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Rapor Özeti 

Suriyeli akını karşısında Türkiye’nin takındığı tutum milli bir gurur kaynağı. Gelen-
lerin sayısının yüksek olması, hazmetme kapasitesi ve maliyet bakımından Türki-
ye’yi zorlarken, ülkenin karmaşık demografik dengeleri, derin siyasi kutuplaşması ve 
artan güvenlik tehditlerini de gündeme getiriyor. Suriye savaşındaki belirsizlikler 
hem Suriyelilerin hem de Türkiye’deki yetkililerin uzun vadeli planlama yapmaları-
nın gecikmesine sebep oldu. Ulusal istikrara yönelik uzun vadeli riskleri azaltmak 
amacıyla bir entegrasyon stratejisi geliştirebilmek için artık Ankara’nın ülkedeki 
Suriyelilerin kalıcı olacağı varsayımından hareket etmesi gerekiyor. Belirsiz ve mer-
kezde geliştirilen bir siyaset yerine Türkiye’deki farklı kesimler ile uzlaşmayı da içe-
ren bir ulusal plana ihtiyaç var. Bu Türkiye’deki Suriyelilerin geleceklerini daha net 
tasavvur etmelerini sağlarken, aynı zamanda ev sahibi toplumun mültecileri ekono-
mik bir külfet, güvenlik açısından bir risk ya da ulusal kimliği yeniden tanımlamak 
için bir araç olarak görmelerini engelleyebilir.  

Olayın boyutları sarsıcı nitelikte: Türkiye’de 2.75 milyon kayıtlı Suriyeli bulun-
makta. Bu, ülke nüfusunun yüzde 3.5’ine denk düşüyor. Mülteci akını 2011 yılında 
başladığında, Ankara gelenlerin sayısının daha az olacağını ve daha kısa bir süre 
kalacaklarını beklemekteydi. Ancak yakın zamanda savaşın sona ereceğine ve Avru-
pa’nın göç politikalarındaki kargaşanın giderileceğine dair hiçbir belirti bulunmadığı 
için durumun kalıcı olacağı veya daha da büyük boyutlara ulaşabileceğini görmek 
gerekir. Kısa vadeli acil çözümler bulmak için yapılanlar, düzensiz uygulamalara ve 
istikrarsız bir söylem geliştirilmesine yol açtı. Mülteciler açısından öncelikli ihtiyaç-
lar arasında Türkçe öğrenmek, uygun bir iş bulmak, barınma imkanına kavuşmak, 
eğitim alabilmek, sömürüye açık durumdan sıyrılmak ve alışık olmadıkları, karmaşık 
bürokratik işlemleri gerçekleştirebilmek yer almakta. 15 Temmuz darbe girişimi ve 
sonrasında yaşananlar mültecilerde zaten var olan belirsizlik ve güvensizlik hissinin 
daha da artmasına sebep oldu. Suriyelilerin kalıcı olmalarının muhtemel olduğu, 
2016 yılında eğitim ve istihdam alanlarında hayata geçirilen entegrasyon politikalarıy-
la kabul görmeye başladı. Ancak, bütüncül ve kapsamlı bir strateji dahilinde kademeli 
entegrasyon politikalarının hayata geçirilmesi ve kamu kurumları arasında daha sıkı 
bir koordinasyonun sağlanması elzem.  

Türkiye’deki farklı toplumsal kesimler yüksek mülteci yoğunluğunun iş gücü üze-
rindeki olumsuz etkisinden, mültecilerin aldıkları sosyal yardımların fazla olmasın-
dan ve suç/terör olaylarında artış ihtimalinden şikayetçiler. Mültecilere karşı şiddet 
halen münferit olaylarla kısıtlı ve çok fazla dillendirilmemeye çalışılıyor. Ancak 
Cumhurbaşkanı’nın Suriyelilere vatandaşlık verme vaadini takiben sosyal medyada-
ki tepkiler ve endişe verici yayınlar her an sorun yaşanması ihtimalini gündeme geti-
riyor. Mültecilerin beklentileri ve devletin mevcut kaynakları ile Türkiye’deki farklı 
kesimlerin beklentilerinin uzlaşması oldukça zor, ama gerekli. Entegrasyon politika-
ları, Türkiye’deki farklı kesimlerin Suriyelilerin Türkiye bulunmalarından kaynakla-
nan endişelerini dikkate almalı, ve iki taraf arasında diyaloğu geliştirme çalışmaları 
ile desteklenmeli.  

