümüzde Suriyeliler için de kulanılması bir zaman meselesi 

olabilir. Buket Akıncı ve diğerleri değerlendirmelerinde: “Hem göçmen ailelerine 

gösterilen negatif tutum hem de ülkelerin göç yasalarını ve uyguladıkları prosedürleri 

giderek sıkılaĢtırmaları ve hatta uluslararası hukukun sınırını zorlamaları Ģu son 

dönemde oldukça sık karĢılanır bir durum haline gelmiĢtir” ifadelerini kullanmıĢlardır 

(Akıncı, B., Nergiz, A., & Gedik, E., 2015, s.68). 

Kaynak: Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, 2016 

Tablo 2: Suriyelilerin Üçüncü Ülkelere Yeniden YerleĢtirilmesi  
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Tablo 2‟de 2014 ie 2019 yılları arasında Suriyelilerin üçüncü ülkelere yeniden 

yerleĢtirildiğini görebiliriz. Fakat, Ģehirlerde yaĢayan geçici koruma altındaki 

Suriyelilerin üçüncü ülkelere yeniden yerleĢtirilen Suriyelilere oranına baktığımızda bu 

rakamların çok düĢük olduğu düĢünülebilir. 

 

2.2. Uluslararası Göç Hukuku ve Tanımları 

Uluslararası göç hukuku, uluslararası özel hukukun bir alt dalı olarak 

görülmüĢtür ve uluslararası topluma düzen getirme çabası taĢımaktadır (Töre, N., 2016, 

s.6). Uluslararası göç hukuku özetle, ulusal sınırların dıĢına çıkan insan hareketlerinden 

bahsetmektedir. Bu nedenle uluslararası iliĢkileri dizayn ettiği söylenebilir. Töre‟ye 

göre; uluslararası göç hukuku, uluslararası özel hukukun bir alt dalı olarak görülmüĢtür. 

Nitekim uluslararası göç hukuku da, tıpkı uluslararası özel hukuk gibi, milli hukuk 

içerisinde yer alırken; uluslararası topluma düzen getirme çabası taĢımaktadır (Töre, N., 

2016, s.6). Töre‟nin ortaya koyduğu bu tanım, uluslararası göç hukukunun yalnızca 

uluslararası anlaĢmaların değil, aynı zamanda devletlerin iç (milli) hukukunun da bir 

parçası olduğunu belirtebilir.  

Uluslararası göç hukuku sözleĢmelerinin aynı zamanda taraf ülkelerin iç 

hukukları tarafından tanınma zorunluluğu, ülkelerin kendi çıkarlarına göre hareket ettiği 

göz önüne alındığında, bu sürecin ne kadar hızlı ve etkin bir Ģekilde ele alınacağına dair 

akıllarda soru iĢaretleri yaratabilmektedir.  

Mültecilerin gittikleri ülkelere birtakım sorunları da beraberinde getirdiği çok 

açıktır. Göçlere ev sahipliği yapan devletlerin kendi vatandaĢlarının güvenliğini ve 

huzurunu da sağlamak zorunda oldukları düĢünüldüğünde süreç daha da karmaĢık bir 

hale gelebilir. 

Zerrin SavaĢan‟a göre realist kuramlar ile liberal kuramlar insan haklarının 

“Devletin egemenlik iddiasından mı?” yoksa “VatandaĢ olmanın getirdiği haklardan 

mı?” kaynaklandığı sorununda hep bir tartıĢma içerisindedirler. Bu, aradaki gerilim, 

sığınma hakkının düzensiz göç sorununu çözmek açısından göç alan devletler ve zor 

durumda olan göçmenler arasında bir anlaĢmaya varılmasını engellemektedir (SavaĢan, 
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Z., 2010, s.15). Bu konuda yapılacak araĢtırmalar Suriyeli göçmenler sorununun bir 

çözüme ulaĢmasında yardımcı olabilir. 

Nasıh Sarp Ergüven ve Beyza Özturanlı‟ya göre 2. Dünya SavaĢı sırasında 

yaĢanan dramlar ve Yahudilerin göç durumu, mülteci hukukunun BirleĢmiĢ Milletler‟de 

tartıĢılmasına neden olmuĢtur (Ergüven, N. S., & Özturanlı, B., 2013, s.1007). Avrupa 

ülkeleri 2. Dünya SavaĢı‟ndan bu yana en çok mülteci akınını günümüzde yaĢamaktadır. 

Nedeni ise; Suriye topraklarında baĢlayan iç savaĢın milyonlarca kiĢiyi mülteci olmaya 

itmesi olmuĢtur.   

TaĢkın Deniz‟e göre, 2000‟li yıllardan itibaren Avrupa ülkelerinde aĢırı sağ ve 

aĢırı sol partilerin popileritelerinde bir artıĢ yaĢanmasının nedenlerinden biri de göç 

hareketleridir. Avrupa‟daki ülkelerinde sosyal hayatın homojen yapısını bozan göç 

hareketleri toplumsal tepkilerin oluĢmasını sağlamıĢtır. Göçmenlerin geliĢini önlemek 

amacıyla sert tepkiler veren AB üyesi üyesi ülkelerin gündeminde mültecilere karĢı 

kanunlar çıkartılmaya baĢlamıĢtır. Bu kanunlar mültecilerin sınır dıĢı edilmesini 

kolaylaĢtırmaktadır. Amerika BirleĢik Devletleri‟nde yaĢanan 11 Eylül saldırıları hem 

göçmenler hem de müslüman azınlıklar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmıĢtır. 

Terör eylemleri bahane edilerek sosyal güvenlik meselesi Avrupa‟nın birinci önceliği 

haline getirilmiĢtir. Haziran 2002 tarihinde, gerçekleĢtirilen Sevilla Zirvesi‟nde kararlar 

alınmıĢtır. Bu zirvede Frontex (Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi) adında ortak bir 

güvenlik birimi kurulmuĢtur. AB sınırlarını korumak amacıyla böyle bir birimin 

kurulması Ģüphesiz ki, özgürlüklerin merkezi olarak tanımlanan Avrupa‟yı kendi 

içerisinde bir ikileme düĢürmüĢtür. Bu Zirvede verilen bir baĢka kararda ise; sığınmacı 

oluĢumuna sebebiyet veren ülkere parasal yardımlar yapılarak sığınmacıların AB 

sınırlarına ulaĢmasının engellemeye çalıĢılmasıdır (Deniz, T., 2014, s.179). 

 

2.3. Ulusal ve Uluslararası Alanda Koruma Hukuku 

Suriye‟de yaĢanan çatıĢmaların arttığı bu dönemde hem bir geçiĢ hem de bir 

varıĢ ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟nin mülteci hareketlerinden etkilenmesi 

büyük bir sorun haline gelmiĢtir. Türkiye her ne kadar, insani nedenlerle mültecileri 

kabul etmek hususunda istekli gözükse de, bir yandan da güvenlik önlemlerini arttırma 

yoluna da gitmiĢtir. Uluslararası yardım ve koruma mekanizmaları ancak çok az sayıda 
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mültecinin korunmasından yardımcı olmuĢtur. Bu yardımların ulaĢamadığı çok sayıdaki 

mülteciler Türkiye‟nin üzerinde bir yük oluĢturmaktadır (Ergüven, N. S., Özturanlı, B., 

2013, s.1009). 

IOM (Uluslar arası Göç Örgütü), mülteciyi Ģu Ģekilde tanımlamaktadır: “Irkı, 

dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi görüĢleri yüzünden haklı bir 

zulüm korkusu nedeniyle vatandaĢı olduğu ülkenin dıĢında bulunan ve söz konusu 

korku yüzünden, ilgili ülkenin korumasından yararlanmak istemeyen kiĢi” (Perruchoud, 

R., & Redpath, J., 2013, s.65). 

Ülkeden ülkeye mülteci tanımlarının değiĢmesi ve ülke mevzuatlarındaki 

farklılıklardan kaynaklanan kavramsal sorunlara çözüm bulmak için BirleĢmiĢ Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliği‟nin (BMMYK) tüzüğündeki Ģartları sağlayan, 1951 

Cenevre SözleĢmesi veya 1967 Protokolü‟ne taraf ülkelerden olup olmamasına veya ev 

sahibi ülke tarafından hukuki olarak mülteci kabul edilip edilmemesine bakmaksızın, 

BirleĢmiĢ Milletler (BM) korunmasına hak kazanan kiĢiler de mülteci olarak kabul 

edilmektedir. Bu bağlamda göç hareketini gerçekleĢtirip, mülteci statüsünü kazanan 0- 

18 yaĢ aralığındaki her kiĢi mülteci çocuk olarak kabul edilmektedir (Yılmaz, A., 2019, 

s.100).  

1967 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne ĠliĢkin New York Protokolü ve 1951 

tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre SözleĢmesi, uluslararası mülteci 

hukuku açısından önem arz etmektedir. Türkiye, her iki metni de “coğrafi sınırlama” 

Ģartı ile imzalamıĢtır. Bu sözleĢmelere göre, Avrupa‟dan gelenler mülteci olma hakkına 

sahip olurken, diğer ülkelerden gelenler sığınma hakkına sahip olmaktadırlar. Sığınma 

hakkı ise ancak bu kimselerin baĢka bir ülkeye geçene kadar sahip oldukları bir haktır. 

(TBMM Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu, 2012, s.4). 

 

2.3.1. Uluslararası Alanda Uluslararası Koruma ile Ġlgili Önemli Yasal 

Düzenlemeler 

Soğuk SavaĢın sonlarına doğru düzensiz göçle ilgili hükümetler arasında 

iĢbirlikleri meydana gelmeye baĢlamıĢtır. 1987 tarihli Avrupa Tek Senedi, Avrupa Ġç 

Pazar‟ında rekabet ortamı oluĢturulması ve malların bir engele takılmadan dolaĢması 
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amacıyla oluĢturulmuĢtur. Bu sayede insular Avrupa içerisinde serbestçe dolaĢmaya 

baĢlamıĢlardır. Göç Hukuku açısından diğer önemli olaylar ise, Tampere Zirvesi ve 

Amsterdam AnlaĢması‟dır (Demir, O. Ö., & Soyupek, Y., 2015, s.25). 

Haziran 2015 tarihinde Macaristan Sırbistan sınırına duvar öreceğini 

açıklamıĢtır. Çok sayıda Avrupa Birliği ülkesinin de sınır güvenliklerini arttırması ile 

birlik içerisindeki serbest dolaĢımın önünde engeller belirmeye baĢlamıĢtır (Demir, O. 

Ö., & Soyupek, Y., 2015, s.28). 

2015 tarihinden itibaren kamuoyu baskısı artmıĢ ve göç hareketlerine önlemler 

alınmaya baĢlanmıĢ olsa da, daha öncesinde denizde boğulan insanlar ve göç edenlerin 

yaĢadıkları diğer dramlar Avrupa için yeni bir konu değildir (Demir, O. Ö., & Soyupek, 

Y., 2015, s.31). 

Türkiye, Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi 

(CEDAW), Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar SözleĢmesi (ESKHS), BM 

Engellilerin Haklarına ĠliĢkin SözleĢme (BMEHS), Ayrımcılığının Ortadan 

Kaldırılmasına ĠliĢkin Uluslararası SözleĢme (IAOKS) ve Çocuk Hakları SözleĢmesini 

(ÇHS) imzalayan taraflardan biridir. Anayasa‟nın 90. maddesinde “SözleĢmeler ile 

kanunlar arasında uyumsuzluk hallerinde sözleĢmeler kanunların üzerindedir” ifadesi 

geçmektedir (YardımlaĢma, G. E. S., Derneği, K., & Derneği, E. H. Ġ. Ġ., 2013, s.11). 

Cenevre SözleĢmesi‟nin 1. maddesinde mülteci:  

“1 Ocak 1951´den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiiyeti, 

belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düĢünceleri yüzünden, zulme 

uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaĢı olduğu ülkenin dıĢında 

bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku 

nedeniyle yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu 

önceden yaĢadığı ikamet ülkesinin dıĢında bulunan, oraya dönemeyen veya söz 

konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen Ģahıs”  

Ģeklinde tanımlanmıĢtır (Barkın, E., 2004, s.334).  

Bu tanım aynı zamanda, T.C. Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 

mültecilik statüsünün belirlenmesi süreçlerinde de kullanılmaktadır (Göç Ġdaresi Genel 

Müdürlüğü, 2016). 
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2.3.2. Ulusal Alanda Konuyla Ġlgili Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler 

Mülteciler Derneğinin 2019 tarihli raporuna göre, geçici koruma altına alınan 

kayıtlı Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ülke genelinde %4,44 olarak kayıtlara 

geçmiĢtir. Yine aynı rapora göre, Türkiye‟deki kayıtlı Suriyeli sayısı 1 Ağustos 2019 

tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 4 bin 586 kiĢi artarak toplam 3 milyon 643 bin 870 

kiĢi olmuĢtur (Mülteciler Derneği, 2019). 

Türkiye‟de “geçici sığınmacı” statüsünde kalan Suriyeliler 94/6169 nolu 

yönetmelikten yararlanabilirler. Bu yönetmelik ile Türkiye‟de bulunan sığınmacılara 

karĢı uygulanacak protokollerin esasları belirlenmiĢtir (YardımlaĢma, G. E. S., Derneği, 

K., & Derneği, E. H. Ġ. Ġ., 2013, s.13-14). 

Göç Edenler Sosyal YardımlaĢma ve Kültür Derneği‟nin yaptığı araĢtırmaya 

göre, hem kamp hem de kamp dıĢında yaĢayan Suriyeli sığınmacıların temel hak ve 

ihtiyaçlarının karĢılanması için çıkartılan genelgelerin birçoğunun ihtiyaca cevap verme 

konusunda son derece yetersiz kaldığı tespit edilmiĢtir. Sığınmacılar kendi haklarının ne 

olduğu konusunda sınırlı bir bilgiye sahip oldukları için kendilerini 

savunamamaktadırlar (YardımlaĢma, G. E. S., Derneği, K., & Derneği, E. H. Ġ. Ġ., 2013, 

s.5). 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu‟nun 91. maddesi, bu kanunun 

tanımını yaparken: “Ülkesinden ayrılmaya zorlanmıĢ, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, 

acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya 

sınırlarımızı geçen yabancılara sağlanan koruma” ifadelerini içermektedir (Ciğer, M. Ġ., 

2016, s.66). 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu‟nun 61, 62 ve 63‟üncü maddeleri 

mültecileri üç guba ayırmıĢtır. Ġlgili maddeler Ģunlardır: 

Mülteci: 

 “MADDE 61 – (1) Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, 

dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düĢüncelerinden 

dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaĢı olduğu 

ülkenin dıĢında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz 

konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar 

sonucu önceden yaĢadığı ikamet ülkesinin dıĢında bulunan, oraya dönemeyen 

veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kiĢiye statü 
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belirleme iĢlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir” (Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu, 2013).  

ġartlı mülteci:  

“MADDE 62 – (1) Avrupa ülkeleri dıĢında meydana gelen olaylar sebebiyle; 

ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 

düĢüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için 

vatandaĢı olduğu ülkenin dıĢında bulunan ve bu ülkenin korumasından 

yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen 

yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaĢadığı ikamet ülkesinin dıĢında 

bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen 

vatansız kiĢiye statü belirleme iĢlemleri sonrasında Ģartlı mülteci statüsü verilir. 

Üçüncü ülkeye yerleĢtirilinceye kadar, Ģartlı mültecinin Türkiye‟de kalmasına 

izin verilir (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 2013)”. 

Ġkincil koruma:  

“MADDE 63 – (1) Mülteci veya Ģartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak 

menĢe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;  

a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,  

b) ĠĢkenceye, insanlık dıĢı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz 

kalacak, 

c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatıĢma durumlarında, ayrım 

gözetmeyen Ģiddet hareketleri nedeniyle Ģahsına yönelik ciddi tehditle 

karĢılaĢacak, olması nedeniyle menĢe ülkesinin veya ikamet ülkesinin 

korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak 

istemeyen yabancı ya da vatansız kiĢiye, statü belirleme iĢlemleri sonrasında 

ikincil koruma statüsü verilir” (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 

2013).  

Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü‟nün 2016 yılına dair raporunda Avrupa 

ülkelerinden gelenlerin “mülteci” olma prosedürü Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: “1951 

Cenevre SözleĢmesi kapsamında uluslararası korumaya ihtiyacı olduğu için Avrupa 

Ülkelerinden Türkiye‟ye gelen ve uluslararası koruma talep eden yabancılar, eğer 

Cenevre SözleĢmesinin 1 inci maddesinde mülteci tanımına giren kriterlere sahipse, 

ülkemiz tarafından bu kiĢilere “mülteci statüsü” tanınır ve böylece uluslararası koruma 

altına alınır” (Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, 2016). 

Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü‟nün 2016 yılına dair raporunda Avrupa dıĢındaki 

ülkelerden gelenlerin “Ģartlı mülteci” olma prosedürü Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır:  

“Değerlendirme sonucunda baĢvuru sahibi eğer 1951 Cenevre SözleĢmesin 1 

inci maddesinde mülteci tanıma giren kriterlere sahipse, ülkemiz tarafından bu 

kiĢilere “Ģartlı mülteci statüsü” tanınmakta, Türkiye‟de geçici olarak 



   

  18 
 

ikametlerine izin verilmekte ve böylece bu kiĢiler (3 üncü bir ülkeye 

yerleĢtirilinceye kadar) uluslararası koruma altına alınmaktadır“ (Göç Ġdaresi 

Genel Müdürlüğü, 2016). 

Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü‟nün 2016 yılına dair raporunda “ikincil koruma 

statüsüne” sahip olma prosedürü ise Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır:  

“BaĢvuru sahibinin menĢe ülkesine geri gönderilmesi halinde, gönderileceği 

ülkede ölüm cezası veya idam; ya da iĢkence görmesi veya insanlık dıĢı veya 

aĢağılayıcı muameleye veya cezaya maruz kalması ya da uluslararası ve ülke içi 

silahlı çatıĢma durumlarında ayrım gözetmeyen Ģiddet nedeniyle Ģahsına yönelik 

ciddi tehdit altında kalabileceği bir durum söz konusu ise böyle durumlarda, 

baĢvuru sahibi söz konusu ülkeye geri gönderilmemekte veya sınır dıĢı 

edilmemekte ve ülkemizde “ikincil koruma statüsü”nde kalmasına izin 

verilmektedir ve böylece bu kiĢiler uluslararası koruma altına alınır” (Göç 

Ġdaresi Genel Müdürlüğü, 2016). 

Suat Kolukırık, makalesinde yabancılar ve uluslararası koruma kanununun 

yetersiz olduğunu öne sürmektedir. 2014 yılına kadar yaĢanmıĢ göçlerle ilgili alt 

yapının güvenceye alındığını belirtmekle birlikte, ilerleyen yıllarda göçün hızla 

artmasıyla oluĢacak karmaĢa ortamının düzensiz göçü Türkiye için normal bir durum 

haline getirebileceği yönünde uyarılarda bulunmuĢtur (Kolukırık, S., 2014, s.51). 
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BÖLÜM 3. SURĠYE’DE ĠÇ SAVAġ VE SURĠYELĠLERĠ GÖÇE 

ĠTEN NEDENLER  

3.1. Arap Baharı ve Suriye’de Ġç SavaĢ  

Muhammed Bouazizi isimli genç 2010 yılının Aralık ayında, Tunus‟ta kendini 

yakarak intihar giriĢiminde bulunmuĢ ve toplumsal bir infial oluĢmuĢtur. Arap kültürüne 

sahip ülkelerde protestolar baĢlamıĢtır. Ararp ülkeleri arasında büyük bir ağırlığa sahip 

olan Mısır, Libya, Ürdün gibi ülkeler kısa sürede Libya‟da oluĢan bu protestolardan 

etkilenmiĢ ve Arap dünyasındaki diğer ülkelere de bu toplumsal olayların sıçramasına 

neden olmuĢtur. Bu olaylar bazı ülkelerde rejim değiĢikliklerine neden olmuĢtur. Bazı 

ülkelerde ise iç karıĢıklıklar meydana gelmiĢtir (AFAD, 2017, s.11). 