Mültecilerin büyük çoğunluğunun Sünni Arap olması meseleye etnik ve mezhep-
sel bir boyut da katmakta. Türkiye’nin Suriyeliler açısından doğal bir yaşam ortamı 
olduğu yönünde Avrupa’daki ortak kanı ülkenin karmaşık toplumsal gerçekliğini göz 
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ardı ediyor. Gelenleri toplumsal açıdan sindirebilmek, tıpkı Avrupa’da olduğu gibi, 
yalnızca bir idari ve mali kapasite meselesi değil; aynı zamanda bir kültürel ve siyasi 
değerler meselesi olarak ortaya çıkıyor. Azınlıkların hassasiyetleri ortak bir zulüm 
hafızası, yakın zamanda gerçekleşen siyasi ötekileştirme ve Cumhurbaşkanı ile hükü-
mete güvensizlik temelinde şekilleniyor. Aleviler, Kürt milliyetçileri, liberaller, laik-
ler ve bazı Türk milliyetçileri, siyasi liderlerin mültecileri ulusal kimliği değiştirme, 
iktidarlarını sağlamlaştırma ve Türkiye’nin Orta Doğu’daki rolünü daha Arap, da-
ha Sünni, ve daha hegemonyacı hale getirme aracı olarak kullanmasından endişe edi-
yor. Mültecilerin demografik bir tehdit ve iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Parti-
si’nin (AKP) elinde adeta bir piyon, bir koz olarak algılanmaları onların varlığı ve ge-
lecekleri hususunda sakin, tarafsız ve yapıcı tartışmaların önünü kesiyor. 

Yeni barınma yerleri ve kampların nerelere yapılacağı ve Suriyelilere vatandaşlık 
verilip verilmeyeceği gibi, AKP’nin mülteciler ile ilgili siyasetine dair muallakta kalan 
yaklaşımları şüpheleri arttırmakta. Temelsiz spekülasyonları ve meşru endişeleri 
ayırt edebilmek için kapsayıcı ulusal bir diyaloğun kurulmasına ihtiyaç var. Ancak 
ülkedeki kutuplaşma entegrasyona yönelik sağlıklı tartışmaların önünde engel teşkil 
ediyor. Muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı’nın mülteciler ile ilgili kararları kendi 
başına aldığından ve mutlak iktidara kavuşmak için onları kullanmak istediğinden 
şikayet ediyorlar. Siyasi partilerin oy tabanlarındaki farklılıklar ülkedeki kültürel, 
etnik ve mezhepsel fay hatları ile örtüştüğü için, mülteciler ile ilgili tartışmalar Tür-
kiye’deki siyasi çekişmenin tam ortasında yer alıyor.  

En doğrusu Ankara’nın uluslararası teamüllere ve insan hakları standartları-
na uyarak 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne uyguladığı coğrafi kısıtlamayı kal-
dırarak Suriyelilere resmi mülteci statüsü tanıması. Fakat bu , şu an için uzak bir ih-
timal olarak görünüyor. Uzun vadeli bir vatandaşlık hedefi belirlemek Suriyelileri 
entegrasyona teşvik edici bir adımdır, ancak bunun herhangi bir toplumsal mutaba-
kat sağlanmadan şartlar net ve adil bir şekilde belirlenmeden yapılması riskleri de 
beraberinde getirir. Vatandaşlık konusundan bağımsız olarak, geçici statüden kalıcı 
bir statüye geçişi teşvik etme ve bunun için gerekli hukuki adımları belirleme hede-
fine yönelik entegrasyon politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, siyasi 
liderlerin, kapsayıcı bir karar alma düzenini benimsemesi, dayatmacı yaklaşımlar-
dan kaçınmaları oldukça önemlidir. Yeni bir anayasa hazırlanması sürecinin ve va-
tandaşlık tanımının yapıldığı 66. Maddeye ilişkin iktidar ve muhalefet arasında daha 
yapıcı bir tartışma yapılmasının bu konuya da katkısı olacaktır.  