Tunus‟ta Yasemin Devrimi, Mısır‟da Nil Devrimi olarak ortaya çıkan Arap 

Baharı kimsenin tahmin edemeyeceği boyutlara ulaĢmıĢtır. Daha önce hiçbir halk 

protestosu otoriter bir rejimi yıkmamıĢtı. Son derece süratli bir Ģekilde yayılan 

protestolar; ülkesinde kalıcı yer edinmiĢ olan rejimleri yıkmaya ve liderleri devirmeye 

baĢlamıĢtır. Çok geçmeden bu iki devrim diğer Arap ülkelerine yayılmıĢtır ve Arap 

Baharı olarak anılmaya baĢlanmıĢtır. Ocak 2011‟de baĢlayıp bahar aylarında büyüyen 

ve sonuç vermeye baĢlayan bu süreçte, Arap toplumlarının önemli bir kısmını uzun 

yıllar boyunca yaĢadıkları ve siyasi bir geliĢme olarak katı koĢullarından çıkartıp, 

yenilenmenin ve umudun simgesi olan bahar havasına sokmuĢtur (Kibaroğlu, M., 2011, 

s.26) 

Uzun seneler diktatör yönetimlerle karĢı karĢıya kalan gençlerin olayların 

büyümesinde payları büyük olmuĢtur. GeliĢen teknolojiyle birlikte gençler sosyal 

medyayı ve dünyadaki geliĢmeleri yakından takip edebilmiĢlerdir. Ortadoğu‟da yaĢanan 

bu süreçte ülkelerin geçmiĢten günümüze etkili olan dinamiklerinin yanı sıra sosyal 

medya da oldukça etkili olmuĢtur.. Hatta bu süreç birçok kesim tarafından “Twitter 

Devrimi” ve “Facebook Devrimi” Ģeklinde de isimlendirilmiĢtir (Mencütek, Z. ġ., Polat, 

F., & DurmuĢ, A., 2015, s.4). 

Ortadoğu coğrafyası, Türkiye‟nin de sosyal ve tarihi bağlarının güçlü olduğu, 

halkları arasında akrabalık bağları bulunan, ekonomik ve siyasi iliĢkilerin üst düzeyde 

olduğu ülkelerden oluĢmuĢtur (Göçer, I., & Çınar, S., 2015, s.51). Dolayısıyla 
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Türkiye‟de Arap baharı sürecinde oldukça etkilenmiĢtir. Hatta günümüzde devam eden 

bir mülteci sorununa yol açmıĢtır. O dönemin CumhurbaĢkanlığı görevini yürüten 

Abdullah Gül, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan ve DıĢiĢleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 

süreci yakından takip etmiĢ, süreçle ilgili açıklamalarda bulunmuĢ, bölgedeki liderlerin 

ne gibi adımlar izlemesi gerektiğine dair fikir beyanlarında bulunmuĢlardır. Arap milleti 

arasında ses getiren ve takdirle karĢılanan ifadeler sonrasında bireysel seviyede Türk 

devlet adamları ve genel olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti ile ilgili sempati düzeyi 

çok yüksek seviyelere ulaĢmıĢ ve birçok Ģekilde bu olumlu yaklaĢımın belirtileri 

görülmüĢtür (Kibaroğlu, M., 2011, s.31). 

Tunus ve Mısır‟da baĢlayan gösteriler üçüncü olarak Libya‟ya sıçramıĢtır. 

Yönetim Ģekli ve liderlerin yönetim sürelerinin diğer iki ülkeden farklı olmayan 

Libya‟da da halk yönetimden ve ekonomik sıkıntılardan Ģikayetçi olup protestolara 

baĢlamıĢtır. Ġnsan hakları savunucusu ve rejim karĢıtı avukat Fethi Terbil‟in rejim 

karĢıtlığından 15 ġubat 2011‟de Bingazi‟de tutuklanmasıyla Libya‟da iç çatıĢmaya 

giden süreç baĢlamıĢtır (KuĢoğlu, B., 2014, s.107). Muhalif avukat Fethi Terbil‟e destek 

vermek isteyen göstericiler Terbil‟in tutulduğu polis merkezi önünde toplanarak 

protestolara baĢlamıĢlardır. BarıĢçıl gösterilere karĢı güvenlik güçlerinin aĢırıya kaçan 

müdahaleleri gerginliğin artmasına ve muhaliflerin 17 ġubat‟ta “Öfke Günü” gösterileri 

düzenlemesine sebep olmuĢtur (Ayhan, V., 2012, s.145). Buradan sonra göstericiler 

protestoların boyutunu değiĢtirmiĢ ve hükümeti hedef almaya baĢlamıĢtır. Libya‟da 

olaylar 17 ġubat 2011‟de baĢladı. Olaylar hızlı bir Ģekilde tüm ülkeye yayıldı ve 27 

ġubat Ulusal GeçiĢ Konseyi adlı alternatif bir yapı kuruldu ve uluslararası toplum 

tarafından tanınmaya baĢlandı (Arı, T., 2017, s.475). 

Ülkedeki karıĢıklığa NATO‟nun da dahil olmasıyla çatıĢmalar ĢiddetlenmiĢtir. 

Muhalifler, sonunda Kaddafi‟nin hayatını yitirdiği bir çatıĢma süreci sonucunda 

Kaddafi‟nin elinde bulundurduğu bölgeleri ele geçirerek ülke genelinde hakimiyeti 

sağlamıĢtır (Efegil, E. 2013, s.12). Gelinen noktada ülkede 2 ordulu, 2 hükümetli, 2 

parlamentolu bir yapı ortaya çıkmıĢtır (Çelik, A. H., 2015, s.44). Diğer iki ülkede 

olduğu gibi yönetim değiĢse de ülkede düzen sağlanamamıĢtır. 

Ġç karıĢıklık sebebiyle Suriye‟de birçok insan hayatını kaybetmiĢ, yaĢanılan 

karmaĢada çok sayıda insan yaralanmıĢtır. 15 Mart 2011 günü, Deraa kentinde 
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duvarlara Esad karĢıtı resimler yapma ve rejime muhalif olma bahanesiyle tutuklanan 

gençlerin iĢkence gördüğü haberleri Ģehirlerde yayılmıĢtır. Bu gençleri rejimin 

ellerinden kurtarmak amacıyla birçok eylem düzenlenmiĢtir. Rejim güçlerinin insan 

haklarına aykırı bir Ģekilde olaylara Ģiddet ile karĢılık vermesi sonucu çok sayıda insan 

hayatını kaybetmiĢtir. Bu olaylar Tunus‟da baĢlayan Arap baharından sadece iki yıl 

sonra gerçekleĢmiĢtir (YardımlaĢma, G. E. S., Derneği, K., & Derneği, E. H. Ġ. Ġ., 2013, 

s.5). 

Orta Doğu‟da bulunan Suriye 2011‟de Mısır, Lübnan gibi ülkelerde baĢlayan 

arap baharının etkisiyle iç karıĢıklığa doğru yol almaya baĢlamıĢtır. Diktatör rejimlere 

karĢı protestoların yükseldiği Arap Baharı sürecinde birçok Orta Doğu ülkesi, 

vatandaĢlarına daha çok özgürlük vermek zorunda kalmıĢtır. Bu haklar da çok barıĢçıl 

yollardan verilmediği gibi pek çok rejim karĢıtının öldürülmesiyle sonuçlanmıĢtır. Esad 

yönetimindeki Suriye Devleti, halkına karĢı otoriter bir tavır takınarak yapılan 

protestoları silah zoruyla bastırmaya çalıĢmıĢtır. Bu durum vahĢi bir iç savaĢın 

çıkmasına yol açmıĢtır.  

Suriye Ġnsan Hakları Gözlem Örgütü (SOHR) 2014 tarihli raporuna göre, 300 

bin Suriyeli çatıĢmalarda hayatını kaybetmiĢtir. Harabeye dönen Ģehirlerde yaĢamak, 

artık mümkün olmamaktadır (Çağlar, Ġ., & Özkır, Y., 2014, s.489).   

Suriye‟de iç savaĢın baĢlamasıyla birlikte Türk hükümetinin Suriye‟ye yönelik 

politikalarında değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. Bu değiĢimleri “diplomasi, yüzleĢme ve 

savunma” üç ayrı dönem olarak  ayırabiliriz. Suriye‟deki protestoların baĢladığı ilk 

günlerde Türkiye diplomatik giriĢimler yönünde çaba harcayarak, Esad rejimine gerekli 

reformları alması yönünde uyarılarda bulundu. SavaĢ öncesi dönemde Türkiye ve 

Suriye iliĢkileri hem ekonomik, hem ticari olarak dostane bir durumda seyrediyordu. 

Türkiye hükümeti iki ülke arasındaki bu sıkı bağlara güvenerek Esad  rejiminin gerekli 

reformları uygulayıp Türkiye‟nin uyarılarına kulak vereceğine inanıyordu. Çok kısa bir 

sürede Türkiye DıĢ ĠĢleri Bakanı Davutoğlu, Suriye‟yi ziyaret etti. Fakat Esad‟ı ikna 

etmeye yönelik tüm çabalar baĢarısız oldu. Bu durumun ardından BaĢbakan Erdoğan, 

Eylül 2011‟de Suriye Ulusal Meclisi‟ni resmi olarak tanıdı ve Esad yönetimi ile 

diplomatik bağları kesti. Böylece iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaĢmaları da 
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yürürlükten kalkmıĢ oldu. Artık yeni bir dönem olan yüzleĢme kısmına geçilmiĢti (Aras, 

N. E. G., & Mencütek, Z. ġ. 2015, s.200). 

Türkiye diplomatik tarihinde ilk defa bir bölgesel sorun karĢısında taraf olmuĢ 

ve komĢu ülkedeki yönetim Ģeklinin değiĢmesini ve dıĢ ülkelerin bu komĢu ülkeye 

gerekli müdahalelerde bulunmasını ister hale gelmiĢitir. Türkiye ısrarla uluslararası 

topluluklara, Esad‟a karĢı daha sert önlemler alınması ve Esad rejiminin ortadan 

kaldırılması için gerekli giriĢimlerde bulunulması çağrısında bulunmuĢtur (Aras, N. E. 

G., & Mencütek, Z. ġ. 2015, s.200). 

Son olarak savunma dönemine geçilmiĢ ve Türkiye, Suriye‟deki muhalif 

gruplara direniĢlerinde baĢarılı olabilmeleri için hem ekonomik hem politik hem de 

askerî yardımlarda bulunmuĢtur (Aras, N. E. G., & Mencütek, Z. ġ. 2015, s.201). Bu 

durum Türkiye‟nin sadece mülteciler için bir geçiĢ ülkesi olmasının yanında,  Suriye‟de 

yükseliĢte olan radikal militan grupların da geçiĢ güzargâhı haline gelmesini sağlamıĢ 

olabilir. Özellikle, Türkiye‟nin, Özgür Suriye Ordusu ile olan iĢ birliği günümüzde 

halen sürdürülmektedir. 

BirleĢmiĢ Milletler‟in yaptığı bir araĢtırmaya göre 1,000 civarında grup 

Suriye‟de savaĢmaktadır. Bu grupların karıĢtığı olaylar arasında savaĢ suçları, 

iĢkenceler, kaçırılmalar, tecavüz ve cinayetler bulunmaktadır. ĠġĠD bu gruplar arasında 

dinî azınlıklara karĢı yaptığı toplu katliamlarla bilinmektedir (Sirin, S. R., & Rogers-

Sirin, L. 2015, s.4). 

Etnik ve dinî gruplar birleĢerek diğer etnik ve dinî gruplara karĢı savaĢmaya 

baĢlamıĢtır. Bu gruplara Hizbullah, Ġslam Cephesi, YPG ve ĠġĠD örnek gösterilebilir. 

Özellikle ĠġĠD, islamiyet‟teki cihad terimini kullanarak ve liderlerini halife ilan ederek 

Irak ve Suriye‟de büyük yıkımlara yol açan bir savaĢ baĢlatmıĢtır. Bu, Ģiddet ile 

geniĢlemeye çalıĢan Ġslamî örgüt, kimyasal silahlar kullanarak toplu katliamlara 

gerçekleĢtirmiĢtir. ĠġĠD sivil halka defalarca iĢkence uygulamıĢ ve ölümcül hasarlara 

yol açan saldırılarda bulunmuĢtur. Bu durum savaĢa dahil olmayan sivil halkın rejim 

güçleri, teröristler ve Ġslam örgütleri arasında bir kapana kısılmasını sağlamıĢtır. 

SertleĢen çatıĢma ortamı rejim güçlerinden kaçan muhalifleri Türkiye‟yenin 

güney sınırlarına doğru göç etmesine neden olmuĢtur. Türkiye‟nin “açık kapı” politikası 

ilan etmesi çok sayıda muhalife umut olmuĢtur. Bu nedenle Türkiye‟nin sınır 
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kapılarında yığılmalar gerçekleĢmiĢ ve mülteci hareketleri yukarı yönlü bir ivme ile 

çoğalmaya baĢlamıĢtır (YardımlaĢma, G. E. S., Derneği, K., & Derneği, E. H. Ġ. Ġ., 

2013, s.5). 

2011‟in Nisan ayından itibaren Türkiye‟ye gelmeye baĢlayan Suriyeli 

sığınmacılar,  Haziran 2011 tarihinde, “geçici koruma” statüsüne alınmıĢtır. Türkiye, 

1951 tarihli Mültecilerin Statüsünün Belirlenmesine Yönelik Uluslararası Cenevre 

SözleĢmesi‟ne (BMMSS) koyduğu çekince nedeniyle Suriyelileri mülteci ya da 

sığınmacı olarak tanımayıp, “misafir” olarak tanımlamıĢtır. Bu sözleĢme, ülkelere 

mülteciler konusunda karar alma yetkisini tanıyor. Pek çok argümanda, mültecilerin 

insan haklarından yararlanmalarını engellediği söylenen bu sözleĢme, ülkelerin tarafını 

tutarak insan haklarına aykırı bir görüntü sergilemiĢtir. Bu yolla “misafirlerin” kamp 

dıĢında yaĢamaları ya da Türkiye‟yi bir geçiĢ güzergâhı olarak kullanarak baĢka 

ülkelere geçiĢ yapmaları engellenmiĢ olacak, Türkiye‟ye gelen Suriyeli sığınmacılar 

kamplara yerleĢtirilecekti (YardımlaĢma, G. E. S., Derneği, K., & Derneği, E. H. Ġ. Ġ., 

2013, s.7). 

Fakat planlar istenildiği gibi gerçekleĢmedi. 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 

Ģehirlerde yaĢayan Suriyeli sayısı 3 milyon 643 bin 870 oldu. Suriyelilerin %98,15‟i 

kamp dıĢında Ģehirlerde yaĢıyor. Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü bazı Ģehirlerde 

sığınmacıların yaĢamasını yasaklamıĢtır. Ġstanbul baĢta olmak üzere bazı Ģehirler 

Suriyeli alımına kapanmıĢtır. Fakat yine Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü‟ne göre en çok 

Suriyeli sığınmacı bulunan Ģehir 547 bin 479 kiĢi ile Ġstanbul olmuĢtur (Mülteciler 

Derneği, 2019). 

Dünyanın en fakir coğrafi bölgesi Afrikadır. Yüzyıllarca süren sömürgecilik bu 

bölgedeki insanları geliĢmekten mahrum bırakmıĢtır. Birçok Afrikalı mülteci Avrupa 

çevresindeki ülkeleri kullanarak Avrupa‟ya göç etmeye çalıĢmaktadır. Bu mültecilerin 

bir kısmı ise deniz yolunu kullanarak Avrupa‟ya irtica etmeye çalıĢmaktadır. Fakat bu 

yöntem küçük botlarda fazlaca kiĢi taĢınarak yapıldığı için büyük tehlikeler 

barındırmaktadır. Türkiye konumu gereği Avrupa‟ya geçiĢ için uygun bir ülke 

konumundadır. Bu durum Arap Baharı‟nın baĢlamasıyla birlikte Türkiye için 

kaçınılmaz bir hale gelmiĢtir. Can, mal ve namus güvenliği tehlikede olan binlerce 

Suriyeli Türkiye‟yi bir geçiĢ ve varıĢ ülkesi olarak kullanmak amacıyla sınırlarımıza 
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akın etmiĢlerdir. Bu dengesiz göç, Suriye‟deki sorunların Türkiye‟ye de yansınmasına 

neden olmuĢtur. Suriye halkının yönetime karĢı isyan etmesiyle birlikte iç savaĢ 

baĢlamıĢtır. Bu durum terör örgütlerinin bölgede konuĢlanmasına neden olmuĢ ve 

Türkiye için ciddi tehlikeleri gündeme getirmiĢtir. Kitleler halinde göçün dayanılmaz 

bir Ģekilde ekonomik, güvenlik ve sosyal yükleri vardır. Göç sürecinin uzaması bu 

yüklerin Türkiye için daha da artmasına neden olmuĢtur. Suriye iç savaĢını kendi iç 

meselesiymiĢ gibi gören Türkiye sınır hattı boyunca yatırımlar yapmak zorunda 

kalmıĢtır. Türkiye‟nin Suriyeli muhaliflerin yanında taraf olarak gözükmesi Ortadoğu 

coğrafyasında iĢlerin daha da karmaĢık hale gelmesine yol açmıĢtır (Canyurt, D., 2015, 

s.128).   

Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye, Suriyeliler için 

sığınılacak en güvenli ülke olarak görülmüĢtür. SavaĢın baĢlaması ile birlikte Türk 

elçiliklerinin önünde uzun kuyruklar meydana gelmiĢtir. Osmanlı Devleti himayesinde 

yüzyıllarca kardeĢ olarak yaĢamıĢ olmak Suriyelilerin Türkiyeyi tercih etmesindeki 

nedenlerden biri bu tarihsel ortaklık olmuĢtur. Suriye gibi Türkiye‟de de akrabalık 

bağlarının kuvvetli oluĢu, dinî ve coğrafi bağlılığın üst seviyelerde oluĢu Suriyelileri 

kendi evlerinde gibi hissettirmiĢtir. Bu nedenlerle sığınmacılar göç yönlerini Türkiye‟ye 

çevirmiĢlerdir (Neccar, 2017, s.189). 

 

3.2. Suriyelilerin Göç Nedenleri 

KüreselleĢen dünya ile birlikte göç olgusu da farklı bir boyuta taĢınmıĢtır. Tarih 

boyunca insanlar kitleler halinde, ekonomik koĢullarını geliĢtirmek amacıyla, göç 

etmiĢlerdir. Fakat bu göçler her zaman ekonomik durumun düzelmesini sağlamamıĢtır. 

Bazı durumlarda göç eden kitleler eskiden bulundukları ekonomik durumdan daha kötü 

bir duruma düĢebilmektedirler. “Ucuz emek potansiyeli” olarak görülen bu göçmenler 

bulundukları ülkelerde kimi zaman ülkenin geliĢmesine katkıda bulunmuĢlar, kimi 

zaman ise ülkenin sosyal yapısını bozmuĢlardır. Bu göçmenler farklı koĢullarda 

yaĢamanın getirdiği sorunlarla karĢılaĢmaktadırlar (Lordoglu, K., 2015, s.43). 

 AFAD‟ın 2017 tarihli saha araĢtımasına göre; “Suriyeli kadın ve erkeklerin 

Türkiye‟yi seçme nedenleri sırasıyla yüzde 53,90 ile ulaĢım kolaylığı, yüzde 25,70 ile 
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Türkiye‟ye güvenmeleri, yüzde 11,90 ile Ģartların diğer ülkelere göre daha iyi olması, 

yüzde 6,80 ile dini yakınlık ve yüzde 1,70 ise diğer nedenlerdir” (AFAD, 2017).  

Ekinci ve Tuncel‟in yorumlarına göre Suriyeli göçmenler arasında kadın ve 

çocukların yoğunlukta olması göçün dinamiklerini değiĢtirmiĢtir. Bu durum yeni sosyal 

sorunların meydana gelmesine neden olmuĢtur. Suriyeli göçünün diğer göçlerden daha 

farklı bir Ģekilde incelenmesi gerekmektedir (Ekici, S., & Tuncel, G., 2015, s.18). 

Kuzey Afrika baĢta olmak üzere, Asya ve Ortadoğu ülkeri büyük göçler 

üretmeye devam etmektedir. Avrupa ise giderek aldığı göç sayısını azaltmaktadır. Bu 

durum iĢlerin daha bir grift hale gelmesini sağlamıĢtır. Tahmin edilen, dünyada 30 

milyona yakın insanın mülteci veya sığınmacı statüsünde dolaĢtığıdır. Kolukırık 

Avrupa‟nın karĢılaĢtığı bu göç sorununa karĢı ürettiği politikaları ikiye ayırmaktadır. 

Bunlar: “güvenlikleĢtirme” sorunu ve “dıĢsallaĢtırma” sorunudur. Bu politikalarla 

Avrupa göç sorununu göçün baĢladığı coğrafyalarda çözmeye çalıĢmaktadır (Kolukırık, 

S., 2014, s.51). 

Oğuzhan Ömer Demir ve Yusuf Soyupek‟e göre 2. Dünya SavaĢı sonrasında 

Avrupa “açık kapı” politikası ile birçok göçmeni davet etmiĢtir. Buna en güzel 

örneklerden biri ise; Türk iĢçilerin Almanya‟ya gitmesidir. Fakat 1973 ekonomik krizi 

ile birlikte Avrupalı Devletler göç politikalarını değiĢtirmeye baĢlamıĢtır. Aynı zamanda 

göçmenleri getirdiği sosyal ve ekonomik problemler Avrupa‟nın gündemine 

yerleĢmiĢtir. Artık yasal yollar ile Avrupa‟ya giremeyen göçmenler baĢka yollar bulma 

gayretine girmiĢlerdir. Soğuk SavaĢ‟ın bitmesiyle Berlin duvarı yıkılmıĢ, Sovyetler 

Birliği ise dağılmıĢtır. Bu ve benzeri olaylar Avrupa‟ya olan göçü daha da arttırmıĢtır 

(Demir, O. Ö., & Soyupek, Y., 2015, s.24). 

Kolukırık‟a göre, 1951 Cenevre sözleĢmesinin yeniden ele alınması 

gerekmektedir. AB kamuoyunda artan milliyetçi düĢünceler, AB politikalarında 

sığınmacılara karĢı tek taraflı bir tutum alınmasına sebebiyet vermiĢtir. Günümüzde 

insan hakları konusunda birçok çalıĢma yapılırken, mültecilerin yaĢam koĢullarının 

iyileĢtirilmesi yönünde bir çabanın gösterilmemesi hayret vericidir. Mültecilerin 

sorunlarını görmezden gelmek Avrupa için bir utanç meselesidir. Mültecilere karĢı artan 

Ģiddet olayları konunun ne kadar ciddi bir mesele olduğunu göstermektedir. Milliyetçi 
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unsurların insan hakları söylemini geri planda bırakması, Ģiddet olaylarının toplum 

tarafından desteklenmesine meydan vermiĢtir (Kolukırık, S., 2014, s.51). 

 Sınırlı miktarda yapılan yardımlar mülteci krizinin aĢılmasında yeterli 

olmamaktadır. Uluslararası kamuoyunun mültecilere karĢı sessiz ve isteksiz tutumu 

problemlerin uzunca bir süre daha devam edeceğini göstermektedir. Kaçakçılık yapan 

çeteler mültecilerin bu çaresiz durumundan yararlanarak büyük servetler elde 

etmektedir. Göç politikalarının yumuĢatılmaması halinde, birçok mülteci yasa dıĢı 

yollarla Avrupa‟ya göç etmeye çalıĢırken hayatlarını kaybedeceklerdir (Demir, O. Ö., & 

Soyupek, Y., 2015, s.20). 

 

3.3. Suriyelilerin ve Suriyeli Çocukların Göç Sürecinde ve Sonrasında 

KarĢılaĢtıkları Sorunlar 

Save the Children adlı Uluslararası yardım kuruluĢunun 2017 tarihli raporu 

savaĢın çocuklar üstündeki etkilerini anlamamız açısından çok önemlidir (BBC, 2017). 

Ġlgili rapora göre, 6 yıldır süren savaĢta, en çok etkilenen bölgeler arasında 450'den 

fazla çocuk ve yetiĢkinle görüĢülmüĢtür. Çocukların iyileĢme olasılıklarının, stresten 

yüzünden günden güne azaldığı vurgulanmıĢtır. SavaĢ travması sadece psikolojik izlere 

sebep olmamakta,aynı zamanda, kalp hastalığında, diyabet, madde kullanımı ve 

depresyonda önemli artıĢlara neden olmaktadır. Bu gibi durumların çocukların 

geliĢimlerini olumsuz etkilediğine raporda dikkat çekilmektedir (BBC, 2017). 

 Siyasi ve ekonomik nedenlerle ülkelerinden ayrılan göçmenler Türkiye 

üzerinden çeĢitli rotalar kullanarak kaçak bir Ģekilde Avrupa‟ya ulaĢmaktadırlar. 

Türkiye‟nin coğrafi konumu nedeni ile, ulaĢımlarında deniz ve kara yolunu 

kullanabilmekteler. Bu rotalardan en çok kullanılanı Türkiye-Yunanistan kara ve deniz 

sınırlarıdır. Göçmenler, Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden Ġtalya‟ya ulaĢmak ya da 

Bulgaristan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti üzerinden Almanya‟ya ulaĢmak için çaba 

harcamaktadırlar. Deniz yolunu kullanmak isteyen göçmenler ise kaçakçı botları ile 

Yunanistan, Ġtalya ve Fransaya ulaĢabilmektedirler (Nurdoğan, A. K., Dur, A. Ġ. B., & 

Öztürk, M., 2016, s.222). 
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 Yukarıda bahsedilen göç yollarının Avrupa‟ya doğru göç dalgaları 

yaratmasıyla, Avrupalı devletler Suriye iç savaĢının etkileriyle karĢılaĢmıĢlardır. 

Mültecilere karĢı olan korkunun artmasıyla halk arasında güvenlik kaygıları oluĢmaya 

baĢlamıĢtır. Almanya Schengen vizesini geçici olarak askıya almıĢtır. 2015 tarihinde 

Paris‟de yaĢanan terör olaylarında birçok insan ölmüĢ, eylemi düzenleyen 

saldırganlardan birinin ise Yunanistan‟ın Leros adasından Avrupa‟ya kaçak girdiği 

ortaya çıkınca, mültecilerin göç yolları üzerinde daha büyük önlemler alınmaya 

baĢlamıĢtır (OğuĢgil, V. A., 2016, s.64). 

Göç yolunda yaĢanılan ve dünyayı en çok etkileyen trajedi ise 3 yaĢında hayatını 

kaybeden Aylan Kurdi‟nin ailesinin dramı olmuĢtur. Türkiye‟den bir kaçakçı botu ile 

Avrupa‟ya geçip oradan da Kanada‟ya ulaĢmaya çalıĢan Suriyeli aile yolculuk sırasında 

botlarının su almasıyla; anne,baba ve iki çocukdan oluĢan aileden sadece baba hayatta 

kalmıĢtır. Olay sonrasında babanın sözleri: “Bot alabora oldu. Çocuklarım ellerimin 

arasından kaydı” olmuĢtur (ġen, B., Hürriyet Gazetesi, 2015). 

Ġtalya'da en çok okunan gazetelerden biri olan, Roma merkezli günlük gazete La 

Republica‟da çıkan bir makale, Hürriyet gazetesi tarafından Türkçe‟ye Ģöyle 

çevirilmiĢtir:  

“Bir fotoğraf, Avrupa‟nın göçmenlere iliĢkin politikasını değiĢtirebilir mi? Belki 

evet. Bodrum kıyılarına vurmuĢ olan yaklaĢık 2 yaĢındaki çocuğa ait ceset 

fotoğrafları, deprem etkisi yarattı. ġimdiye kadar çok ölen çocuk mülteci gördük. 

Bu ise, çocukların deniz kabuğu toplamayı sevdiği bir plajda oldu” (ġen, B., 

Hürriyet Gazetesi, 2015). 

Resim 1: Aylan Kurdi 

 

 Kaynak: Hürriyet Gazetesi, 2015 

Aylan Kurdi ve dört kiĢinin daha ölümüyle sonuçlanan kaza ile ilgili açılan 

davanın sonucunda; yaĢanan olaylardan sorumlu tutulan Suriye uyruklu Muwafaka 
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Alabash ve Asem Alfrhad 2 yıl 9 ay hapis yattıktan sonra tahliye olmuĢlardır 

(CNNTÜRK, 2016).  

Aylan‟ın Kanada‟da yaĢayan halasının Hürriyet Ga etesi’ne verdiği röpotajda: 

“ArkadaĢlarım ve dostlarım da banka hesaplarıyla yardımda bulundu ama onları 

oradan çıkaramadım. Bu nedenle botla gittiler. Türkiye‟deki kiralarını bile ben 

ödüyordum ama orada Suriyelilere davranıĢ biçimleri korkunç”  

demiĢtir. Bu ifadeler Türkiye‟de yaĢayan Suriyelilerin yaĢam koĢullarının 

sanıldığı kadar iyi olmadığını göstermektedir (ġen, B., Hürriyet Gazetesi, 2015). 

Bu örneğin dıĢında da çocukların durumuna iliĢkin farklı verilere yer vermek 

gerekmektedir. UNICEF‟in Mart 2014 yılında hazırlandığı raporda sığınmacı çocuklar 

ile yapılmıĢ söyleĢilere yer verilmiĢtir (Yurtsever, A., UNICEF, 2014). Bu söyleĢilerden 

bazılarına aĢağıda yer verilmiĢtir. 

 Suriye‟nin Lazkiye bölgesinden 9 yaĢında Türkiye‟ye göç etmek durumunda 

kalan Safi‟nin vurguladıklarına göre:  

“Rejimden ve uçaklardan dolayı Suriye‟de eğitim durdu. Okulumuza varil 

bombası attılar. Bombardımandan sonra köylüler kaçtı. Bizim evimizin camları 

indi. Bir ay önceki baĢka bir saldırıda yüzümden yaralandım. ġarapnel parçaları 

yüzünden böyle oldu. Bizim köyden biri beni araba ile hastaneye götürdü. 

Lazkiye‟ye uzak olduğu için ve zaman aldığı için gidemedik.  ġarapnel parçaları 

hala sırtımda da var. O anlarda hiç korkmadım. Hiç bir Ģey hissetmedim. 

ġarapnel parçaları geldiğinde bir Ģey hissetmezseniz, ben de hissetmedim.”         

Resim 2: Suriyeli Çocuk Safi  

  

 Kaynak: Yurtsever, A., UNİICEF, 2014 

 “Uçaklardan ben hiç korkmam. Ayılardan, köpeklerden, vahĢi hayvanlardan çok 

korkarım. Suriye buradan daha güzel. En çok evimizi özlüyorum. Oradaki 

herĢeyi özlüyorum. Ġnsanları zulümden kurtarmak isterdim. Doktor olup 

savaĢtan etkilenen insanlara yardımcı olmak, hayatlarını kurtarmak isterim. 

Üçüncü dileğim hırsızlık yapanlara hırsızlık yapmamaları için yardımcı olmak 
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isterim. Çok sevdiğim bir arkadaĢım var ama ismini hatırlamıyorum. Yüzümdeki 

yaradan dolayı arkadaĢlarım arasından korkanlar ve oynamak istemeyenler 

oluyor.” 

13 yaĢındaki Ala Housyno‟nun hikayesi ise Suriyeli çocukların yaĢadıkları 

dramı net bir Ģekilde göstermektedir. Ala‟nın abilerinden biri Suriye‟de, diğeri ise 

Türkiye‟dedir. Ġki ablası yine Türkiye‟de bulunmaktadır. Bir ablası ise Suriye‟de 

yaĢamını sürdümektedir. Ġç savaĢın bu kardeĢleri birbirinden ayırmasına ragmen 

Ala‟nın hayal kurmaya devam etmesi bu çocukların geleceklerinin karanlıkta 

olmadığını gösterebilir. 

  

 

 

 

 

 

Kaynak: Yurtsever, A., UNICEF, 2014 

Suriyeli sığınmacı çocuk Ala‟nın sözleri ise Ģöyledir:  

“Köyümüzdeki bombardımandan kaçmak için baĢka bir yere gittik. Orada da 

çatıĢma olunca, tekrar yola düĢtük. Bombardıman olan köyden sınıra yakın bir 

yere arabayla 3 saatte geldik. Sonra gece olunca yine 3 saat yürüyerek sınırı 

geçtik. Yol boyunca çok control noktası vardı ve silahlı kiĢiler gördüm. O 

yüzden korktum. 3 saatin sonunda adını bilmediğim bir Türk köyüne geldik. 

Sınırda Türk askeri bizi karĢıladı. Sonra bizi ġanlıurfa‟daki kampa götürdüler. 

Orada 15 gün kaldık. Sonra Urfa‟dan buraya Altınözü‟ne geldik. 16 aydır 

buradayız. Burada biri bize ücretsiz ev verdi. Biz kardeĢler geceleri orada 

kalıyoruz 6 aydır. Anne ve babam ise sürekli kampta. Evsahibi yakında 

evlenecek, o yüzden tekrar kampa geleceğiz. ArkadaĢlarımı ve evimi çok 

özlüyorum. Evimiz ne yazık ki yıkıldı. Evimi ve köyümü çok özlüyorum. 

BaĢkan olsam öncelikle halkımın güvenliğini sağlarım. SavaĢtan etkilenen 

çocuklara çok yardım etmek isterim. Sınırın Suriye tarafında kalan kamplardaki 

çocuklar aç. Onlara yardım etmek isterim. Kendim için isteğim ilerde doktor 

olmak. Bir de Ġstanbul‟a gitmek isterim. Okulum çok güzel. 8.sınıfa gidiyorum. 

Türkçe ve Arapça eğitim veriliyor. En sevdiğim ders Matematik ve Türkçe. Halil 

Cibran‟ın Ģiirlerini çok severim. Doktor olmak istiyorum.” 

Idlip doğumlu 13 yaĢındaki Ghader Abdullah‟ın sözleri ise Ģöyledir: 

Resim 3: Suriyeli Çocuk Ala 
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 “Bizim köyümüze bombalar yağdırıldı. Maalesef çatıĢmalarda dayımızı 

kaybettik. Türkiye‟ye geçmek için akĢam yola çıktık.  Normalde 1 saatlik bir 

yolu, 4 saatte geçebildik. Daha sonra amcam bizi sınırdan alıp, Altınözü‟ne 

getirdi. Önce ziyaretçi olarak geldik kampa. Sonra bir süre dıĢarda ev tuttuk. 

Sonrasında bir süre amcamlarla aynı çadırda kaldık. Sonra idare bize bir çadır 

verdi.” 

   

 

 

 

 

  

 

 Kaynak: Yurtsever, A., UNICEF, 2014 

“Suriye‟de beni en çok korkutan akĢamki füze sesleriydi. Güdümlü füzeler bizi 

çok korkuttu. Evimizin bir kısmı yıkıldı. Evimi, okulumu, öğretmenlerimi, 

arkadaĢlarımı, hele akrabalarımı çok özledim. Ama burada mutluyum”  

Tablo 3: Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler  

          Kaynak: ĠçiĢleri Bakanlığı Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, 2019 

Resim 4 : Ghader Abdullah 
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Tablo 3‟e göre, Türkiye‟de bulunan koruma kapsamındaki Suriyeli kiĢi sayısı 

3.651.635„dir (ĠçiĢleri Bakanlığı Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, 2019). 

 Tabloda da görüldüğü üzere mülteci sayısı yıllar geçtikçe hızlı bir Ģekilde 

artmıĢtır. Bu hızlı artıĢ yanında sosyal ve ekonomik zorlukları da getirmektedir. Gelen 

mültecilerin sınır kentlerimizde ve büyük Ģehirlerimizde yoğunlaĢması bu göçlerin 

ülkeye homojen olarak dağılmadığını göstermektedir. Sığınılan ülkede kalınan yıllar 

uzadıkça bu göçmenlerin geri dönme ihtimalleri azalmaktadır. Bu konularda yapılacak 

akademik çalıĢmalar Türkiye‟deki “toplumsal yeniden Ģekillenmenin” yönünün 

görülmesi açısından çok değerlidir (Arslan, Ġ., Bozgeyik, Y., Alancıoğlu, E., 2017 

s.135). 

Suriyeliler geçici koruma altında bulundukları Türkiye‟de sınır illerimizdeki 

vatandaĢlarla geçmiĢe dayanan akrabalık iliĢkilerine de sahiptir. Uzun yıllar boyunca 

Osmanlı Devleti himayesinde beraberce yaĢayan Türk ve Suriye kökenli aileler 

akrabalık iliĢkileri kurmuĢlardır. Bu sayede birbirlerinin  dillerini ve kültürlerini 

öğrenmiĢlerdir. Kültürel çok büyük farklılıkların bulunmaması Suriyelilerin sınır 

illerimizde toplumsal kabulünü hızlandırmıĢtır. Fakat aynı Ģeyi batı illerimizde yaĢayan 

Suriyeliler için söylemek doğru olmayacaktır (Nurdoğan, A. K., Dur, A. Ġ. B., & 

Öztürk, M., 2016, s.228).Avrupa ve Amerika kıtasında göçmen probleminin çözümü 

için adımlar atılmamaktadır. Bunun nedeni sosyo-ekonomik problemlerin toplumun 

sosyal yapısında değiĢikliklere yol açabileceği kaygısı yatmaktadır (Kaynak, S., Arslan, 

Ġ., Alancıoğlu, E., & Koçakoğlu, M. A., 2016, s.17). 

Göçmenlerin uyum sorunu konusunda toplumun aldığı tavır göçmenlerin 

uyumunu zorlaĢtırabilir. Göçmen nüfusa alıĢık olmayan toplumlarda bu uyum süreci 

uzun zaman alabilmektedir. Özellikle Türk toplumu kendinden olmayan topluluklarla 

yaĢamak konusunda ön yargılara sahip olduğu düĢünülmektedir. Osmanlı Döneminde 

Ģehirlere gelen tüccarlara yabancı olarak bakılmıĢ, onların hareketleri toplum tarafından 

kaygı ile gözlemlenmiĢtir. Hollanda‟da 1950, Almanya‟da 1951 yılında geçen 

göçmenlere yönelik yasalar, Türkiye‟de ancak 2014 yılında çıkarılmıĢtır. Bu durum bile 

Türkiyenin göçmen uyumu konusunda hazırlıksız olduğunu göstermektedir. Kendi 

kültürü dıĢındaki kültürleri benimsemekte sorun yaĢayan Türk toplumu 90‟lı yıllardan 

itibaren gelen göçlerle bu duruma yavaĢ yavaĢ alıĢmaktadır. Fakat kısa sürede çok fazla 
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Suriyeli mülteciyi topraklarına kabul eden Türkiye‟nin göçmenlerin uyumu konusunda 

sıkıntılar yaĢayacağı çok açıktır (Karasu, M., 2017, s.643). 

Uyum sorunundan bahsederken sadece sosyal uyum anlaĢılmamalıdır. Göç eden 

kiĢilerin ekonomik olarak bir uyum sorunu meydana getirdiğini göz ardı edemeyiz. Bu 

kiĢilerin toplumdaki varlıklarını sorunsuz bir Ģekilde sürdürebilmeleri için belli bir 

ekonomik gelir elde etmeleri gerekmektedir. Devletlerin göç edenlere ekonomik olarak 

destek vermesi sürdürülebilir bir durum değildir. Göçmenlerin iĢ sahibi olması göç 

etmenin doğası gereği bazı zorluklar getirmektedir. Göç edenlerin iĢ hayatında baĢarılı 

olmaları yerli halk kadar kolay olmayacaktır. Devletler, göç edenlerin iĢ bulmalarını 

kolaylaĢtıracak bilgi ve becerilere sahip olmalarına yardımcı olmalıdır. Göçmen 

ailelerin ev sahibi olması ve evlerinin geçimini sağlamaları için bir iĢ sahibi olması çok 

önemlidir. Aksi taktirde bu kiĢilerin toplumda kabul görmeleri mümkün olmayacaktır 

(Karasu, M., 2017, s.638). 

Göçmenlerin uyum sorunu, evrensel ve sabit bir süreçten çok dinamik ve 

karmaĢık bir süreçtir. Göçmenlerin bireysel olarak sahip olduğu yaĢ, cinsiyet, eğitim 

seviyesi, mesleki becerileri gibi değiĢkenler göçmenlere karĢı toplumun bakıĢ açısını 

etkileyebilmektedir. Ayrıca göç deneyimi yaĢamıĢ bireylerin yaĢadığı travmalar onları 

agresif bir korumacı yapıya sokabilmektedir. Baskın olan kültürün diğer kültürü 

dönüĢtürmesiyle uyum sorunu ortadan kalkacaktır. Fakat bu süreç aktörlerin direnç 

göstermesiyle birlikte sancılı bir halde ilerleyebilir (Karasu, M., 2017, s.634). 

Göçmenlerin uyum sorununu çözmek amacıyla farklı dönemlerde, farklı 

ülkelerde farklı yaklaĢımlar geliĢtirilmiĢtir. BenzeĢme (assimilation), bütünleĢme 

(adaptation) ve çok kültürlülük (multiculturalism) bu yaklaĢımların en önemlileridir. Bu 

yaklaĢımların adı ve uyguladığı politikalar birbirinden çok farklı olsa da, çözmeyi 

amaçladıkları sorun, göçmenlerin uyum sorunudur (Karasu, M., 2017, s.635). 

Kamu kaynakları ve çeĢitli yardım kuruluĢlarının oluĢturduğu fonlar ile 

göçmenlere bir gelir kaynağı sağlanmaktadır. Ayrıca yerel halktan kiĢiler de bu 

göçmenlere yardım etmektedirler. Fakat bu yardımların yeterli olduğunu söylemek pek 

mümkün değildir. Kiraların yüksekliği ve iĢsizlik gibi olumsuz durumlara rağmen 

Suriyeliler  ülkemizde bulunmaktan Ģikayetçi değillerdir. Ülkemizde terör olaylarının 

düĢük olması, güvenlik ihtiyacı açısından Suriyeli sığınmacıların Türkiye‟yi tercih 
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etmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca Avrupa‟ya komĢu bir ülke olan Türkiye, 

mültecilerin refah seviyesi yüksek, hür dünya ülkelerine göç etme Ģanslarını 

arttırmaktadır (Arslan, Ġ., Bozgeyik, Y., Alancıoğlu, E., 2017 s.146). 

YaĢadıkları ülkenin tarihini, yazılı olmayan kurallar olan örf ve adetlerini, dilini 

ve toplumun bir arada yaĢamasını sağlayan ahlaksal normları bilmeyen göçmenler 

toplum tarafından dıĢlanacaktır. Sonuçta insanlar toplumsal varlıklardır ve toplum 

içerisinde neyi yapıp, neyi yapmamaları gerektiğinin bilincinde olmaları beklenir. 