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri daha fazla Suriyelinin Avrupa’ya sığınmasından endi-
şe duymaktalar. Ancak, bu ülkelerin dikkatle odaklanmaları gereken konu, mülteci-
lerin uzun vadede Türkiye’de nasıl entegre olacağıdır. AB’nin daha az sayıda mülteci 
kabul etmesi, Türkiye’deki makamlara ahlaki bir üstünlük hissi verirken, onları mül-
teci hakları alanında Avrupalıları muhatap almak konusunda isteksiz kılıyor. Bu du-
rum, AB’nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi konularda da Ankara’ya yö-
nelik pozisyonunu zayıflatmaktadır. Bu dinamik herkese kaybettirecekmiş gibi gö-
züküyor. 

Ankara/Brüksel, 30 Kasım 2016  
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Türkiye’nin Mülteci Sorunu:  
Kalıcılığın Siyaseti 

I. Giriş 

Suriyelilerin Türkiye’de entegrasyonuna dair politikalar çeşitli açılardan karmaşıklık 
arz ediyor. Ülke içinde yaşanan çalkantılar siyasi kutuplaşmayı arttırmış ve Türkiye 
ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki güveni zedelemiş bulunuyor. Söz konusu kutup-
laşma ve AB ile yaşanan gerilim, krizin yönetimini güçleştiriyor ve mültecilerin en-
tegrasyonunun sağlanmamasının tehlikeli sonuçlar doğurması riskini canlı tutuyor.  

Haziran 2015 seçimlerinde on üç yıldır elinde tuttuğu parlamento çoğunluğunu 
yitiren AKP, Kasım 2015 seçimleri ile yeniden tek başına hükümet kurma imkanına 
kavuşarak daha önce benzeri görülmemiş bir biçimde iktidarını sağlamlaştırdı. 
Temmuz 2015’te, uluslararası alanda terör örgütü olarak kabul edilen, Kürdistan İşçi 
Partisi (PKK) ile ateşkesin sona ermesinden bugüne kadar, Kürtlerin çoğunlukta ol-
duğu güneydoğu bölgesinde yeniden alevlenen çatışma sebebiyle 2,300 kişi yaşamını 
yitirdi. Girilen tünelin sonunda ki ışık da henüz gözükmüyor. Aynı süre zarfında 
sorumluluğu Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞID) atfedilen yedi saldırıda 250 kişi öldü. 
Bu istikrarsızlık 15 Temmuz 2016 tarihinde, devletin kullandığı tabir ile Fethullahçı 
Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen 
darbe girişimi sonrası artış gösterdi. 

Başarısız darbe girişimi neticesinde olağanüstü hal ilan edildi ve Cumhurbaşka-
nı’nın yetki alanı genişledi. Bu dönemde yaklaşık 125,000 kamu görevlisi görevden 
alındı; bir kısmı tutuklandı. Böylece mültecilerin toplum hayatına katılımını doğru-
dan ilgilendiren adalet, emniyet ve eğitim hizmetleri gibi birçok alanda idari kapasite 
sorunu ortaya çıktı. PKK ve FETÖ bağlantılı gelişmelerin gündemi meşgul etmesi 
sebebiyle mültecilerin entegrasyonu konusuna gereken önemin atfedilmediği de bir 
döneme girildiği de bir gerçektir. 

Suriyelilerin entegrasyonu için muhalefet ile yapıcı bir diyalog kurulması ve mu-
tabakata varılması olasılığının azalmasının bir sebebi de iktidarın gitgide Cumhur-
başkanlığı makamında toplanması ve kararların merkezden, istişare ihtiyacı duyul-
madan alınmasıdır. Mültecilere vatandaşlık verilmesi gibi hassas konular hükümete 
eleştirel yaklaşanlar tarafından, AKP’nin seçmen tabanını güçlendirmek adına ileri 
sürdüğü bir taktik olarak algılan maktayken unutmamak gerekiyor ki mülteci krizine 
Ankara sebep olmamıştır ve Türkiye’nin uyguladığı açık kapı politikası ve üstlenmeyi 
kabul ettiği sorumluluk – başka ülkelere kıyasla – genel anlamda takdire şayandır. 
Ancak, Ankara’nın kendilerine yönelik politikasından memnun olduğunu ifade eden 
mülteciler arasında, aynı zamanda Türkiye’nin iç siyasetinde ve AB ile ilişkilerinde 
araç olarak kullanıldıklarına dair algı da yaygın olarak gözlenmektedir.  