Özellikle yaĢanılan ülkenin dilini bilmemek bir takım yanlıĢ anlaĢılmaların doğmasına 

neden olabilir. Kamu kuruluĢlarının bu konularda göçmenlere yardımcı olması 

gerekmektedir (Karasu, M., 2017, s.640). 

Suriyede baĢlayan iç savaĢ sonrasında ortaya çıkan mülteci krizi Türkiye‟yi 

büyük bir sorumluluğun altına sokmuĢtur. Dünya ülkelerinin görmezden geldiği bu 

“insanlık sorununa” karĢı büyük bir fedakarlıkta bulunan Türkiye topraklarında en çok 

Suriyeli mülteciyi barındıran ülke konumundadır. Türkiyenin sunduğu geniĢ 

imkanlardan yararlanan Suriyeli mülteciler geleceğe umutla bakabilme Ģansına sahip 

olmuĢlardır (Demir, O. Ö., & Soyupek, Y., 2015, s.15). 

Suriyelilerin Türkiye‟ye yerleĢmesiyle birlikte kamusal nitelikli yeni harcama 

kalemleri oluĢmuĢtur. KiĢilerin yaĢamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan mal ve 

hizmetlerin üretimi bir sorun haline gelmiĢtir. Eğitim, barınma, sağlık, gıda ve bunun 

gibi ihtiyaçların üretimi sadece Türkiye‟yi değil, uluslararası kuruluĢları da 

ilgilendirmektedir. Türkiye‟yi bu maliyetlerle baĢ baĢa bırakmamak için tüm ülkelerin 

bir araya gelerek bu maliyete yardımcı olmaları gerekmektedir (Teyyare, E., Sayaner, 

K., 2017, s.446). 

Türkiye‟de gayri safi milli hasılanın büyük bir bölümü tüketim harcamalarından 

meydana gelmektedir. Tüketime dayanan bu makro ekonomik sitemde Suriye üzerinden 

gelen yabancı kaynaklar doğru bir Ģekilde kullanılabilirse; Türkiye ekonomisine büyük 

bir fayda sağlanabilir. Uyum sorunu yaĢayan Suriyeli‟lerin bir an önce toplumsal 

yaĢama katılmaları sayesinde ekonomi politikasında durum Türkiye lehine çevirilebilir. 

Ayrıca, ülkelerinden getirdikleri kaynakları Türkiye‟de harcayan göçmenler, yerel 

halkın refah seviyesinin artmasında da yardımcı olacaktır (Arslan, Ġ., Bozgeyik, Y., 

Alancıoğlu, E., 2017 s.147). 
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2016 yılında Suriyeli göçmenlerle yapılan bir araĢtırmanın (Kaynak, S., Arslan, 

Ġ., Alancıoğlu, E., & Koçakoğlu, M. A., 2016, s.17) sonuçları Suriyeli göçlmenlerin 

sorunlarını anlamımızda yol gösterici olmuĢtur. AraĢtırmaya göre göçmenler kamu 

yardımlarını yeterli bulmamaktadır. Yüksek kiralar, iĢsizlik gibi olumsuz Ģartların 

yaĢam koĢullarını kötü etkilediğini belirtmiĢlerdir. Yine aynı araĢtırmada ayrımcılığa 

maruz kalmadıklarını gibi ortak tarihimizin de kendilerini “yabancı” hissetmelerine 

engel olduğunu vurgulamıĢlardır. 

Suriyeli göçmenlerin bazıları göç etmeden önce ülkelerinde zanaatkarlıkla 

uğraĢmaktadır. Türkiye‟ye geldiklerinde ise bu mesleklerini devam ettirmek için 

Ġstanbul‟a göç etmek istemiĢlerdir. Fakat Ġstanbul‟daki kiraların yüksek olması aileleri 

için taĢıyamayacakları bir yük olmaktadır. Bu sebepler ile Anadolu‟daki kiraların düĢük 

olduğu köylere ailelerini yerleĢtiren Suriyeli zanaatkarlar, Ġstanbul‟a göç 

edebilmiĢlerdir. Her ay Ġstanbul‟da çalıĢtıkları iĢten kazandıkları paraları köylerdeki 

ailelerine gönderen bu kiĢiler ailelerinin özlemi ile yaĢamlarına devam etmektedirler 

(AkĢit, G., Bozok, M., & Bozok, N. 2015, s.106). 

Anadolu‟daki köylerde ev kiralarının ucuz olmasının sebeblerinden birisi de 

“görümlük” geleneğidir. Köylüler evlerinin boĢ kalmaması için, bu köy evlerini yok 

pahasına Suriyeli ailelerin kullanımına verebilmektedir. Evlerin eski olması ve 

yapılarının bakıma ihtiyaç duymasından sebeple Suriyeli aileler bütçelerinin yettiği 

barınabilecekleri bir yuvaya kavuĢabilmektedirler. Bu eski gelenek aynı zamanda, 

Anadolu insanının misafirperver olmasından da kaynaklanmaktadır (AkĢit, G., Bozok, 

M., & Bozok, N. 2015, s.102). 

Tuba Duman‟a göre Ġnsanlar çalıĢtıkları sürece günlük hayatın streslerinden 

uzaklaĢabilirler. YetiĢkin veya çocuk Suriyeliler günlük uğraĢları ile geçmiĢin kötü 

etkilerini azaltabilirler. Psikolojik sorunlar genelde boĢ zamanı olan insanların 

hastalıklarıdır. Kendini yaptığı iĢe ya da aldığı eğitime odaklayan bireyler zamanla 

rehabilitasyon olurlar. Sosyal hayata katılmak ve toplum içerisinde bir yer sahibi olmak 

için gerekli eğitimi almak çok önemlidir. Özellikle dil eğitimi, toplumsal yaĢama 

katılmak için önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda dil eğitimini almıĢ bireyler iĢ 

hayatında da baĢarılı olacaklardır. Böylece göç edenlerin yerli halk ile uyumu artacak, 

refah ve huzur ortamı için gerekli koĢullar sağlanmıĢ olacaktır. Aksi takdirde dil sorunu 
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ortak iĢ yapılmasını engelleyecek ve toplumun kutuplaĢmasının yolunu açacaktır 

(Duman, T., 2016, s.52). 

3.4. Rakamlarla Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacı Gerçeği  

 Türkiye Ortadoğu'daki her üç suriyeli sığınmacıdan ikisine ev sahipliği 

yapmaktadır ve dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke Türkiye‟dir 

(Demir, O. Ö., & Soyupek, Y., 2015, s.15).  

 Suriyelilerin Türkiye'ye geliĢi: 2011 

 CumhurbaĢkanının açıklamasına göre bugüne kadar Suriyelilere 

harcanan para: 37 milyar dolardır (Yeniçağ Gazetesi, 2019). 

 Avrupa'nın bize yardım vaadi: 6 milyar dolardır (Yeniçağ Gazetesi, 

2019). 

 ġu ana kadar gelen para: yaklaĢık 2 milyar 350 milyon dolardır (Yeniçağ 

Gazetesi, 2019). Bu miktar vaadin yarısı bile değildir. 

 Her Suriyeli için yıllık harcanan para: ortalama 2500 dolardır. 

 Sosyal yardım: 

 Sosyal uyum yardımı (suy): aylık 133 lira‟dır (Mülteciler 

Derneği, 2019). 

 Sosyal uyum yardımı (suy) alan Suriyeli sayısı: 1 milyon 447 

bindir (Mülteciler Derneği, 2019). 

 KıĢ yardımı: 600-900 lira arasındadır (Mülteciler Derneği, 2019). 

 Sağlık hizmetleri ve ilaçlar: ücretsizdir (Mülteciler Derneği, 

2019). 

 AFAD barınma merkezi'nde meslek eğitimleri: `yabancı dil, 

bilgisayar okuryazarlığı, halı dokuma vs.` kurslardır (AFAD, 

2017). 

 Okul yardımı: 

 Ana sınıfı ve 8. sınıf arası çocuklar: kızlar için 40 lira iken, 

erkekler için 35 liradır (Mülteciler Derneği, 2019). 

 9. 12. sınıf arası çocuklara: kızlar için 60 lira iken, erkekler için 

50 liradır (Mülteciler Derneği, 2019). 
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 Geçici koruma kapsamındaki kayıtlı Suriyeli sayısı: 3 milyon 613 bin 

644 kiĢidir (Mülteciler Derneği, 2019). 

Kaydı bulunmayan Suriyeli sayısı: tahmin edilen rakam 500 bindir. Bu 

rakam daha fazla da olabilir (Mülteciler Derneği, 2019). 

 Kamplarda yaĢayan Suriyeli sayısı: 103 bindir (%2) (Mülteciler Derneği, 

2019). 

 ġehirlerde yaĢayan Suriyeli oranı: %98‟dir (Mülteciler Derneği, 2019). 

 Evine dönen Suriyeli sayısı: 320 bindir (Mülteciler Derneği, 2019). 

Büyük bir kısmı gönüllü kiĢiler olmakla beraber, bir kısmı da suça 

karıĢmıĢ kiĢilerdir. 

 VatandaĢlık verilen Suriyeli sayısı: 79 bin 894 kiĢidir (Mülteciler 

Derneği, 2019). 

 Ġkâmet izni verilen Suriyeli sayısı: 1 milyondan fazladır (Mülteciler 

Derneği, 2019). 

 ÇalıĢma izni verilen Suriyeli sayısı: 31 bindir (Mülteciler Derneği, 2019). 

 Kaçak iĢçi statüsünde çalıĢanlar: Tahmin edilen 1 milyon kiĢidir. 

 En az bir ortağı Suriyeli olan Ģirket sayısı: 15 bin 159‟dur (AFAD, 2017). 

 Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı: 406 bindir (AFAD, 2017). 

 Türkiye'deki Suriyeli genç (15-24 yaĢ) sayısı: 819 bindir (Anadolu 

Ajansı, 2018). 

 29 yaĢ altı Suriyeli sayısı: 2 milyon 585 bindir (Anadolu Ajansı, 2018). 

 Kayıtlıların yaĢ ortalaması: 22,5‟dir (Anadolu Ajansı, 2018). 

 En çok kayıtlı Suriyeli barındıran Ģehir: 537 bin 829 kiĢi ile Ġstanbul‟dur 

(Anadolu Ajansı, 2018). 

 Nüfus oranına göre en çok Suriyeli barındıran Ģehir: 131 bin kiĢi ile 

Kilis‟dir. Bu rakam Kilis‟in toplam nüfusunun %81‟ini oluĢturmaktadır 

(Anadolu Ajansı, 2018). 

 Suriyelilerin en seyrek olduğu iller: Tunceli‟de 56 kiĢi, Artvin‟de 35 kiĢi 

ve Bayburt‟ta 25 Suriyeli yaĢamaktadır (Anadolu Ajansı, 2018). 

 Türkiye‟deki Suriyelilerin %46,38‟ü 0-18 yaĢ aralığındadır (Anadolu 

Ajansı, 2018). 
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Tablo 4: Türkiye'deki Suriyelilerin Demografik Yapısı 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı, 2018 
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 Ameliyat edilen Suriyeli sayısı: 1 milyon 112 bin 58 kiĢidir (AFAD, 

2017). 

 Bebeklere ve çocuklara yapılan aĢı: 3 milyon 215 bin 128 doz olmuĢtur 

(AFAD, 2017). 

 Suriyelilere verilen poliklinik hizmeti sayısı: 31 milyon 500 bindir 

(AFAD, 2017). 

 Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin dağılım 

verisine göre en fazla Suriyeli 537 bin 829 kiĢiyle Ġstanbul'da yaĢıyor. 

Nüfusu 14 milyon 804 bin 116 olan Ġstanbul'un yüzde 3,63'ü 

Suriyelilerden oluĢuyor (Anadolu Ajansı, 2018). 

 Suriyeli dıĢında, Irak, Ġran ve Afganistan gibi ülkelerden 1 milyonu aĢkın 

sığınmacı daha ülkemizde bulunmaktadır (Anadolu Ajansı, 2018).  

 

3.5. Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Sınır DıĢı 

Uygulamaları 

GeçmiĢte mülteci statüsü geçici bir terim olarak kullanılıyordu. Afganistan, Irak 

ve son olarak Suriye‟den yayılan mülteci dalgaları mülteci terimini kısa dönemli bir 

terim olmaktan çıkartıp uzun dönemli bir norm Ģekline dönüĢtürmüĢtür. Böylece 

ülkelerin uzun zamanlı olarak mültecileri sosyal açıdan destekleyebilecekleri ekonomik, 

kültürel ve sosyal politikalar belirlemeleri gerekli hale gelmiĢtir (Ġçduygu, A., & 

ġimĢek, D. 2016, s.60). Günümüzde Türkiye‟ye gelen Suriyeli mülteci akınlarını 

durdurmak veya onları geri göndermek söz konusu olmayabilir. Önemli olan onlara 

daha iyi barınma imkânları yaratıp toplumla uyum sorunlarına karĢı önlemler almak 

olabilir.   

Yurt dıĢı kaynaklı haber sitelerinde Suriyeli sığınmacıların 2019‟da baĢlayan 

BarıĢ Pınarı Harekatı sonrasında oluĢturulan güvenli bölgelere kendi istekleri dıĢında 

gönderildikleri ve sığınmacılara yanıltıcı bir Ģekilde yasal belgelerin imzalatıldığına dair 

haberler çıkmaktadır. Uluslararası Af Örgütüne konuĢan bir Suriyeli sığınmacı;  

“Üzerinde „Suriye‟ye geri dönmeyi istiyoruz‟ yazan bir kâğıdı imzalamak 

zorunda kaldık. Ben, Suriye‟ye geri dönmek istemediğimi söyledim. Oradaki 

GĠGM görevlisi bana bunun sıradan bir belgeden baĢka bir Ģey olmadığını ve 

imzaladığım takdirde iki ya da üç gün içinde serbest bırakılacağımı söyledi. 
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Bana ayrıca „avukat talep edersen seni altı-yedi ay tutarız ve canını yakarız‟ 

dedi”  

ifadelerinde bulunmuĢtur. Bu sığınmacının Temmuz 2019‟da sınır dıĢı edildiği 

iddia edilmektedir (Uluslararası Af Örgütü, 2019, s.14). 

Türkiye, Suriyeli sığınmacıların kayıtlarını yenilemeleri ve kimlik kartlarını 

almaları için 30 ekim 2019‟a kadar süre vermiĢtir. Fakat birçok sığınmacı uygun bir 

Ģekilde iĢlemelerini tamamlamakta problemler yaĢamaktadırlar. Uluslararası medyada 

çıkan haberlere göre özellikle büyük Ģehirlerde yaĢayan sığınmacılar kayıt iĢlemlerinde 

zorluklarla karĢılaĢırken; Ġstanbul, bu iĢlemlere tamamen kapatılmıĢtır (Abdelkader D., 

2019). 

Türkiye‟de yaĢayan Suriyeli sığınmacıların %75‟inin kadın ve çocuklardan 

oluĢtuğunu düĢündüğümüzde; bu sınır dıĢı uygulamalardan en çok kadınlar ve 

çocukların etkileneceği çok açıktır. Aynı zamanda Türkiye‟de bulunan sığınmacı 

kadınların %50‟sinin 18 yaĢın altında olması sınırın Suriye tarafına gönderildiklerinde 

yaĢamlarının tehlikede olacağına dair endiĢeleri arttırmaktadır (Abdelkader, D., 2019). 

 Ağustos 2019‟da, The Guardian gazetesine açıklamalarda bulunan bir Suriyeli 

sığınmacı kadın, sınır dıĢı edilmekten korktuğunu çünkü, Suriye-Türkiye sınırında 

bulunan bölgede El-nusra terörist grubunun 5 ile 10 bin arasında silahlı adamının- 

bulunduğunu ve onu öldürebileceklerinden bahseder. The Guardian gazetesinin 

raporuna göre; “Günler sonra sınır dıĢı edilen kadın, teröristler tarafından zorla 

kaçırılmıĢ ve bir daha bu kadından haber alınamamıĢtır” (Carrié, S., & Al-Omar, A., 

2019). 

 Yukarıdaki ifadelerin gerçeği ne kadar yansıttığı tartıĢmalı olabilir. Avrupa 

ülkeleri kendi çıkarları için Türkiye‟nin Suriyeli göçmenler krizinde mağduriyetler 

yarattığını öne çıkarmak isteyebilirler. Türkiye Cumhuriyeti yasalar ve hukuk 

çerçevesinde insanların dinine, diline, ırkına bakmaksızın herkese eĢit davranmaktadır. 

Türkiye‟nin uzun zamandır uyguladığı “açık kapı” politikası göz önüne alındığında 

Suriyeli göçmenlere yardım etme isteğinin boyutları kolayca anlaĢılabilir.  

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu BaĢkanı Antalya Milletvekili Atay Uslu, 

Türkiye‟nin Suriyeli sığınmacıları sınır dıĢı ettiği iddialarını Ģu Ģekilde 

değerlendirmiĢtir:  
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“Gönüllü geri gönderme çalıĢması var. Gönüllü geri göndermeyi destekliyoruz, 

gönüllü olarak dönecekleri destekliyoruz. Biz 3,5 milyon Suriyeliyi savaĢ 

ortamından kabul etmiĢiz onları zorunlu olarak savaĢın ve bombanın altına 

göndermeyiz, böyle bir medeniyet değiliz, böyle bir uygarlık değiliz. Bizim 

onlara karĢı tarihi, vicdani, hukuki görevimiz var” (ġimĢek, Y., 2019). 

Suriyelilerin zorla geri gönderilmesi hakkındaki bireysel iddialarının asılsız 

olduğunu söyleyen Atay Uslu, Suriyelilerin hukuki statüleri hakkında ise Ģöyle 

konuĢmuĢtur: 

“Ġstediğimiz için statülerini hala geçici koruma olarak muhafaza ediyoruz. Bakın 

baĢka korumaya çevirmiyoruz, adı üstünde geçici koruma. Bizim hukuk 

sistemimizde gececi koruma dıĢında farklı uluslararası koruma statüleri var. 

Mültecilik, sığınmacılık, ikincil koruma, Ģartlı koruma, Ģartlı mültecilik gibi 

statüler var. Bunların hiçbirine çevirmiyoruz, diyoruz ki geçici koruma. Adı 

üstünde geçicisiniz, ta ki savaĢ bitinceye kadar bizim misafirimizsiniz. Ancak 

misafirimiz olduğunuz süre içerisinde kamu düzenini bozarsanız bu durumda 

gereği yapılır. Onun dıĢındaki her türlü süreçte netice itibariyle misafirliğin 

gereğini yerine getiriyoruz” (ġimĢek, Y., 2019).   
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BÖLÜM 4. TÜRKĠYE’DE SIĞINMACILARIN VE SURĠYELĠ 

ÇOCUKLARIN SOSYAL HAKLARINA ĠLĠġKĠN 

DÜZENLEMELER, UYGULAMALAR VE YAġAM KOġULLARI 

4.1. Türkiye’de Sığınmacılara ĠliĢkin Sosyal Haklar 

Her bir ülkenin yasal mevzuatlarında vatandaĢı olan çocukların korunmasına 

yönelik birçok yasa / kanun bulunmakta ve geliĢmiĢ ülkeler çocukların beden ve ruh 

sağlığının geliĢimi, eğitimi, çocuğun her türlü tehlikeye karĢı korunması yönünde 

Ģartların iyileĢmesine yönelik reformlar yapmaktadır. Bununla birlikte devletler, kendi 

ülke sınırları içerisinde barınan tüm çocuklara “çocuğun yüksek faydası” ilkesine göre 

davranmakla yükümlüdür (Yılmaz, A., 2019). Çocuklar için haklar kapsamında, BM 

Çocuk Hakları SözleĢmesi‟ne öncülük eden ve tamamlayıcı nitelikte olan anlaĢmalar Ģu 

Ģekildedir: Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi (1924), Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

(1948), BM Çocuk Hakları Bildirisi (1959)  ve 182 No‟lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk 

ĠĢçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına ĠliĢkin Acil Eylem SözleĢmesi 

(1999). Bu sözleĢmeler haricinde, uluslararası savaĢ hukuku, uluslararası ceza hukuku, 

medeni hukuk gibi birçok uluslararası yasal mevzuatta çocuk haklarına değinilmiĢ ve 

çocuğun yüksek faydası ilkesiyle düzenlemeler yapılmıĢtır (Yılmaz, A., 2019). 

Ali Kemal Nurdoğan ve diğerlerine göre 1951 Cenevre SözleĢmesi‟ndeki 

mülteci tanımının özel bir anlamı ve buna bağlı olarak mülteci statüsünün kendine özgü 

sonuçları vardır. SözleĢmenin 2. maddesinde: “her mülteci bulunduğu ülkede kanunlara 

ve kamu düzenine uymakla yükümlüdür” diye geçer. Aynı sözleĢmenin 3. maddesi, 

“mülteciler arasında ırk, din ve gelinen ülke konularında ayrımcılık yapma yasağı” 

getirmiĢtir. Aynı sözleĢmenin 21, 22, 23 ve 24. maddelerinde ise sırasıyla; konut 

edinme hakkının, eğitim haklarının, mültecilere yönelik sosyal yardım ve iaĢe 

konularının ve mültecilere yönelik çalıĢma ve sosyal güvenlik haklarının 

düzenlenmesini öngörmüĢtür (Nurdoğan, A. K., Dur, A. Ġ. B., & Öztürk, M., 2016, 

s.224). 

 Açık kapı politikası ile Türkiye, Suriye‟den kaçan sığınmacıları hiçbir ön koĢul 

olmadan topraklarına almıĢtır. Suriye‟deki çatıĢmaların ilk baĢladığı günlerde gelen 

Suriyelilere mülteci yerine “misafir” tanımlaması yapılmıĢtır. Ama uluslararası mülteci 
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yasalarında “misafir” teriminin bir karĢılığı yoktur. Nitekim o günlerde mültecilerin 

sayıları hızla artmaya ve kriz daha da büyümeye devam etmiĢtir. Kasım 2011‟de eski 

adıyla Göç ve Ġltica Bürosu (Migration and Asylum Bureau) olan Göç Ġdaresi Genel 

Müdürlüğü Genova‟daki UNHCR konferansında Türkiye‟nin geçici koruma 

politikasına geçiĢ yaptığını bildirmek durumunda kalmıĢtır. Bu politika Avrupa 

konseyinin 2004‟de oluĢturduğu geçici koruma tasarısını kendisine temel olarak 

almaktadır. Bu tasarı, sığınmacılara üçüncü bir ülkeye geçene kadar geçici sığınma 

(koruma) hakkı tanımaktadır. Aynı zamanda bu tasarı ile sığınmacılar kimlik kartlarına 

sahip olup temel insani ihtiyaçlardan yararlanma hakkına da sahip olacaklardır. Böylece 

sığınmacıların sosyal desteklerden yararlanmaları güvence altına alınmıĢtır (Aras, N. E. 

G., & Mencütek, Z. ġ. 2015, s.202). 

 

4.1.1. Sığınma Hakkı Bağlamında Suriyeli Sığınmacı Çocuklara BakıĢ 

Osmanlı döneminde birçok sığınma talebi ile karĢılaĢılmıĢtır. Örneğin; 1492 

yılında 300 bin yahudi göçmen Ġspanya‟dan kaçmıĢ, pek çoğu doğu ülkelerine ve 

özellikle de Osmanlı egemenliğindeki Doğu Akdeniz topraklarına sığınmıĢtır. Osmanlı 

geniĢleme döneminde fetih sonrası kazanılan yerlere Müslüman azınlıkları 

yerleĢtirmiĢtir. Yıllar içerisinde Ġmparatorluğun gerileme dönemine girmesiyle toprak 

kayıpları meydana gelmiĢ ve buralardaki Müslümanların Anadolu‟ya doğru geri göçleri 

baĢlamıĢtır. Ülkemizde bulunan Bulgar muhacirleri ve Yogoslav göçmenleri bu konuda 

örnek olarak gösterilebilirler (Deniz, O., 2011, s.94). 

Türkiye, göç konusunda tecrübeli bir ülkedir. Bulunduğu coğrafi konum gereği 

hem doğudan hem de batıdan gelen göç dalgalarının etkisinde kalmıĢtır. Batıdan 

gelenleri mülteci olarak tanımlayan Türkiye doğudan gelenlere ise, geçici sığınma hakkı 

vermiĢtir. Cenevre SözleĢmesinin coğrafi kısıtlama ilkesinden yararlanan Türkiye, Ġran, 

Irak ve Suriye‟den göç eden sığınmacıları hala bu katagoride değerlendirmektedir. 

(Deniz, O., 2011, s.97). 

Sığınma hakkı temel insani haklardan biridir. Ġnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi‟nin 14. maddesinde “Herkes zulüm karĢısında baĢka ülkelere sığınma 

talebinde bulunma sığınma olanağından yaralanmak hakkına sahiptir” demektedir (Ġ.H. 

Derneği, G. E. S. Y. K. Derneği, 2013, s.13). Fakat, coğrafi konumları bazı devletleri 
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göç hareketlerine karĢı zayıf durumda bırakabilmektedir. ġöyle ki; Ġngiltere‟nin bir ada 

ülkesi olması göç hareketlerinden az etkilenmesini sağlarken, Türkiye‟nin Avrupa ile 

Asya‟yı birbirine bağlayan güzergahda bulunması; ülkemizin göç hareketlerinden daha 

çok etkilnmesine neden olmaktadır. 

Türkiye‟de bulunan Suriyeli göçmenler geçici koruma statüsüne sahiptir. Bülent 

Çiçekli, geçici koruma statüsününü Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır:  

“Ülkelerine dönemeyen üçüncü ülke kiĢilerinden kaynaklanan kitlesel bir akının 

meydana gelmesi ya da derhal meydana gelebilecek olması durumunda, özellikle 

söz konusu kiĢilerin ya da koruma gerektiren diğer kiĢilerin yararına olarak, bu 

kiĢilere acil ve geçici koruma sağlamak amacıyla sağlanan istisnai özellikteki 

prosedürdür” (Çiçekli, B., 2009, s.20). 

Mülteciler Derneği‟nin bulgularına göre sığınmacıların %97‟si kamp dıĢında 

büyük Ģehirlerde barınmaktadırlar (Mülteciler Derneği, 2019). Suriye‟de çıkan iç savaĢ 

sonrasında Türkiye‟deki sığınmacı sayısı yıllar içerisinde büyük artıĢlar göstermiĢtir. Bu 

durum büyük Ģehirlerdeki ev sahiplerinin koruma statüsünde olan sığınmacıları istismar 

etmesine yol açmıĢ olabilir.   

 

4.1.2. Sağlık Hakkı Bağlamında Suriyeli Sığınmacı Çocuklara BakıĢ 

Sağlık hakkı, birçok uluslararası sözleĢmede konu edinilmektedir. KiĢilerin 

doğumuyla birlikte sahip olduğu doğal bir hak olan yaĢama hakkının güvenceye 

alınması bakımından sağlık hakkı, diğer temel haklardan daha önemli bir konuma 

sahiptir. Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‟nin 25. maddesinin 1. fıkrası “her Ģahsın, 

gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal 

hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat 

seviyesine  sahip olmasını bir hak olarak tanımlayarak sağlık hakkını güvence altına 

almıĢtır. Türkiye Devleti‟nin de taraf olduğu Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara 

ĠliĢkin Uluslararası SözleĢme‟nin 12. maddesi “herkesin, ulaĢılabilecek en yüksek 

fiziksel ve zihinsel sağlık standardına sahip olma hakkını” kabul ederler. 1982 

Anayasası‟nın 56. maddesinde “devlet, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde 

sürdürmesini sağlamakla yükümlü” tutulmuĢtur. Anayasa‟nın 17. maddesini 

incelediğimizde sağlık hakkının “sağlıklı yaĢama hakkı  olarak iliĢkilendirildiğini 

görebiliriz (Yavuz, Ö., 2015, s.270-271).  
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BirleĢmiĢ Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ĠliĢkin Uluslararası 

SözleĢmesi‟nin 12. maddesi sağlık hakkının kapsamının belirlenmesi açısından bazı 

standatlar ortaya koymuĢtur. Bu standartlardan ilki mevcudiyettir. Kamu tarafından 

oluĢturulan sağlık tesislerinin ve sağlık hizmetlerinin var olmaması sağlık hakkının 

kullanılmasını engeller. Ġkinci olarak eriĢilebilirlik ilkesi kiĢilerin ekonomik 

durumlarından bağımsız olarak her sosyal sınıftan bireylerin sağlık hizmetlerinden 

yararlanmasını ifade etmektedir. Üçüncü olarak kabul edilebilirlik standardı, tıp etiği 

açısından sağlık hizmeti alırken bireylerin kültürel değerlerinin göz önünde 

bulundurulmasını zorunlu kılmaktadır. Son olarak kalite standardı ilkesine göre tıbbi ve 

bilimsel yöntemlerin günümüz teknolojisiyle uyumlu bir Ģekilde uygulanmasını ifade 

etmektedir (Yavuz, Ö. 2015, s.271). 

 AFAD‟ın 2017 tarihli raporuna göre Suriyelilere sağlık hizmetleri ve ilaçlar 

ücretsiz olarak sunulmaktadır. Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların tedavileri kapsamında 

953 bin 466 ameliyat gerçekleĢtirilmiĢtir. Türkiye‟de bulunan hastanelerde yatan 

sığınmacı sayısı 1 milyon 143 bin 393 olarak verilmiĢtir. Ayrıca, 25 milyon 919 bin 750 

sığınmacının poliklinik hizmeti aldığı raporda belirtilmiĢtir (AFAD, 2017). 

Ancak Türkiye sağlık hakkı konusunda ulaĢılması gereken hedeflerden çok 

uzaktadır. 94/6169 sayılı Yönetmelik Madde 19‟da Ģu ifadeler kullanılmaktadır:  

“Mülteci ve sığınmacılar için sağlık fiĢi tanzim edilir ve bunların periyodik 

sağlık muayeneleri yapılır. BulaĢıcı hastalık tespit edildiğinde, ilgili valilikçe 

derhal tedbir alınır ve durum ilgili makamlara bildirilir. Ağır bir hastalığa 

yakalanan veya durumları özel bir tedaviyi, tıbbi müdahaleyi veya hastaneye 

yatırılmalarını gerektiren yabancıların muayene ve tedavileri ile koruyucu 

aĢıların yapılması devlete ait hastanelerde yapılır ve tedavi ücretleri genel 

hükümler çerçevesinde karĢılanır. Organ nakli, protez, ortez, hemodiyaliz veya 

uzun süreli tedaviyi gerektiren kronik hastalıkların tedavisine ait ücret ve 

bedeller ise ilgili kiĢilerin kendileri tarafından karĢılanır” (ĠH Derneği, GESYK 

Derneği, & HD Derneği. 2013, s.15). 

Suriyeli çocuklar, yaĢadıkları zorunlu göç sırasında yaĢadıkları travmatik 

deneyimler sonrasında zihinsel sağlık sorunlarıyla karĢılaĢabilmektedir. Türkiyenin 

güney doğusunda bulunan kamplardan biri olan Ġslahiye kampında yapılan bir araĢtırma 

Suriyeli çocukların akıl sağlığı bozuklukları ve yaĢadıkları travma seviyeleri 

saptanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu çocuklarda çok büyük travmalara rastlanmıĢtır. Çocukların 

%79‟u ailelerinden birinini kaybetmiĢtir. Yine çocukların %60‟ı çevrelerinde bulunan 
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birinin vurulmasına veya fiziksel olarak zarar görmesine Ģahit olmuĢtur. Aynı zamanda 

bu çocukların %30‟u kötü muhamele görmüĢ, vurulmuĢ veya fiziksel Ģiddete maruz 

kalmıĢtır. Neredeyse yarısı kadarında (%45) post travmatik stres bozukluğu 

semptomlarına rastlanmıĢtır. Bu oran dünyada bulunan diğer çocukların sahip olduğu 

ortalama rakamın 10 katıdır. Suriyeli çocuklarda %45 oranında depresyon belirtileri 

gözlenmiĢtir. Çocukların %25‟i çeĢitli uzuvlarında ağrılar olduğunu belirtirken; %20‟si 

her gün baĢ ağrısı hissettiklerini söylemiĢlerdir (Sirin, S. R., & Rogers-Sirin, L. 2015, 

s.1). 

BahçeĢehir Üniversitesi‟nin Ġslahiye kampındaki çocuklar hakkında yaptırdığı 

baĢka bir araĢtırmada ise; kamptaki çocukların %60‟ında depresyon, %45 „inde post 

travmatik stres bozukluğu sendromu, %22‟sinde saldırganlık  ve %65‟inde 

psikosomatik semptomlara rastlanmıĢtır (Özer, S., Sirin, S. R., & Oppedal, B. 2016, 

s.36). Bu gibi faktörler Suriyeli sığınmacı çocukların diğer yaĢıtları gibi sağlıklı bir 

çocukluk dönemi geçirmesi yönünde engeller oluĢturabilir. 

Suriye‟deki iç savaĢın çocukların sağlıklarında travmatik etkiler bıraktığı 

araĢtırmalarla ortaya konmuĢtur. Bunun yanı sıra savaĢa maruz kalmayan fakat anneleri 

savaĢın etkilerine maruz kalmıĢ yeni doğan çocuklarda da sağlık problemlerinde artıĢlar 

saptanmıĢtır. Özellikle doğum öncesi bakımları eksik olan annelerden bazıları erken 

doğum yapmak veya sezeryana baĢvurmak durumunda kalmıĢlardır. Bu Ģekilde doğan 

çocukların hastalıklara karĢı bağıĢıklık kazanma yetileri düĢük olarak ölçülmüĢtür 

(Özer, S., Sirin, S. R., & Oppedal, B. 2016, s.36). 

SavaĢ hem bugünün çocuklarını, hem de henüz doğmamıĢ çocukları ömür boyu 

sürecek Ģekilde etkiler. Suriye'deki savaĢ aĢırı bir örnek gibi görünebilir, ancak önceki 

ve diğer devam eden savaĢlarla çok ortak yönleri vardır. Uzun vadeli olarak savaĢın 

halk sağlığı ve nesiller arası etkilerini anlama konusundaki anlayıĢımız sınırlı kalsa da; 

bu sorunlarının farkında olarak gelecekteki halk sağlığı problemlerinin önüne geçilmesi 

gerekmektedir. SavaĢın çocukların sağlığı üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi aynı 

zamanda etiksel olarak da önemlidir. SavaĢın halk sağlık ve nesiller arası sonuçlarının 

üzerinde düĢünülmesi, çatıĢmaya maruz kalanların, ulaĢılabilir en yüksek sağlık 

standardı hakkı da dahil olmak üzere, uluslararası insan hakları hukuku kapsamından  
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4.1.3. Eğitim Hakkı Bağlamında Suriyeli Sığınmacı Çocuklara BakıĢ 

Mülteciler yeterli eğitim imkânlarından yararlanamamaktadır. Ġçinde 

bulundukları kötü yaĢam koĢulları eğitimlerine devam etmeleri yönünde engeller 

oluĢturmaktadır. Nitelikli bir eğitim ortamı için gerekli olan araç ve gereçlerden 

mahrum olmaları, onları eğitimlerinde geri kalmalarına neden olmaktadır. Hukuki 

statülerinin ve dil problemlerinin çözümünde gerek uluslararası gerek ulusal düzeyde 

hukuki düzenlemeler yapılmıĢtır (Yavuz, Ö., & Mızrak, S., 2016, s.183). 

2017 tarihine kadar AFAD barınma merkezlerinde 80 bin 742 çocuk eğitim 

almıĢtır. Milli Eğitim Bakanlığı bağlı anaokulu, ilkokul ve lise düzeyindeki okullarda 

ise, toplam 508 bin 846 Suriyeli çocuk okul eğitimlerine devam etmiĢtir. Bunların yanı 

sıra, AFAD barınma merkezlerinde yabancı dil, bilgisayar okuryazarlığı, halı dokuma 

gibi programlarda 225 bin Suriyeliye eğitim verilmiĢtir (AFAD, 2017). 

Türk hükümeti Suriyeli sığınmacılara üniversite eğitimlerini devam ettirme 

imkanı sunmuĢtur. Sınır illerimizde bulunan 7 üniversitede Suriyeli sığınmacılar 

üniversite eğitimlerine devam edebilmektedir. Suriyelilerin eğitimlerine devam 

edebilmesi için kendi ülkelerindeki üniversitelerde okuduklarına dair bir belge gösterme 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durum Türk medyasında Türk vatandaĢı öğrencilerin 

eğitim haklarının Suriyeli sığınmacılar tarafından gasp edildiği yönünde haberlerin 

çıkmasına neden olmuĢtur. Suriyeli sığınmacı gençlerin iğitim hayatlarına devam 

edebilmelerini sağlasa da bu haklardan genellikle Türkmen kökenli Suriyeli 

sığınmacılar yararlanabilmektedir. Arap kökenli Suriyeli sığınmacılar ise dil sorunu 

yüzünden Türkçe olan Türkiyedeki üniversite eğitimine katılmakta zorluklar 

yaĢayabilmektedirler. Aynı zamanda bu hükümet politikasının Türkmen kökenli 

Suriyeli sığınmacıların suça karıĢmalarını azalttığı yönünde düĢünülmektedir (Özden, 

S., 2013, s.8). 

Suriye iç savaĢı baĢlamadan önce Suriyeli çocuklar evrensel bir çerçevede 

eğitimlerini sürdürüyorlardı. Fakat 2014-15 akademik eğitim yılı içerisinde Suriyeli 

çocukların ancak yarısının bu eğitimlerine devam ettikleri gözlenmiĢtir. Bu durum 

Suriyedeki eğitim sisteminin dünyadaki eğitimde en düĢük kayıt oranına sahip ülkeler 

arasına gerilemesine neden olmuĢtur (Sirin, S. R., & Rogers-Sirin, L., 2015, s.1). 
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Suriye‟de sivil savaĢın baĢlamasıyla birlikte Suriye eğitim sisteminde hızla 

bozulmalar meydana gelmiĢ ve öğrencilerin aldığı eğitimler aksamaya baĢlamıĢtır. Bazı 

sığınmacı çocuklar sığındıkları ülkeye gelmeden önce zaten eğitim yönünden 

dezavantajlı bir duruma düĢmüĢlerdir. Bu çocuklar geri kaldıkları tüm konulara 

yetiĢmeye çalıĢırken aynı zamanda ikinci bir dili öğrenmenin zorluklarını yaĢamak 

durumunda kalmıĢ olabilirler. Buna ek olarak bu çocukların yaĢadıkları duygusal 

travmalar sosyal iletiĢimlerini etkilemiĢ ve kendilerine güven sorunu yaĢamıĢlar, 

arkadaĢları ile uyumlu geçinme ve yeni yerleĢtikleri topluma uyum sağlama süreçlerine 

zarar veriyor olabilir. Bu durum onların eğitimlerinde akademik zorluklara dönüĢebilir 

(Sirin, S. R., & Rogers-Sirin, L., 2015, s.7). 

 Suriyeli çocuklar iltica ettikleri ülkelerde yeterli eğitim almaları konusunda 

çeĢitli zorluklar ve engellerle karĢılaĢmaktadırlar. BirleĢmiĢ Milletler‟in varsayımlarına 

göre bu çocukların 2015 yılında yaklaĢık yarısı okullarına devam edebilmiĢtir. 2015 

yılında yapılan araĢtırmalar göstermektedir ki Lübnan‟da %20, Türkiye‟de %30, 

Ürdün‟de %68 oranında eğitim çağındaki çocukların kayıt altında olarak eğitimlerine 

devam ettiklerini göstermiĢtir (Sirin, S. R., & Rogers-Sirin, L., 2015, s.1). 

 Sığınmacı çocuklar kayıt altında eğitimlerini sürdürseler bile yerel halkın 

çocukları gibi baĢaralı olamayıp okul notlarında düĢüĢler yaĢayabilir, hatta sınıflarını 

geçemeyebilirler. Aynı zaman da ailelerin okul için harcadıkları masraflar (ulaĢım, kitap 

gibi) çocukların okullarına devam etmesine engel oluĢturabilir. Bazı aileler evlerinin 

bütçesini denkleĢtirmek için bu çocukların kaçak iĢçiler olarak çalıĢmalarını 

isteyebilirler. Yeni bir çevrede olmak ve dil engeli Suriyeli çocuklar ile yerel çocuklar 

arasında aĢılması güç zorluklar meydana getirebilir. Örneğin; Lübnan da sığınmacı 

çocuklar hem ingilizce, hem fransızca, hem de isterler ise arapça eğitim imkanına 

sahiptirler. Fakat Türkiye, Türkçe dil bigisine hakim olana kadar çocukların eğitim 

hayatına katılmasına olanak vermemektedir. Sığınmacıları kabul eden ülkeler genellikle 

Suriyelilerin öğretmen olarak çalıĢmasına izin vermemektedir. Aslında Suriyeli 

öğretmenler hem öğrencilerin arapça eğitim olarak okul baĢarılarını yükseltmelerine 

hem de sınıflardaki öğrenci yığılmalarının önüne geçilmesinde faydalı olabilecektir. 

Sığınmacı çocuklar aynı zamanda dıĢlanmaya, fiziksel ve sözlü Ģiddete mağruz 

kalabilmektedir. Çocukları okullarındaki olaylardan etkilenmesi aileleri çocukların 
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okula hayatına devam etmeleri konusunda yıldırabilmektedir (Sirin, S. R., & Rogers-

Sirin, L 2015, s.2). 