AB-Türkiye mutabakatının bu algıda ki payı azımsanamaz. Mülteci konusu son 
iki yıl içinde taraflar arasındaki ilişkiyi bazen güçlendirirken bazen de zayıflatan bir 
konu oldu. Varılan mutabakat her iki tarafın da yararına sonuçlar doğurdu: Bir yan-
dan AB’ye düzensiz göçmen akınını önemli ölçüde engelledi; diğer yandan AB fonları 
ve programları sayesinde Türkiye’nin uzun vadeli çıkarlarına da uygun şekilde, Suri-
yelilerin hayatlarına ve entegrasyon çabalarına katkı sağladı. Düzensiz göçmen akı-
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nının önünü kesme sözü Türkiye’nin elini güçlendirirken, Ankara’nın AB’deki muha-
taplarının insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi konularda daha az eleştirel olma-
larına sebebiyet vermişe benziyor. Ancak, başka kriterlerin yanı sıra, Türkiye vatan-
daşlarının AB’ye vizesiz seyahat imkanı, terörle mücadele kanunlarında değişiklik 
yapılması şartına bağlıyken, darbe sonrası oluşan ortamda, bu hiç olası görünmüyor.  

Türkiye’de AB karşıtı söylem oldukça yaygın. AB Konseyi ve Avrupa Parlamento-
su’nda ise Türkiye vatandaşları lehine vize serbestliğine destek az. Ankara idam ceza-
sını geri getirme ihtimalini dillendirirken, Avrupa Parlamentosu, 24 Kasım tarihin-
de, müzakerelerin dondurulması yönünde bağlayıcı olmayan bir karar almış bulunu-
yor. Zaten uzun zamandır sürüncemede olan katılım müzakerelerinin tamamen ray-
dan çıkmasına ve mülteci mutabakatının rafa kalkmasına yol açabilecek büyük bir 
restleşmenin ortaya çıkması mümkün. Özellikle Suriye hükümetinin Halep’in uzun 
zamandır muhaliflerin elinde olan kısımlarını yeniden ele geçirme hamlesi neticesinde 
yeni bir mülteci dalgası riski göz önünde bulundurulduğunda, böyle bir restleşmenin 
AB’ye doğru yeni bir akının gerçekleşmesi şeklinde bir sonucu ve Türkiye’nin siyasi 
gidişatına yansımasının önemi büyük çaplı olabilir.  

Suriye açmazının yanı sıra mülteci krizi de Batı’ya karşı öfkeyi arttırıyor. Ankara 
Batı’nın ne savaşı sona erdirme ne de krizin yükünü paylaşma niyetinde olduğunu 
düşünüyor. En fazla mülteciye kucak açan ülke konumu, Türkiye’nin Suriye ile ilgili 
gelişmelere dair siyasi taleplerini güçlendirir nitelikte. Suriye’nin kuzeyinde güvenli 
bölge oluşturulması bir öncelik haline gelmiş durumda. Silahlı Suriyeli muhaliflerle 
beraber Ağustos’ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatının amaçlarından biri Halep’ten 
gelebilecek yeni göç dalgaları olursa Suriyelilerin yerleşebilecekleri bir bölge oluştur-
maktır.1 Bir yandan da Türkiye’de yeni Osmanlıcı yaklaşımın çekim gücü artarken, 
Suriyeli mültecilerin varlığı çok boyutlu ve karmaşık bir biçimde “Türk kimdir?” ve 
“Türkiye nereye aittir?” arayışlarına da etki ediyor. 

Kriz Grubu’nun Suriyeli mültecilerin entegrasyonu ile ilgili, 2012’den bu yana yaz-
mış olduğu bu üçüncü raporu Türkiye’nin yakın tarihindeki en hummalı döneminde 
yayınlanıyor. Son tahlilde mülteci akınını yavaşlatmak, bu kişilerin ihtiyaçlarını kar-
şılamak ve geri dönüş dahil tüm haklarını korumak sadece Suriye’deki savaşın son-
lanması ile mümkün. Avrupalılar ülkelerine daha fazla Suriyelinin gelmesinden en-
dişe duyuyorlar ancak daha dikkatli bir şekilde odaklanması gereken diğer bir konu 
da mültecilerin uzun vadede Türkiye toplumu ile nasıl bütünleşeceği sorunudur. 