Suriyeli çocukların eğitim krizinde özellikle Suriyeli kız çocuklarının durumu 

erkekler göre daha kötüdür. Eğitim sisteminin dıĢında kalan kız çocukları çocuk yaĢta 

evlilik ve cinsel istismar gibi durumlara maruz kalabilmektedirler (Sirin, S. R., & 

Rogers-Sirin, L., 2015, s.8). 

Suriyelilere eğitim veren öğretmenlerin bazıları travmatik sağlık sorunları olan 

çocuklarla çalıĢmak için yeterli pedagojik eğitim ve donanıma sahip olmayabilir. Bu 

çocuklarla nasıl ilgilenilmesi gerektiği ile ilgili eğitimlerin devlet tarafından 

sığınmacıların bulunduğu bölgelerde çalıĢan öğretmenlere verilmesi Suriyeli çocukların 

eĢit Ģartlar altında eğitim alma haklarını güvence altına alabilir (Sirin, S. R., & Rogers-

Sirin, L., 2015, s.9). 

 

4.1.4. ÇalıĢma Hakkı Bağlamında Suriyeli Sığınmacı Çocuklara BakıĢ 

Yabancılar yerel halkın iĢ bulmalarına engel olabilmektedirler. Bu sebeple 

birçok ülkede katı iĢ kanunları tarafından yabancıların iĢ bulmaları zorlaĢtırılmıĢtır. 

Ülkeler tarih boyunca, göç edenlerin geri dönüĢlerini sağlamak amacıyla yasalar 

çıkarmıĢlardır (Lordoğlu, K., 2007, s.20). 

Türkiye‟nin de taraf olduğu BM Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bireylerin 

serbestçe iĢ hayatına atılabilmesini güvence altına almıĢtır. Fakat buna rağmen ülkeler 

tarafından çalıĢma hakkının sınırlandırıldığı görülebilmektedir (Lordoğlu, K., 2007, 

s.21). 

24.7.1950 tarihli ve 5683 sayılı “Yabancıların Türkiye‟de Ġkamet ve Seyahatleri 

Hakkındaki Yasa” yabancıların çalıĢma hakkına getirilen sınırlamalara örnek olarak 

gösterilebilir. Yabancılar bulundukları ülkerdeki iĢ ücretlerinin düĢmesine neden 

olabilmektedirler. Hükümetler, yerel halkın sahip olduğu iĢsizlik rakamlarını; bir 

sonraki seçimin kazanılması açısından çok önemserler. Bu gibi endiĢelerle hükümetler, 

yabancılar yerine; yerli iĢçileri koruma yoluna gidebilmektedirler. Nitekim, 2003 

yılında uygulamadan kalkan: “Bazı mesleklerin icra edilmesi için Türk vatandaĢlığı 
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koĢulu aranmasına iliĢkin yasa” bu konuya Türkiye‟nin geçmiĢte sahip olduğu 

yaklaĢımı göstermektedir (Lordoğlu, K., 2007, s.21). 

 30 ocak 2013‟de Gaziantep‟deki Galvaniz fabrikasındaki patlamada 9 iĢçi 

hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden iĢçilerin arasında iki Suriyeli sığınmacı da 

bulunuyordu. Aynı zamanda çalıĢma izni bulunmadan çalıĢtırılan bu iki Suriyeli 

sığınmacının trajik ölümü Türk toplumunun dikkatini çekti. Her ne kadar elimizde 

kaçak Ģekilde çalıĢtırılan Suriyeli sığınmacılar hakkında bir istatistik bilgi bulunmasa 

da; konuĢulan çoğu Suriyeli ve yerel iĢ adamları bölgede çok sayıda Suriyeli mülteci 

olduğunu ve zor Ģartlar altında hayatlarını riske atarak çalıĢtıklarını doğrulamıĢtır. 

Patlamadan sonra Sosyal Politikalardan Sorumlu Devlet Bakanı Fatma ġahin; 

“Suriyelilerin çalıĢma izni olmadan çalıĢtırıldığının devlet olarak farkındayız ve bu 

sorunu çözeceğiz.” açıklamasında bulunmuĢtur. Fatma ġahin; “Suriyelilerin artık konut 

sahibi olabildiklerini ve yakın zamanda çalıĢma izinlerini de alabileceklerini” de 

açıklamasında belirtmiĢtir (Özden, S., 2013, s.6). 

Kamplardaki Suriyelilerde olduğu gibi köylerde ve Ģehirlerde yaĢayan 

Suriyelilerin çoğunun hala çalıĢma izinleri yoktur. Ülkelerinden yanlarında getirdikleri 

paraların azalmasıyla birlikte Suriyeli sığınmacılar restorantlarda, fabrikalarda, 

inĢaatlarda ve tarım sektöründe çalıĢmak zorunda kalmıĢlardır. Bazı Suriyeli 

sığınmacıların söylemlerine göre; kıĢ gelmeden önce sığınmacılar kampları terk edip 

kiracı olarak Ģehirlerde yaĢamak istemektedirler. Fakat Suriyeli kaçak iĢçilerin günlük 

yövmiyeleri o kadar düĢüktür ki (günlük; 15tl gibi) daire kiralarını bile ödemeye 

yetmeyebilir (Özden, S., 2013, s.7). 

 

4.2. Suriyeli Çocukların Türkiye’deki Durumları 

Türkiye‟deki kayıtlı Suriyeli sayısı 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla toplam 3 

milyon 643 bin 870 kiĢi olmuĢtur. Bu kiĢilerin 1 milyon 973 bin 573‟ü erkeklerden, 1 

milyon 670 bin 297‟si ise kadınlardan oluĢmaktadır (Mülteciler Derneği, 2019). 

Topraklarımızda 29 yaĢın altında 2 milyon 594 bin 591 Suriyeli bulunmaktadır. 

0-4 yaĢ arası 539 bin 289, 5-9 yaĢ arası 495 bin 382, 10-14 yaĢ arası 385 bin 196, 15-18 
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yaĢ arası 273 bin 539, 19-24 yaĢ arası 548 bin 843 ve 25-29 yaĢ arasında ise 352 bin 341 

Suriyeli ikamet ediyor (Mülteciler Derneği, 2019). 

AFAD‟ın 2007 tarihli raporuna göre, 224 bin 753 Suriyeli bebek gözlerini Türk 

topraklarında açmıĢtır. Bu durum Suriyeli popülasyonunun beklenenden daha hızlı bir 

Ģekilde artacağını ve bulundukları bölgelerdeki etnik yapının hızla Arap etkisine 

gireceği kaygılarını arttırmaktaktadır (AFAD, 2017). 

UNICEF‟in Türkiye‟de çocukların durumu 2011 raporuna göre;  

“Türkiye orta-üst gelir düzeyinde bir ülkedir ve küresel standartlar ıĢığında 

mutlak yoksulluk olgusu son derece sınırlıdır. Nüfusun yalnızca %0,5‟lik bir 

kesimi günde 2.15 dolardan az gelirle yaĢamaktadır. Ekonomik krizin ardından 

ülke kendini toparladıkça bu yüzdenin daha da düĢmesi beklenmektedir. Daha 

uzun bir zaman perspektifinden bakıldığında, bugünkü kuĢağın eski kuĢaklara 

göre daha yüksek yaĢam standartlarından yararlandığı görülür. Ancak yine de, 

halkın Türkiye‟deki ekonomik kalkınmaya iliĢkin deneyimleri çeĢitlilik 

göstermektedir. Kayıt dıĢı istihdam, küçük tarım iĢletmelerinde çalıĢma, 

mevsimlik iĢçilik, ücretsiz aile iĢçiliği ve istikrarlı olmayan kendi hesabına 

çalıĢma biçimleri yaygındır. Toplumsal cinsiyet rolleri katı olabilmektedir ve 

kadınların dörtte üçü iĢgücü dıĢındadır. Yoksulluk, gelir düzeyi ve tüketim 

harcamaları temelinde daha kapsamlı biçimde ölçüldüğünde önemli eĢitsizliklere 

iĢaret etmektedir. Nüfusun altıda biri ülke ölçeğinde belirlenen yoksulluk 

sınırının altındadır. Kırsal nüfusun ise üçte biri bu sınırın altında bulunmaktadır. 

Yoksulluk, düzensiz iĢlerde çalıĢma ve düĢük eğitim düzeyi ile yakından 

iliĢkilidir. Yoksulluk, büyütmekte olan çocuklar için özellikle zararlı 

olabilmektedir: yoksulluk yüzünden kötü beslenme ve hastalık durumları ortaya 

çıkabilmekte, eğitim yarıda kesilebilmekte ve çocuklar Ģiddetin, sömürünün ve 

ihmalin tüm biçimlerine maruz kalabilmektedir. Yoksul çocukların ileride 

yoksul yetiĢkinler olma olasılığı yüksektir” (UNICEF, 2011, s.3). 

Tablo 5‟e göre 0-18 yaĢ aralığında toplam 1 milyon 693 bin 406 Suriyeli 

bulunmaktadır. 10 yaĢın altındaki Suriyeli sayısı 1 milyon 34 bin 671 kiĢidir. ġöyle ki; 

Suriyelilerin %28,38‟i 10 yaĢın altında bulunmaktadır. Kadınlar ve 0-18 yaĢ aralığında 

olan bireylerin toplamı ise 2 milyon 554 bin 525 olmuĢtur. Bu sayı aynı zamanda 

toplam Suriyeli sayısının %70,2‟sine denk gelmektedir (Mülteciler Derneği, 2019). 

15-24 yaĢ aralığındaki genç nüfus 822 bin 382 kiĢi olarak kayıtlara geçmiĢtir. 

Türkiye‟deki genç nüfusun toplam nüfusa oranı %15,8 iken; Suriyeli genç nüfusun 

toplam Suriyeli sayısına oranı %22,26‟dır (Mülteciler Derneği, 2019). Suriyeli‟lerdeki 

genç nüfusun bu denli yüksek olması provakasyonlara açık olan mülteci sorununu daha 

da tehlikeli bir hale getirmektedir. Bu durum, en ufak bir kıvılcımda çıkabilecek 

herhangi bir karmaĢa ortamının hızla büyümesine ve ülkeyi sarmasına neden olabilir. 
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Kaynak: Mülteciler Derneği, 2019 

Türkiye‟de yaĢ ortalaması %31,7 iken, yukarıdaki tabloya göre kayıtlı 

Suriyelilerin yaĢ ortalaması ise %22,4 olarak belirlenmiĢtir (Mülteciler Derneği, 2019). 

SavaĢ ve çatıĢma ortamında yaĢayan bireylerin nesillerinin devamını sağlamak için iç 

güdüsel olarak üremeye çabaladıkları bilinmektedir. Refah düzeyi yüksek ya da 

çatıĢmalardan uzak olan ülkelerde ise, yaĢlılık oranının daha yüksek çıktığı 

gözlemlenmektedir. 

Tablo 5: Türkiye’de Bulunan Suriyeli Sığınmacılar 
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ġehirlerde yaĢayan Suriyeli sayısı 3 milyon 576 bin 804 kiĢidir. ġehirlerde 

yaĢayan Suriyeli sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Suriyelilerin büyük bir kısmı 

(%98,15) kamp alanlarının dıĢındaki Ģehirlerde yaĢıyor. Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, 

Ġstanbul baĢta olmak üzere bazı Ģehirleri Suriyeli alımına kapatmıĢtır (Mülteciler 

Derneği, 2019). 

Türk vatandaĢlığına geçen Suriyeli sayısı 92 bin 280 kiĢi olarak açıklanmıĢtır. 

Türk vatandaĢlığı verilen kiĢilerin 47 bini yetiĢkin, 45 bin 280‟i ise çocuklardan 

oluĢmaktadır (Mülteciler Derneği, 2019). Bu sayı, toplam Suriyeli sığınmacı sayısı göz 

önüne alındığında önemsiz gibi gözükmektedir. 

Suriye‟de güvenli bölgelerin oluĢturulmasıyla birlikte, bir kısım Suriyeli aile 

ülkesine geri dönmüĢtür. Ülkesine dönen Suriyelilerin 337 bin 729 kiĢi olduğu yetkili 

merciler tarafından duyurulmuĢtur (Mülteciler Derneği, 2019). 

Türkiye‟deki Suriyeli sığınmacıların büyük bir kısmı kaçak iĢçi statüsünde 

çalıĢmaktadır. Ancak, 31 bin 185 Suriyeli “çalıĢma izni” alabilmiĢtir (Mülteciler 

Derneği, 2019). Bu durum, birçok Suriyeli iĢçiyi devlet güvencesi olmadan çalıĢmaya 

itebilir. 

Suriyeli çocukların karĢılaĢtıkları en önemli sorun, Türkçe bilmemeleridir. Göç 

edenlerin bulundukları yerlerdeki dili öğrenmesi kolay olmamaktadır. Kendisini toplum 

karĢısında ifade edemeyen çocuklar birçok sorunla karĢılaĢmaktadırlar. Türk 

arkadaĢlarıyla iletiĢiminde ilk baĢlarda çaba gösteren Suriyeli çocuklar, sonrasında ise 

birbirlerinin dediklerini anlayamadıkları için aralarındaki iletiĢimi kesmek durumunda 

kalabilmektedirler. Daha da kötü olan durum, öğretmenlerinin de onların istekleri ve 

sorunlarını anında yanıtlayamaması ile Türk öğrenciler ve Suriyeli öğrenciler arasında 

adaletsiz bir durum meydana gelmektedir. Suriyeli çocuklar ile çalıĢan öğretmenler 

iletiĢimin neredeyse imkansız olduğu ve bu çocuklara yardımcı olamadıklarını 

bildirmiĢlerdir (Uzun, E. M., & Bütün, E., 2016, s.75). 

Elif Mercan Uzun ve Eda Bütün tarafında yapılan araĢtırmaya göre bütün 

katılımcıların birleĢtiği en önemli ortak noktanın çocukların Türkçe bilmemeleri 

nedeniyle ciddi sorunlar yaĢadıklarıdır. Öğretmenler çocuklarla hiçbir Ģekilde iletiĢime 

geçemedikleri gibi çocukların akranları ile de iletiĢimlerinin sınırlı olduğunu, sınıfta 

yalnız kaldıklarını, yaĢadıkları sorunları öğretmenlerine aktarma imkânları 
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bulamadıklarını bu nedenle de karĢılaĢtıkları sorunlar ile tek baĢlarına mücadele etmek 

zorunda kaldıklarını belirtmektedirler (Uzun, E. M., & Bütün, E., 2016, s.75). 

Bir öğretmenin, Suriyeli çocuklar hakkındaki aĢağıdaki ifadeleri dil (iletiĢim) 

sorununun büyüklüğünü anlamamızda yardımcı olmaktadır; “Çocukları sınıfımda 

istemiyorum çünkü çocukla iletiĢime geçemiyorum. ĠletiĢime geçemediğim çocuğa da 

bir Ģey verebileceğimi zannetmiyorum. Zaten zar zor kendi öğrencilerimize temel 

becerileri kazandırdım. Bu çocuklar gelince davranıĢ bozuklukları gösteren çocuklar 

oldu. Bu durum da benim bu çocuklara karĢı önyargılı olmama neden oluyor” (Uzun, E. 

M., & Bütün, E., 2016, s.76). 

2012 yılındaki Milli Eğitim Bakanı‟nın ifadeleri Türkiye‟nin Suriyeli çocukların 

dil sorunu karĢısında bir hazırlık yapılmadığını göstermektedir. Milli Eğitim Bakanı‟nın 

demeci; “Suriyeli çocuklara Türkçe öğretme çabasına girmedik. Onları ülkemizde 

misafir olarak görüyoruz ve Suriye'deki durum düzeldikten sonra kendi ülkelerine 

dönecekler diye bekliyoruz.” Ģeklinde olmuĢtur (Girit, S., BBC, 2015). 

BBC Türkçe haber sitesinin röpörtaj yaptığı 12 ve 13 yaĢlarındaki Suriyeli iki 

kardeĢ olan Riyad ve Ġyad çarpıcı ifadelerde bulunmuĢlardır. Riyad; “Dersleri takip 

etmeye çalıĢıyordum. Ama çok zor oluyordu. Eve gidiyordum. Her gün açıyordum 

defterimi. Anlamıyordum hiçbir Ģey.” demiĢtir. Büyük kardeĢ olan Ġyad ise; “Türkçe 

bilmiyordum. KonuĢamıyordum. Dersleri anlamakta zorlanıyordum. KardeĢimle okula 

gidiyor, bütün gün sınıfta sadece oturuyorduk. Okul bitince de eve gidiyorduk.” 

demiĢtir (Girit, S., BBC, 2015).    

Ancak, 2014 yılından itibaren Türkiye, Suriyeli çocukların Türk okullarına kayıt 

olabilmesi için gerekli olan yönetmelikleri kolaylaĢtırmıĢtır. Ailelerin çocuklarını okula 

yazdırabilmeleri için Ġl Milli Eğitim Müdürlüklerine baĢvurmaları yeterli olmaktadır. 

Çocuğun hangi eğitim düzeyinde okula baĢlayacağı “Tanıma ve Denklik Komisyonu” 

tarafından belirlenecektir. Çocuğun eğitimine dair Suriye‟de elde edilmiĢ belgelerin 

olmaması durumunda bile mülakat ve yazılı değerlendirme yapılarak çocuğun okula 

devam etmesi sağlanacaktır. Ayrıca, Suriyeli çocuklar için Geçici Eğitim Merkezleri 

(GEM) kurulmuĢtur. Kimlik bilgisi olmayan çocukların eğitim hakkından mahrum 

olmaması için “misafir” öğrenci olarak derslere katılabilmeleri de mümkün olmaktadır 

(Akpınar, T., 2017, s.20-21). 
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Türk okullarında öğretmenlik yapmıĢ birinin ifadeleri ise Ģöyledir;  

“Devletin gerçekten bu çocukları önemsediğine inanmıyorum. Bunları aldılar 

ama yaĢama Ģartları çok kötü. Okula da o Ģekilde geliyorlar bu nedenle de diğer 

çocuklar ve aileler tarafından istenmiyorlar. Okula gelmek gerçekten bu 

çocukları olumlu yönde etkiliyor mu sanmıyorum. Burada daha çok kendi 

hallerine bırakılmıĢ gibiler, üzülüyoruz ama elimizden de pek bir Ģey gelmiyor” 

(Uzun, E. M., & Bütün, E., 2016, s.76).  

Bu ifadelerden de anlaĢıldığı gibi Suriyeli çocukların sadece okullara 

kaydedilmesi onların geleceklerini oluĢturmasında faydasız kalabilmektedir. Devletin 

aynı zamanda Suriyeli çocuklara yönelik müfredatlar da oluĢturması gerekmektedir. 

Fakat, bu müfredatı uygulayacak Arapça bilen yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı 

dikkate alındığında, Suriyeli çocukların eğitim sorununun yakın zamanda gündemden 

düĢmeyeceği çok açıktır.  

 

4.2.1. Kamplarda YaĢayan Çocuklar 

Türkiye'de bulunan geçici barınma merkezleri 10 ilde mevcuttur. Bu merkezlerin 

bulunduğu yerler; ġanlıurfa, Adana, Kilis, Gaziantep, Hatay, KahramanmaraĢ, 

Osmaniye, Malatya, Adıyaman ve Mardin‟dir. Toplam sayısı 21 olan geçici barınma 

merkezlerinde Suriyeli sığınmacıların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için 

çalıĢılmaktadır. (Anadolu Ajansı, 2018). Kamplarda yaĢayan Suriyelilerin sayısı sürekli 

azalmaktadır. 2017 Aralık ayında 228 bin olan Suriyeli sayısı, Temmuz 2019‟da 103 

bin 579‟a düĢmüĢtür. Ağustos 2019 tarihinde ise, sadece 67 bin 66 kiĢi kamplarda 

yaĢamaya devam etmektedir. YaklaĢık iki yıl içerisinde 161 bin 185 kiĢinin kamplardan 

ayrılıp Ģehirlerde yaĢamaya baĢlamasıyla, kamplarda yaĢayan Suriyelilerin Ģehirde 

yaĢayanlara oranı %1,84‟e inmiĢtir. (Mülteciler Derneği, 2019). 

Seta Vakfı‟nın yaptırdığı araĢtırmanın sonuçlarına gore, kamplarda yaĢam 

koĢulları çok kötüdür. Kamplarda bulunan fiziki altyapı sorunları eğitim kalitesinin 

düĢmesine yol açmaktadır. Çadırlardaki yetersiz kapasiteler yüzünden öğrencilerin 

eğitimleri uygun olmayan Ģartlarda gerçekleĢmektedir. Yine aynı araĢtırmanın 

bulgularına göre, kamplardaki idari personel sayısı yeterli değildir. Bu durum eğitim, 

sağlık ve rehberlik gibi alanlarda sorunlara yol açmaktadır. Dil bilen hizmetli personel 

sayısının az olması ise sağlıklı bir iletiĢim ortamının oluĢmasına engel olmaktadır. Çadır 
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kentlerdeki oyun alanlarının az olması, çocukların enerjilerini birbirlerine Ģiddet 

uygulayarak harcamalarına neden olabilmektedir (Emin M. N., 2019, s.22). 

Kamplarda neler yaĢandığına dair elimizdeki bulgular yetersiz kalmaktadır. 2012 

yılında çıkarılan bir genelge ile kamplara sivillerin giriĢi engellenmektedir. 

Milletvekillerinin bile içeriye alınmadığı kamp ortamında güvenliğin doğru Ģekilde 

sağlandığına ait kaygılar oluĢmaktadır. Uluslararası Af Örgütü temsilcilerinin ziyaret 

taleplerini dahi kabul etmeyen kamp yöneticileri, içerideki Suriyeli sığınmacılara izole 

bir hayat yaĢatmaktadır. (Ġ.H. Derneği, G. E. S. Y. K. Derneği, 2013, s.9) 

 2012 tarihinde “Meclis Ġnsan Hakları Ġnceleme Komisyonu”nun kampları 

incelemesi sonucunda hazırladığı raporda ise; kamplarda gruplaĢmaların olduğunu ve 

bu sebeple farklı dini ve etnik kökenli sığınmacının bu kamplara giremedikleri 

belirtilmiĢtir. Ayrıca Suriyeli yalnız kadınların cinsel istismar ve tacizlerden korktukları 

için çocuklarıyla birlikte bu kamplardan uzak durdukları vurgulanmıĢtır (Ġ.H. Derneği, 

G. E. S. Y. K. Derneği, 2013, s.10). 

Özkan Yıldız tarafından 2013 yılında mülteci kamplarında yaĢayan çocuklar ile 

ilgili bir araĢtırma raporu yayınlanmıĢtır. Bu raporda yer alan Suriyeli sığınmacı 

çocuklardan  birinin, “Eğitim konusunda noksanlık var. Arapça bilen hoca yok. 

Çocuklarımız her yıl geri kalıyor. Gelecekleri belirsiz. Kütüphane yok. Kitap almak 

istiyoruz.Hiç bir yer yok” ifadeleri, kamp ortamındaki eğitimin niteliği hakkında ip 

uçları vermektedir (Yıldız, Ö., 2013, s.158). 

Tablo 6: Geçici Barınma Merkezlerinde Verilen Hizmetler 

 

Kaynak: AFAD, 2018 
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Kamplardaki doğum oranı ise endiĢeleri arttırmaktadır. Örneğin, Öncüpınar 

konteynır kampında her gün yaklaĢık 2.5 bebek doğmaktadır. 2011 ile 2013 yılları 

arasında 6 binden fazla bebek, Suriyelilerin bulunduğu Türkiye‟deki mülteci 

kamplarında dünyaya gelmiĢtir. AFAD bu bebekleri doğdukları anda kayıt altına 

almıĢtır. Fakat, bebeklerin ebeveynleri, gerekli kimlik bilgilerinin bulunduğu 

dökümanlara sahip olamadığı için birçok bebek ülkesiz durumda kalabilmektedir. 

AFAD kayıt sisteminde doğum yerini göstermek, kayıt Ģartlarından biridir. Bu durum 

Suriye‟deki savaĢ bitene kadar bir sorun olmaya devam edebilir. Ayrıca, doğum 

oranının düĢürülmesi için uygulanmakta olan doğum kontrol yöntemleri etkili 

olamamaktadır (Dinçer, O. B., Federici, V., Ferris, E., Karaca, S., KiriĢci, K., & 

Çarmıklı, E. Ö., 2013, s.14). Suriye iç savaĢında yaĢanan kayıplar yüzünden 

sığınmacılar psikolojik olarak varlıklarının sona ereceğine dair inançlara sahip olmuĢ 

olabilirler. Bu inançlar ise doğum kontrol yöntemlerini önemsememelerine neden olmuĢ 

olabilir. 

 

4.2.2. Kamp DıĢında YaĢayan Çocuklar 

Türkiye hükümeti kampların kurulmasında ve yönetiminde baĢarılı iĢlere imza 

atmıĢtır.  Bu kamplar kaliteli bir sığınma ortamı oluĢturmuĢlardır. Bütün kamplarda  

tam teçhizatlı sağlık merkezleri, okullar ve dil kursları bulunmaktadır. Ayrıca bu 

kamplarda psikolojik danıĢmanlar ve televizyon odaları bulunmaktadır.  Fakat mülteci 

kamplarında rahat bir ortam olmasına rağmen, kamp dıĢında yaĢayanlar büyük 

zorluklarla karĢılaĢmaktadır. Fakir yerel halkın bulunduğu yerlerde yabancı mülteciler 

görmezden gelinip toplum tarafından dıĢlanabilmektedir (KiriĢci, K., 2014, s.15). 

Türk hükümeti açık bir Ģekilde sığınmacıların kamp dıĢında yaĢamalarını 

yasaklamıĢtır. Ayrıca, sadece Türk pasaportu taĢıyan Suriyeli vatandaĢların özel 

mülklerde kalmalarına izin verilmiĢtir. KiriĢci‟ye göre 2013 yılının baĢından itibaren 

sokaklardaki sığınmacıların arttığı gözlenmektedir. ÇeĢitli medya organlarında 

sokaklarda dilenen ve parkları iĢgal eden Suriyeli sığınmacıların haberleri 

yapılmaktadır. Hükümet, kamp dıĢında yaĢayan sığınmacıların ihtiyaçlarını 

karĢılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu mülteci nüfusun insani ihtiyaçları hakkındaki 
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kapsamlı veri eksikliği, sorunlara cevaplar bulunmasını zorlaĢtırmaktadır (KiriĢci, K., 

2014, s.16). 

Uluslararası yardım kuruluĢlarının Türkiye içerisinde yardım faliyetlerinde 

bulunmaları konusunda Türk hükümetinin sınırlamaları vardır. Bu nedenle; Sınır 

Tanımayan Doktorlar yardım vakfı Suriyelilerin ihtiyacı olan barınma, sağlık hizmetleri 

gibi faliyetleri sınırın Suriye tarafında oluĢturmak durumunda kalmıĢtır. Türkiye 

sınırları içerisinde faliyet gösterebilen kuruluĢlardan biri de ĠHH Yardım Vakfı‟dır. 

Türk hükümeti ile yakınlığı ile bilinen ĠHH Vakfı Mart 2011‟den itibaren kamp dıĢında 

yaĢayan Suriyeli sığınmacılara yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımların içerisinde 

Suriyeli sığınmacıların ihtiyaç duydukları; barınma, sağlık ve yiyecek gibi temel 

ihtiyaçlar bulunmaktadır. ĠHH bebek mamaları, kıyafetler, temizlik ürünleri, tekerlekli 

sandalye, ilk yardım seti, kuran, seccade, yastık, battaniye gibi ürünlerin dağıtımı da 

bulunmaktadır. ĠHH 2011‟de kurdukları mobil mutfaklar ile 1200 kadar sığınmacıya 

günlük olarak yiyecek dağıtımında da bulunmaktadır (Özden, S., 2013, s.9). 

Sınır bölgesinde faaliyetlerde bulunan bir diğer hükümet dıĢı yardım kuruluĢu 

ise Kimse Yok Mu DayanıĢma ve YardımlaĢma Derneği‟dir. Bu dernek Antakya‟da 12 

bin, Kilis‟te ise; 2 bin Suriyeli sığınmacıya yiyecek, kıyafet ve organ yardımında 

bulunmuĢtur. Kimse Yok Mu DayanıĢma ve YardımlaĢma Derneği Kilis‟te portatif 

tuvaletler, banyolar, çöp konteynırları ve çocuk oyun alanları kurmuĢtur. Aynı zamanda 

Gaziantep‟de kurdukları mobil mutfakta günlük 1000 sığınmacıya sıcak yemek imkânı 

sunmuĢlardır (Özden, S., 2013, s.9). 

Yukarıdaki gibi birçok kuruluĢ Suriyeli sığınmacılara yardımlarda bulunsalar da, 

bu yardımlardan sadece kamp dıĢında yaĢayan sığınmacılar yararlanabilmektedir. 

Kamplarda yaĢayan Suriyeli sığınmacılar ise; izole bir Ģekilde sadece devlet tarafından 

sağlanan imkânlardan yararlanmaktadır (Özden, S., 2013, s.10). 

 Yapılan araĢtırmalar, kamp dıĢında yaĢayan 6 ile 17 yaĢ aralığındaki Suriyeli 

her üç çocuktan birinin çalıĢtığı veya iĢ aradığını ortaya koymaktadır. Bu çocuklar, 

terzilerde ütü yapmak ve dikiĢ dikmek, sokaklarda sigara satmak veya inĢaatlardan 

hurda toplamak gibi iĢlerde çalıĢabilmektedir. ÇalıĢarak hane gelirine katkıda bulunan 

çocukların eğitimlerine devam edemedikleri gözlemlenmiĢtir. Çocuk Hakları 

SözleĢmesi‟ne göre “Devletler, kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, hiçbir ayrım 
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gözetmeksizin yazılı olan hakları tanır”. Bu çocuklar her ne kadar “geçici koruma 

kanunu” statüsü ile ülkemizde bulunsalar da, eğitim hakkından mahrum kalmaları kabul 

edilemez. (Bahadır, H., & Uçku, R., 2016, s.120-121). 

Türkiye‟de “çocuk istihdam katılım” oranı yapılan düzenlemeler ile düĢme 

eğilimindedir. 1999 yılında “çocuk istihdam katılım” oranı karĢımıza yüzde 10,2 olarak 

çıkmaktadır. Fakat, 2012 yılında bu oran gerileyerek yüzde 5,9‟a kadar inmiĢtir. Devlet, 

aynı Ģekilde Suriyeli çocukların da istismarına engel olabilir (Bahadır, H., & Uçku, R., 

2016, s.118). 

Suriyeli çocuklara karĢı gösterilen ayrımcılık algısı, onların davranıĢlarının 

Ģekillenmesinde etkili olmaktadır. Göçün getirdiği zorluklarla birlikte öz saygısını 

yitiren ve sürekli tehdit altındaymıĢ gibi yaĢayan Suriyeli çocukların aynı zamanda 

toplumdan dıĢlandıklarını hissetmeleri, onları çevrelerine karĢı saldırgan tutumlar 

içerisine sokmaktadır. Özellikle Suriyenin taĢra bölgelerinde yaĢayan çocukların 

Türkiye‟deki  kentlere göç etmesiyle toplumsal uyumsuzluklar meydana gelmektedir. 

Yeni yaĢam koĢullarına uyum sağlayamayan çocuklarda suç olaylarına katılma eğilimi 

görülebilmektedir. Aynı zamanda, Türkiye‟deki kentlerde bulunan iĢsizlik rakamlarının 

yüksek olması çocukları hırsızlık ve gasp gibi suçlara karıĢmalarına neden olmaktadır 

(Aydın, D., ġahin, N., & Akay, B., 2017, s.12). 

Kamp dıĢında yaĢayan Suriyeli çocukların karĢılaĢtıkları bir diğer sorun ise 

çocuk istismarıdır. Ġlgili araĢtırmalarda çocuk evliliklerinin yaygınlaĢtığı tespit 

edilmiĢtir. Dinî nikah yoluyla evlendirilen Suriyeli küçük kız çocuklarının evlenme 

yaĢının 11‟e kadar düĢmesi, bu kızların cinsel obje olarak algılandığına iĢaret 

etmektedir. Temel yaĢam gereksinimlerini karĢılayamayan bazı Suriyeli aileler, çözümü 

çocukları istismar etmekte bulmaktadırlar. Bu çağ dıĢı uygulamalar çocukların ruh 

sağlığını çok kötü bir Ģekilde etkilemektedir (Aydın, D., ġahin, N., & Akay, B., 2017, 

s.12). 

Çocukların oyun oynama hakları vardır. “Çocuk Haklarına Dair SözleĢme‟de” 

değinilen bu hak, çocukların bedensel ve ruhsal geliĢimleri için çok önemlidir. Hane 

giderlerinin karĢılanmasında büyük sorumluluklar yüklenen Suriyeli çocuklar, çalıĢmak 

zorunda oldukları için oyun alanlarından uzak kalmaktadırlar (Aydın, D., ġahin, N., & 

Akay, B., 2017, s.13). 
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Her ne kadar okul yöneticileri ve öğretmenler Suriyeli sığınmacı ebeveynleri, 

çocuklarını okula göndermeleri konusunda ikna etmeye çalıĢsalar da; çoğu zaman 

baĢarılı olamayabilirler. Ġstanbul‟da bir ilköğretim okulunda müdür olarak çalıĢan 

Süleyman; “Onlar çocuklarını çalıĢtırmak zorundalar. BaĢka çareleri yok. Bazı aileler 

geçimlerini sağlayamadıkları gerekçesi ile çocuklarını zorla çalıĢmaya yönlendiriyor 

olabilirler” ifadelerinde bulunmuĢtur (CBS News, 2015).    

Resim 5: Tekstil Sektöründe ÇalıĢtırılan Çocuklar 

 

Kaynak: CBS News, 2015 

Suriyeli sığınmacı çocukların bir kısmı Türk okullarında eğitimlerine devam 

ederken; diğer bir kısmının tekstil atölyelerinde ayda 160 dolara günde 12 saat 

çalıĢtırıldıkları CBS News tarafından iddia edilmektedir. CBS News internet sitesinde 

çıkan haberde; gizli kamera ile çekilen görüntüler kullanılarak Suriyeli çocuklar olduğu 

var sayılan çocuk iĢçiler tespit edilmiĢtir. Aynı haber sitesinde Leyla Akça isimli bir 

psikolog tarafından yapılan açıklamalara yer verilmiĢtir. Leyla Akça; ”Çocukları uzun 

saatler çalıĢtırabilirsiniz ve buna itiraz etmeyeceklerdir. Haklarının ne olduğunu 

sormayacaklardır. Haklarının ne olduğunu bilmemektedirler. Böylece, onları istediğiniz 

Ģekilde köleniz gibi çalıĢtırabilirsiniz. Aynı Ģeyi bir yetiĢkin bireye yapmanız daha zor 

olacaktır.” ifadelerinde bulunmuĢtur (CBS News, 2015). Bu ifadelerden ve çocuk iĢçi 

çalıĢtırmanın maliyetinin yetiĢkin iĢçilere göre çok daha düĢük olabilmesinden dolayı iĢ 

verenlerin: “Neden, çocuk iĢçi çalıĢtırmayı tercih ettiğini” anlayabiliriz. 

Maalesef, yetkili otoriteler tarafından önlemler alınmaz ise çocukların zor ve 

tehlikeli sayılabilecek Ģartlarda çalıĢmaya devam etmeleri; söz konusu olabilir. YaĢıtları 

okullarında eğitimlerine devam ederken Suriyeli çocuk iĢçiler; “kardeĢlerinin ve 

ailelerinin karınlarını doyurmaya çalıĢıyor” olabilirler.  
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Suriyelilerin çocukların yaĢadıkları sorunlardan bir diğeri ise, Suriyelilerin Türk 

medyasında olumsuz temsil edilmesinden kaynaklanmaktadır. Suriyeli göçmenler 

hakkında çıkan haberlerde ırkçı ve ayrımcı görüĢlere yer verebilen medya kuruluĢları 

Suriyelilerin toplum tarafından kabul görmesine engel olabilmektedir. Ayrımcı 

görüĢlerin dile getirildiği medyada Suriyelilerin temsili açısından; “fırsatçı”, “sorun 

yaratan”, “ekonomik yük”, “mağdur kitleler” gibi olumsuz tanımlamalar yapılmıĢtır. 

Suriyeliler hakkında çıkan birçok haberde göçün insani boyutu görmezden 

gelinmektedir (Çobaner, A. A. 2015, s.40). 

Yazılı basında çıkan Suriyeliler hakkındaki haberler genelde gazetelerin veya 

dergilerin hükümet karĢıtı tutumlarına gore Ģekillenmektedir. AKP‟nin Suriyeli 

göçmenlere karĢı “açık kapı” politikası izlemesi sonucunda hükümete yakın gazeteler 

Suriyeliler hakkında olumlu yazılar yayımlarken; muhalefete yakın gazetelerin 

Suriyelileri dıĢlayıcı yazıları yayımladıkları gözlemlenmektedir (Çağlar, Ġ., & Özkır, Y., 

2014, s.499). 

 Suriyeli sığınmacı çocukların eğitim almaları konusundaki en büyük problemin 

ekonomik durumları olduğu düĢünülebilir. Her bir yeni doğum ile beraber okul 

çağındaki sığınmacıların sayısı giderek artmaktadır. Bu durum eğitim kalitesini 

etkilerken aynı zamanda eğitim için gerekli bütçe harcamalarının artması anlamına 

geliyor. Türkiye uzun zamandır sığınmacılar için milyarlarca dolar fazladan bütçe 

harcamasında bulunmuĢtur. Türkiye‟nin üzerindeki bu yükü hafifletmek amacıyla 

Avrupa Komisyonu, UNICEF gibi uluslararası kuruluĢların sığınmacıların eğitimlerine 

yönelik desteklerini arttırmaları gerekiyor (KarakuĢ, M., 2019, s.118).   

Çocuklar Türkçe öğrenimi konusunda yetiĢkinlere göre daha baĢarılı 

olabildikleri için iĢ bulma konsunda zorluk çekmeyebilirler. Fakat ebeveynleri ne kadar 

eğitimli olsalar da; dil problemi yüzünden iĢ bulmakta zorlanıyorlar. Birçok aile Avrupa 

ülkelerinde daha rahat iĢ bularak çocuklarının okullara gidebileceklerini 

düĢündüklerinden Avrupa‟ya yasa dıĢı yollardan gitmeyi planlıyorlar (Menjívar, C., 

Ruiz, M.,  Ness, I., 2019, s.709). 
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Resim 6: Sığınmacı Çocuk İşçiler 

  

 Kaynak: Birgün Gazetesi, 2015 

Birgün gazetesinin “Sermayenin yeni köleleri: Sığınmacı çocuk iĢçiler” baĢlıklı 

haberi Suriyelilerin medyada nasıl gösterildiklerini anlamamızda yardımcı olmaktadır. 

Editörlerin çarpıcı baĢlıklar atmak adına Suriyeli çocukların istismarına sebebiyet 

verebilecek baĢlıkları insanlık onuruna sığmayacak Ģekilde atabilmesi ise Türkiye‟deki 

Suriyeli ayrımcılığını gözler önüne sermektedir (Çobaner, A. A., 2015, s.48).  

Haberlerde, Suriyeli çocukların sıkça isimlerinin geçmesi, kiĢisel 

mahremiyetlerine önem verilmediğini göstermektedir. Ġnsan haklarına atıf yapmadan, 

Suriyeli çocuklar üzerinden “mağdur kitleler” vurgusunun iĢlenmesi ise; “çocuğun 

yüksek yararı”nın göz ardı edilmesine neden olmaktadır (Çobaner, A. A., 2015, s.49). 

Resim 7: Minik Çıraklar  

  

Kaynak: Radikal Gazetesi, 2015  

Çocuk hakları konusunda duyarlı olmayan gazeteler “minik çıraklar” gibi 

baĢlıklar atarak; Suriyeli çocuk iĢçiliğini meĢru bir hale getirmeye çalıĢmıĢlardır. Ucuz 

iĢ gücü algısı yaratılmaya çalıĢılan Suriyeli çocuklar, akranları gibi okullarında olması 

gerekirken çalıĢmak zorunda kalmıĢlardır. Haberlerde “eğitim hakkı”, “çocuk hakları”, 

“devletin çocuklara karĢı sorumlulukları” gibi konularda atıfta bulunmayan gazeteler, 

yasa dıĢı olan çocuk iĢçiliğini ise adeta onaylamaktadırlar (Çobaner, A. A., 2015, s.47). 
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Ġngiltere‟den gelen BBC kanalına bağlı bir ekip, gizli kameralar kullanarak 

Marks and Spencer, Zara ve Mango‟nun kot pantalon üretimini yapan tesislerde Suriyeli 

çocukların çalıĢtıklarını kayıt altına almıĢlardır. Aynı ekibin bir muhabiri olan Darragh 

MacIntyre,“Bana çok düĢük ücretlerden ve korkunç çalıĢma koĢullarından bahsettiler. 

Emeklerinin sömürüldüğünün farkındalar ancak bu konuda hiçbir Ģey yapamıyorlar” 

ifadelerinde bulunmuĢtur. Ġngiltere‟de büyük yankı uyandıran bu çekimlerde; 10 

yaĢında olan Suriyeli bir çocuk da kameralara yansımıĢtır (Gazete Duvar, 2016). 

Resim 8: Tekstil Fabrikasında ÇalıĢan Çocuklar  

 

Kaynak: Gazete Duvar, 2016 

Ġlgili haberin içeriğinde Suriyeli çocukların çalıĢtıkları saat baĢına 3.75 tl 

aldıkları ve günlük 12 saat çalıĢtırıldıkları vurgulanmıĢtır. Bu rakam: asgari maaĢın çok 

altındadır (Gazete Duvar, 2016).  