Bu rapor Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin entegrasyon sorunsalını ve bu-
nun toplumsal ve siyasi etkilerini irdelemektedir; AB-Türkiye mutabakatının diğer 
boyutlarını, mesela Birleşmiş Milletler Mülteci Sözleşmesi’ne uygunluğunu inceleme 
kapsamına dahil etmemiştir.2 Ayrıca bu rapor; devlet kurumları, siyasi partiler, 
STK’lar ve uluslararası örgütler ile yapılan söyleşilerden; Suriye’ye sınırdaş Hatay, 
Gaziantep ve Kilis illerindeki saha araştırmalarından, ve ayrıca Adana, İzmir ile İstan-
bul’daki Suriyelilerle görüşmelerden edinilen bilgiler temelinde kaleme alınmıştır. 
Raporun amacı, ev sahibi toplumun talepleri, ve mültecilerin ihtiyaçları ile Türki-
ye’nin siyasi gerçeklerinin nasıl bağdaşabileceğine ışık tutmaktır.  

 
 
1 Bu harekat IŞİD’i sınır bölgelerinden uzaklaştırmayı ve Suriyeli Kürt grup YPG’nin Fırat’ın doğu-
sunda hakim olduğu bölge ile Afrin kantonunu birleştirmesini engellemeyi de amaçlıyor.  
2 Bu konu için European Stability Initiative tarafından kaleme alınan ‘Fire in the Aegean – Scenario 
of failure – How to succeed’ raporu incelenebilir. www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=67& 
newsletter_ID=108. 
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II. Yerinden Olanlara Dair: Türkiye’nin Tutumu ve 
Mültecilerin Yaklaşımı 

2011 yılında, kamplarda “misafir” etme ve acil yardım sağlama ile başlayan durum, 
5 yıl içinde 2.75 Suriyelinin geçici koruma alması ve yüzde 90’ının ülkenin farklı yer-
lerine dağılmış olması şekline evrildi. Ancak topluma entegrasyon oldukça sınırlı 
kaldı. Teorik olarak geçici koruma rejimi; sınırsız ve ücretsiz sağlık hizmetine erişim, 
devlet okullarında veya 400 Geçici Eğitim Merkezi’nden (GEM) birine kaydolarak 
eğitim hizmetine erişim ve- Ocak 2016’dan bu yana - çalışma izni alma hakkı tanı-
yor. Geçici koruma altındakiler elektrik, su, gaz, TV, mobil iletişim, vs. gibi hizmet-
lerden de yararlanabiliyor. Ancak 400,000 çocuk (okul çağındakilerin %43’ü) henüz 
bir eğitim kurumuna kayıt yaptırmış değil. 24 Kasım itibarı ile sadece 10,227 Suriyeli 
çalışma iznine sahip.3 Her ne kadar hem mülteciler hem de Türkiye’deki farklı top-
lumsal kesimler gitgide Suriyelilerin artık kalıcı olduğunun farkına varsa bile, bir as-
kıda kalma hissi devam ediyor.  

A. İdari Güçlükler 

Başlangıçta Ankara ne böyle bir kitlesel akını ne de Suriye’deki savaşın bu kadar 
uzun sürmesini bekliyordu. Suriyelilerin sürdürülebilir entegrasyonu için gerekli 
kavramsal ve kurumsal dönüşümler geç ve düzensiz bir şekilde gerçekleşti.4 Döne-
min Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun danışmanı tarafından Aralık 2015’de ortaya 
atılan “geçici kalıcılık” kavramı hükümetin konuya yaklaşımındaki belirsizliği ve 
strateji belirlemede karşılaştığı güçlükleri özetler nitelikte.5 Mülteciler, değişken po-
litikalar ve birbirinden kopuk küçük çaplı birçok girişim arasında kendi yollarını 
bulmak zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(BMMYK) eski sözcüsü Metin Çorabatır’a göre: 