Suriye‟deki iç savaĢ sırasında babasını kaybeden 14 yaĢındaki Suriyeli sığınmacı 

Abbas, annesi ve dört kardeĢi ile Denizli‟ye yerleĢmiĢtir. 16 yaĢındai kardeĢi ile 

ailesinin hane gelirini sağlayan Abbas, yaĢadıklarını Ģu Ģekilde anlatmıĢtır: 

“11 yaĢında Ġstanbul‟da tekstil fabrikasında çalıĢmaya baĢladım. 70 kiĢilik 

fabrikada 10 Suriyeliydik. Aylık 450 TL ile baĢladım. Denizli‟ye gelince dolaĢa 

dolaĢa Sanayi‟de iĢ bulduk. (Denizli‟deki bornoz firmasına) Ġlk gittiğimde 

makinede değil, ambalajdaydım. Sonra „ben makine biliyorum‟ dedim. Abimle 

aynı yerde çalıĢıyoruz; o 900 lira alıyor ben 600 lira... (…) Ġlk çalıĢmaya 

baĢlayınca büyümüĢ hissettim, sorumluluk yani…” (AkbaĢ, S., & Ünlütürk 

UlutaĢ, Ç., 2018, s.187). 

15 yaĢında, tekstil iĢçiliğinde çalıĢan Suriyeli sığınmacı Mücahit ise,“Vaktinde 

gitmedim iĢe diye patron bağırıyor. Bazı zamanlarda vuruyor, iĢe bir daha gelme diye 

tehdit ediyor. Patronla beraber Türk bir ustabaĢı var. O da aynı Ģekilde davranıyor. Sıkı 

bir Ģekilde emirler veriyor” ifadeleriyle iĢ yerinde gördüğü Ģiddeti vurgulamıĢtır (AkbaĢ, 

S., & Ünlütürk UlutaĢ, Ç., 2018, s.188).  
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Yapılan araĢtırmalarda da görüldüğü gibi, Suriyeli iĢçi çocuklar iĢ hayatında 

birçok sorun ile karĢılaĢmaktadırlar. Çoğu zaman sigortasız iĢlerde çalıĢmak zorunda 

kalan bu çocuklar iĢ yerlerinde ağır bir baskı altındadırlar. Bazı çocuklar ifadelerinde, 

aylarca çalıĢtırıldıktan sonra ücretleri ödenmeden iĢten çıkarıldıklarını 

vurgulamaktadırlar. Ailelerinin tek gelir kaynağı da olabilen bu çocuklar, diğer Türk 

iĢçiler ile iletiĢim kuramamakta ve çoğu zaman da onların kötü davranıĢlarına maruz 

kalmaktadırlar (AkbaĢ, S., & Ünlütürk UlutaĢ, Ç., 2018, s.188).   

2019‟da ġanlıurfa‟daki Suriyeli sığınmacıların çalıĢtıkları iĢler ve kazandıkları 

ücretler hakkında yapılan bir saha araĢtırmasının sonuçları aĢağıdaki grafikteki gibidir 

(Gül, S. S., Türkmen, E., & Nizam, Ö. K., 2019, s.929). 

 Kaynak: Gül, S. S., Türkmen, E., & Nizam, Ö. K., 2019, s.935 

ġanlıurfa‟da kamp dıĢında yaĢayan çocukların ifadeleri onların artık bir çocuk 

olmaktan çıkıp yetiĢkin bireyler gibi davrandıklarını göstermektedir. Örneğin, 15 

yaĢında lokantada çalıĢan bir Suriyeli erkek çocuk Ģu ifadelerde bulunmuĢtur:   

Tablo 7: Suriyeli Çocukların Ġstihdam ĠliĢkilerindeki Görünümleri 
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“Anne çalıĢmıyor, abla ayıp. Ben erkek yani nasıl kabul edeceğim bunu. Bizde 

bayanlar çalıĢmıyorlar. Biri görse der ki sen ayıp, utanmaz mısın anneni 

çalıĢtırıyorsun. Olmaz, anne çalıĢmaz. Yani abi ve ben çalıĢmalıyım”.  Yine, 

aynı araĢtırmada 17 yaĢında giyim mağazasında tezgahtarlık yapan genç kızın 

ifadeleri ise Ģöyle olmuĢtur: “Yani hiç çalıĢmak istemezdim. Okula devam etmek 

isterdim, hayalime ulaĢmak isterdim. Annem ve babam dua ediyor. Onlar iĢ 

bulamıyor. Bana seni bu küçük yaĢta çalıĢtırdığımız için bizi affet diyorlar. 

Annem hep yemek hazırlayıp, önüme getiriyor. Bana masaj yapar. Erkenden 

kalkar kahvaltı hazırlar o yaĢta bana. Ama mecbur yani, ben anlıyorum her Ģeyi, 

çaresiz hayat…” (Gül, S. S., Türkmen, E., & Nizam, Ö. K., 2019, s.933). 

Bu araĢtırmada diğer bir dikkat çeken konu ise, çocukların yaĢlarına uygun 

olmayan tehlikeli ortamlarda çalıĢabildikleri ve aynı zamanda iĢ verenlerin sömürüsüne 

karĢı savunmasız bir durumda olmalarıdır. 17 yaĢında oto sanayide çalıĢan bir erkek 

çocuk iĢçi yaĢadıklarını Ģu Ģekilde anlatmıĢtır:  

“Daha önce mobilyacıda çalıĢtım. 12 saat çalıĢıyordum, iĢi de zorla bulmuĢtum 

araya araya. Sanayide zımpara yapıyordum. Adam para vermiyordu, haftalık 200 

TL almam lazımdı. Birinci hafta verdi, ikinci hafta verdi, 3. Hafta yarısını verdi, 

100 TL verdi, sonra hiç vermedi. Ben de iĢi bıraktım. ġimdiki iĢim boyacılık, 10 

saat çalıĢıyorum. Boya iĢi bitse de iĢ bitmez, devam edeceksin, illa edeceksin 

yani, durmak yok. „Buraya çalıĢmak için geldin‟ diyorlar. „Oturmak yok, gel 

demir kes‟ diyorlar. ÇalıĢ, çalıĢ hep böyle, oturmak asla yok…” (Gül, S. S., 

Türkmen, E., & Nizam, Ö. K., 2019, s.935). 

Kamp dıĢında yaĢayan çocukları çalıĢmaya iten sebeplerin baĢında ailelerinin 

ekonomik durumunun kötü durumda olması gelmektedir. Devletin Suriyeli 

sığınmacılara yönelik sosyal politika yardımları ailelerin ekonomik durumlarını 

tamamen düzeltememektedir. Bu çocukları çalıĢmaya iten diğer bir sebep ise 

çocukların, haklarının ne olduğunu hiç bilmemeleridir. ĠĢ verenler haklarını aramayı 

bilen bir yetiĢkini çalıĢtırmak yerine hakkını aramayı bilmeyen çocukları sömürmeyi 

tercih edebilmektedirler. Bu durumun düzeltilmesi için yetiĢkin mültecilerin çalıĢma 

haklarının düzenlenmesi ve devletin çocuk iĢçi çalıĢtıran yerler üzerinde daha sıkı 

denetimlerde bulunması gerekebilir. YetiĢkin sığınmacılar iĢ buldukları takdirde, çocuk 

iĢçilerin büyük bir çoğunluğu okullarına geri dönebilirler. Aksi durumda ise iĢ 

verenlerin sömürüsü altında zor Ģartlarda çalıĢan bu çocuklar daha iyi bir gelecek 

hayallerini ertelemek zorunda kalabilirler (Gül, S. S., Türkmen, E., & Nizam, Ö. K., 

2019, s.937).   
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BÖLÜM 5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Uzunca bir süredir göçmenlerin Avrupa‟ya geçiĢ kavĢağı olarak bilinen Türkiye, 

günümüzde mülteci politikasında büyük zorluklarla yüzleĢmektedir. Türkiye‟nin 

mülteci politikasını etkileyen faktörlerin en baĢında ulus bütünlüğünün korunması 

açısından ulusalcı ve milliyetçi tepkiler gelmektedir. 

Ġnsanlara göçmen veya yerli muamelesi yapmadan tarafsız bir açıdan bakmaya 

çalıĢarak söylemek gerekirse; Suriyeli göçmenlerin ekonomik ve sosyal açıdan 

yararından çok zararının olduğuna inanıyorum. Sebeplerini de izah etmeye çalıĢayım. 

DĠSK-AR‟ın Haziran 2019 iĢsizlik ve istihdam raporuna göre genç iĢsizliği 

yüzde 25,2 olarak gösterilmiĢtir. Yine aynı rapora gore tarım dıĢı iĢsizlik yüzde 16,1‟dir 

(DISK-AR, 2019, s.3). Halbuki hepimiz Ģunu biliyoruz; Suriyeli veya baĢka ülkelerden 

gelen göçmenler asgari maaĢın yarısına bile çalıĢmaya razı olabilirler. Bu durum hem 

insan hakları ve uluslararası çalıĢma sözleĢmelerine aykırı hem de Suriyeli göçmenlerin 

suistimal edilmesine yol açabilir. Diğer yandan ise Türkiye vatandaĢı olan özellikle 

eğitim ve donanımları düĢük genç kız ve erkeklerin iĢ bulmasına engel olabilmektedir.  

Avrupa‟dan her sene gelmesi beklenen yardımların gelmemesi Türkiye‟yi zor bir 

durumda bırakmıĢtır. CumhurbaĢkanı sayın Erdoğan‟ın açıklamasına göre Suriyelilere 

harcanan para, 35 milyar doları aĢmıĢtır (Yeniçağ Gazetesi, 2019). Bu rakam milli 

gelirimizin yüzde 0.5‟ine denk gelmektedir. Tabi ki Suriyeli sığınmacılara yardım 

edilmelidir. Fakat, Türkiye‟nin ekonomik olarak taĢıyabileceği bir kapasite vardır ve 

yardımların tek baĢına yapılması bu kapasiteyi aĢmaktadır.   

Kısa bir sürede çok sayıda mültecinin Ģehirlerde yaĢamaya baĢlaması sosyal 

uyumsuzlukları da beraberinde getirmiĢtir. Her ne kadar yazılı olmasa da Türk halkının 

geçmiĢten gelen töreleri, gelenekleri ve kuralları vardır. Suriyeliler bu kuralları 

bilmiyorlar veya uymak istemiyorlar veya devlet tarafından korunduklarını 

düĢünüyorlar. Bunun için Suriyeli‟lerin karıĢtığı birçok olay gündeme gelmektedir. 

Suriyelilerin geri gönderilebilmeleri için Suriye iç savaĢının sona ermesi 

gerekmektedir. Fakat Esad‟ın kazandığı bir Suriye iç savaĢından diktatörlük çıkabilir. 

Esad, Suriye‟den kaçan ve Türk topraklarında bulunan sünni sığınmacıları geri 

istememektedir. O, Aleviler ve Ġranlı göçmenler ile bir hükümet kurma çabası içerisinde 
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olabilir. Türk ordusunun Suriye‟de kalma amacı Esad‟ı onurlu bir barıĢa zorlamak 

olmalıdır.  

 Suriye‟de Türkiye‟ye göç eden Suriyeli vatandaĢların temsil edileceği, 

muhalefetin söz hakkına sahip olduğu, uluslararası kuruluĢlar tarafından denetlenebilen, 

herkesin can güvenliğine sahip olabileceği bir restorasyona ihtiyaç vardır. Eğer Türkiye 

bu hedefler uğruna Suriye‟de bulunuyor ise; kalmaya devam etmelidir. BaĢka bir 

Ģekilde Suriyelilerin geri dönmesinin imkânı yoktur. 

Sığınmacılar arasında en büyük yükü çocuklar taĢımaktadırlar. Suriye‟de 

yaĢarken rahatça okula gidebilen yaĢıtları gibi hayaller kurabilen bu çocuklar Ģehirlerine 

sürekli düĢen bombalardan korunabilmek için aileleri ile birlikte ülkemize gelmiĢlerdir. 

Türkiye, Suriyelilerin bu dramını azaltmak için büyük çabalar gösterse de yeterli 

olamamaktadır. Artık ailesinin yaĢayacak bir evi, çalıĢacak bir iĢi kalmayan bu çocuklar 

Ģehirlerimizde haftalık çok düĢük ücretlerle çalıĢmak ve ailelerine yardımcı olmak 

zorundalardır. Mağdur durumdaki bu çocuklar suç örgütlerinin, fuhuĢ çetelerinin eline 

düĢebilirler.  

Suriyeli çocukların yaĢadığı bir diğer büyük problem ise dil sorunudur. 

Hayatlarında hiç konuĢmadıkları Türkçe dilinde eğitim görmeleri onlara ağır gelmekte 

ve almaları gereken okul eğitimini sekteye uğratmaktadır. Birçok Suriyeli çocuk dil 

sorunu nedeniyle okula devam edememektedir. Arapça bilen öğretmenlerin sayısının 

yetersiz olması bu durumun çözümünü daha da zorlaĢtırmaktadır. 

Bu çocuklar ülkelerindeki eğitimlerini ne kadar devam ettirdilerse Türkiye‟de de 

aynı sınıftan eğitimlerine devam edebiliyorlar ama bazı durumlarda birinci sınıftan 

baĢlamaları da gerekebiliyor. Suriyeli çocuklar Türk çocukları ile aynı sınıflarda 

okuyorlar. Hiç Türkçe bilmedikleri halde baĢarılı olmaları ve sınıflarını geçmeleri 

bekleniyor. Bu durum, eğitimde eĢitsizliklere yol açabilir. Sınıftaki diğer Türk çocuklar 

ise müfredattaki konularını iĢlemeleri gerekirken; öğretmenleri Suriyeli çocuklara 

Türkçe öğretmek durumunda kaldığı için eğitimlerinden geri kalabiliyorlar. Bu 

durumun yerel halkın çocuklarını mağdur bir duruma sokması mümkün olabilir. Bu 

nedenle, Suriyeli sığınmacı çocukların ayrı okullarda eğitimlerine devam etmesi yerel 

halkın çocukları için bir kazanç olabilir. 
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 Milli Eğitim Bakanlığı, okul çağındaki Suriyeli çocukların okula devamı ile 

ilgili kontrol ve takip mekanizmaları kurmalıdır. Göç sonrasında okula ara vermiĢ 

çocukların alamadıkları derslerin telafi edilmesi için hızlandırılmıĢ bir müfredat 

oluĢturmalıdır. Göçmenler arasından eğitim görmüĢ, Arapça bilen yetiĢkinler tespit 

edilip Suriyeli çocukların eğitiminde öğretmen olarak yararlanılabilir. 

Özetle, kısa sürmesi beklenen Suriye iç savaĢının daha uzun yıllar devam 

edeceği düĢünülmektedir. Ülkemizde bulunan Suriyeli çocukların bir daha geri 

dönmeyeceği göz önüne alınarak çalıĢmalar yapılabilir. “Geleceğin dünyasını” 

oluĢturacak olan bu Suriyeli çocukların tekrar hayal kurabilmeleri için, dünya kamuoyu 

bilinçlendirilebilir. Avrupa Birliği‟nin ve dünyadaki diğer geliĢmiĢ ülkelerin yardımı 

olmadan Türkiye‟nin bu yükün altından kalkması mümkün olamayabilir. 

 Türk toplumu her ne kadar kitlesel göçlere alıĢık olsa da, muhalif yazarların 

Hükümet‟in uyguladığı Suriye politikasına karĢı çıkmak amacıyla Suriyelileri dıĢlaması 

kabul edilemez. Toplumda yaratılmaya çalıĢılan Suriyeliler yüzünden Türkiye 

ekonomisinin kötüye gittiği algısı yanlıĢtır. Kimse doğduğu ülkeyi ve ailesini seçerek 

dünyaya gelmemektedir. Suriyelilerin amacı Türkiye‟ye gelip buradaki vatandaĢları 

sömürmek değildir. Buraya kendi istekleri ile değil, enkaz haline gelmiĢ Ģehirlerinden 

kaçmak zorunda kaldıkları için gelmiĢlerdir. 

Mültecilik kavramı ülkemizde misafir olarak kullanılmaktadır. Misafir 

kavramının diğer ülkeler tarafından anlaĢılması tanımı açısından zordur. Çünkü bizim 

kültürümüzde öne çıkan „‟tanrı misafiri‟‟ söylemi; her kim olursa olsun ihtiyaç sahibi 

kimseleri evimizdeki masalarımıza davet edebileceğimizi gösterir. 

Kamplarda yaĢayan Suriyeli sığınmacı çocuklar Türkiye tarafından iyi 

koĢullarda olsasalar da bu çocukların  yaĢam Ģartları daha da güzel bir hale getirilebilir. 

Türk hükümetinin uluslararası organizasyonlara Türkiye‟deki kamplarda çalıĢma 

yapabilmeleri için daha çok olanak tanıması; kamplardaki yaĢam standartlarının daha 

iyi bir duruma gelmesini sağlayabilir. Aynı zamanda, bu organizasyonların çalıĢmaları 

ile Türkiye‟deki Suriyeli sığınmacılar konusunda uluslararası kamuoyunun farkındalığı 

arttırılabilir. AFAD‟ın bölgedeki kamplarda çalıĢmaları olağanüstüdür. Türk hükümeti 

AFAD raporlarının tümünü kamuya açık bir hale getirerek hem Suriyeli sığınmacı 

krizinin boyutları hakkında daha geniĢ bilgi toplanmasına hem de uluslararası 
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organizasyonların bölgedeki eksiklikleri giderebilmesi için yeterli veriye ulaĢmasına 

yardımcı olabilir. 

Suriyeliler genelinde tartıĢırken, gelecekleri karanlık olan Suriyeli çocukların 

varlığını unutmamalıyız. Her 1000 sığınmacı çocuktan 18‟i daha 5. yaĢ dönümlerini 

kutlamadan ölmektedirler. Bu çocukların %85‟i açlık sınırının altında yaĢamaktadırlar 

(Save the Children Federation, 2019). Suriyeli çocukların hayatlarında bir fark yaratmak 

için ekonomik yardımda bulunmak zorunda değiliz. Onları toplumdan dıĢlamamak da 

bir fark yaratılmasında yardımcı olabilir. 

Suriyeli sığınmacıların yüksek doğum oranları gelecekte daha fazla Suriyeli 

sığınmacı çocuğun eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyacağının bir göstergesidir. 

Suriyelilerin kendi okullarını açması yönünde teĢviklerde bulunulması ve Arapça 

eğitimin serbest bırakılması ile Türkiye‟deki eğitim sisteminin üzerine eklenecek yeni 

yükler azaltılabilir. Fakat, bu durum zaten çok karmaĢık olan Suriyelilerin uyum 

sorununun çözümünde engeller de oluĢturabilir. Yapılacak analizler ile yeni okul 

ihtiyacının belirlenmesi ve bu okullarda aynı zamanda Türkçe derslerinin de 

verilebilmesi, Suriyeli çocukların gelecekte akademik hayatlarında karĢılarına 

çıkabilecek engelleri azaltabilir. Bu engeller arasında dil sorununun büyük bir öneme 

sahip olduğu söylenebilir.  

Mülteci çocukların karĢılaĢtıkları bir diğer sorun ise; yaĢıtları gibi okula gitmek 

yerine çocuk iĢçiler olarak çalıĢmak zorunda kalmalarıdır. Ailelerinin geçinmesine 

yardımcı olmak durumunda olan bu çocuklar, hayallerini gerçekleĢtirmelerine yardımcı 

olacak eğitimi almak yerine, diğer yaĢıtları okula giderken iĢ yerlerine gitmektedirler. 

Bu durum zaten kötü bir durumda olan psikolojilerini daha da yıpratmaktadır. 

Ailelerinin kötü durumda olduğunu bilen çocuklar, ailelerine ekonomik olarak 

daha fazla yük olmamak ve ailelerinin geçimine yardımcı olmak maksadı ile okullarını 

bırakıp çocuk iĢçi olarak çalıĢmak zorunda kalmaktadırlar. YetiĢkinler için bile tehlikeli 

olan çalıĢma koĢullarında çocukların çalıĢtırılmasına karĢı Türk hükümetinin önlemler 

alması gereklidir. 

Diğer yandan mültecilerin yerleĢtikleri bölgelerde yoksullukla ilgili önlemler 

alınmaz ise, bu durum terör örgütleri, tarikatlar ve yasa dıĢı fuhuĢ Ģebekeleri için 
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elveriĢli bir ortam oluĢturabilir. Çocukların istismarına yol açacak bu geliĢmelerin 

önceden farkına varabilmek için yapılan her bir araĢtırma önem arz etmektedir. 

Genel olarak Suriyeli sığınmacı çocuklar sağlık, barınma, eğitim gibi temel 

haklardan yararlananabiliyorlar. Suriyelilere yönelik hem devletin hem de belediyelerin 

yürüttüğü projeler var. Mutlu bir çocukluk dönemi geçirebilmeleri için yeterli imkânlar 

sağlanıyor. Fakat, yürütülen projelerin tanıtımı yeterince yapılamıyor olabilir. Bu 

çocukların sahip oldukları hakları daha iyi kullanabilmeleri ve onlar için yürütülen 

projelerden haberdar olabilmeleri için daha çok çaba sarf edilebilir. 
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