O tarihlerde, ülkede göç ya da sığınma uzmanı çok azdı. Ne iktidar ne de muhale-
fet partilerinin konuya dair uluslararası normları bilen danışmanları vardı. Böy-
lesi bir akınla başa çıkmayı sağlayacak yasal çerçeve de yoktu. Bir sorun belirdi-
ğinde, doğaçlama bir biçimde kısa vadeli çözüme yönelik kararlar alınıyordu.6  

Bilgi, birikim ve strateji geliştirilmesini aksatan bir başka sebep ise, konuya dair 
siyaset geliştirmek ve eşgüdüm sağlamak ile görevli memurların sürekli değişmesi 
oldu. Suriyeli mültecilere yönelik politikaları uygulamakla yükümlü neredeyse tüm 
kurumlarda istihdam ya yetersiz kaldı ya da bu kurumların çok süratli bir şekilde 
büyümeleri gerekti. Birçoğu için hala sorumluluk ve yetkilerine tam anlamıyla hakim 
olamama ve bunları öğrenmeye çabalama durumu hakim. Korumaya ihtiyacı olanla-
rı kayıt altına almanın yanı sıra yabancılarla ilgili işlemlerden de sorumlu olan Göç 

 
 
3 “60 bin yabancıya çalışma izni”, Anadolu Ajansı, 24 Kasım 2016. 
4 Kriz Grubu, 30 Nisan 2014 tarihli Suriye Bataklığının Türkiye’ye Artan Maliyeti Avrupa Raporu 
N°230 çalışmasında, devam eden Suriyeli akını karşısında Türkiye’nin tutumunu incelemiş ve bu 
insanların ülke sathına yayılması neticesinde bütüncül bir sosyal ve ekonomik entegrasyon strateji-
sine duyulan ihtiyacı dile getirmiştir.  
5 “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Durumu Değerlendirildi”, Milliyet, 17 Aralık 2015. 
6 Kriz Grubu söyleşisi, Metin Çorabatır, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 
eski sözcüsü, Ankara, 30 Eylül 2016. 
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İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (Göç İdaresi) kurulduğu 2014’te çalışan sayısı 10 iken 
bu sayı 2015’te 3,000’e ulaştı.  

Yetkililer ancak 2015’te mültecilerin “uzun vadeli bir durum” olduğunun farkına 
vardılar.7 Bunu yansıtan ilk resmi açıklama Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 
tarafından Eylül 2015’te yapıldı. Kurtulmuş, Suriyelilerin çoğunluğunun ülkede ka-
lacağının anlaşıldığını ve hükümetin bu insanları topluma entegre etmek amacıyla 
kapasiteyi arttırma çalışmaları yaptığını duyurdu.8 Bakanlıklar, ancak 2016’da per-
sonel ihtiyacını belirleyip dil ve profesyonel eğitim programlarının gerekliliğini dil-
lendirmeye başladılar. Mülteciler tam olarak karşılanamayan kurumsal kapasite ih-
tiyacı nedeni ile geçici koruma statüsünün kağıt üzerinde sunduğu fırsatlardan çoğu 
zaman tam anlamıyla yararlanamadılar. 

Krizin başlangıcında doğaçlama hayata geçirilen geçici koruma uygulaması rejimi 
2014 yılında yasalaştı.9 Bu statünün devamı veya sonlandırılması hükümetin takdi-
rine bağlı olduğu için Suriyeliler bir gün geri gönderilmeyeceklerinden emin olamı-
yorlar. Yetkililer entegrasyon konusunda net bir stratejinin olmamasını uzun ve kısa 
vadeli birçok bilinmeyene bağlıyor: “Halep’ten veya başka bir yerden yeni bir akın 
gelecek mi? Suriye’de savaş ne zaman sona erecek ve ortaya nasıl bir Suriye çıkacak? 
Kaç kişi geri dönmek isteyecek? Türkiye-AB ilişkileri ve ekonomik durum bu süreçte 
ne olacak? …” Bu sorulara cevap verilmeden bağlayıcı bir strateji beyanı gerçekçi bir 
beklenti olmaz.10 Ancak, Türkiye’nin uzun vadede ne sunacağının bilinmemesinin 
Suriyelilerin entegre olma motivasyonuna olumsuz etkisi göz ardı edilemez.  

B. Entegrasyon: Teşvik ve Fırsatlar 

Suriyeliler Türkiye’nin kendilerine sunduğu himaye için müteşekkirler. Kriz Gru-
bu’nun ülke çapında konuştuğu Suriyelilerin yüzde 70’i savaş bitince evlerine dön-
mek istiyor. Aynı zamanda birçoğu için, Türkiye’de kalmanın Avrupa’ya gitmekten 
daha cazip olmasının çeşitli sebepleri var. Bu nedenlerin arasında Suriye’ye yakınlık, 
kültürel benzerlikler (özellikle sınıra yakın bölgelerde), toplumsal hoşgörü, hükü-
metin misafirperver yaklaşımı ve İslamofobik yaklaşımların olmayışı bulunuyor. 
Bazıları fiziksel olarak Suriye’ye yakın olmalarının gelecek için daha iyimser olmayı 
mümkün kıldığını söylüyor. Geniş çapta paylaşılan bir diğer husus ise yeni Suri-
ye’nin inşasına faal katılma isteği. Görüşmecilerin çoğu Avrupa’ya gidenlerin “geri 
dönemeyeceğine” inanıyor.11  

Alelacele alınmış kararlar ve her an değişen kurumsal çerçeveler özellikle kamp 
dışında yaşayan, statülerinden emin olamayan, nereden bilgi alacağını bilmeyen, ka-
yıt prosedürlerinin ve sunulan hizmetlere erişimin yer ve zamana göre değişkenlik 
göstermesinden muzdarip mülteciler açısından sorun teşkil ediyor.12 Arafta kalma 
 
 
7 Kriz Grubu söyleşisi, Ali Osman Öztürk, Kamu Diplomasisi Koordinatörü, T.C. Başbakanlık, 30 
Eylül 2016. 
8 “Bakanlar Kurulu sona erdi”, Habertürk, 22 Eylül 2015. 
9 Türkiye, 1951 BM Mültecileri Hukuki Statüsü Sözleşmesi’ni coğrafi kısıtlama şartı ile kabul etmiş 
olmasından dolayı Avrupa Konseyi üyesi olmayan devletlerin vatandaşlarına mültecilik statüsü ta-
nımıyor. Ankara söz konusu kısıtlama olmazsa sorunlu komşu bölgelerinde yaşayanlar için ülkenin 
bir çekim merkezi haline geleceğini savunuyor.  
10 Kriz Grubu söyleşisi, Başbakanlık yetkilisi, 30 Eylül 2016. 
11 Kriz Grubu söyleşileri, Gaziantep, Adana, İstanbul, Osmaniye, Kilis, Şubat-Mart 2016.  
12 İş hayatında olanlar dahil söyleşi yapılan Suriyelilerin çoğu, çalışma izni imkanından haberdar 
değiller. Ayrıca çoğu, Göç İdaresi başta olmak üzere yerel makamların yerini bilmiyor. Az sayıda 
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durumu doğrudan entegre olma kabiliyet ve motivasyonunu etkiliyor. Kendilerine 
Türkiye’de bir gelecek tasavvur edemeyenler aynı zamanda Türkçe öğrenme konu-
sunda isteksizlik gösteriyorlar. Görüşülen mültecilerden Türkiye’de kalmayı tercih 
etmesine rağmen AB ülkelerine ya da başka bir yere gitmeyi düşündüğünü beyan 
edenlerin “Neden?” sorusuna verdikleri cevaplar; sağlam bir hukuki statü eksikliği, 
sınırlı iş imkanları ve eğitime erişimdeki yetersizlik oluyor. Birçok Suriyelinin Türk-
çe öğrenmemesi, okula gitmemesi ve çalışmaması ise Türkiye’deki farklı kesimler ta-
rafından ekonomiye olumsuz etki ve güvenlik açısından potansiyel tehdit olarak algı-
lanmalarına yol açıyor.  

1. Eğitim ve “Kayıp Nesil” Riski 

Okullara kaydedilen Suriyeli çocuk sayısında kademeli yükseliş söz konusu: Haziran 
2015 ile Mart 2016 arasında yüzde 50 artış oldu. Buna rağmen, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nın Kasım verilerine göre, okul çağındaki 900,000 çocuktan 400,000’i herhangi 
bir eğitim kurumuna kayıt edilmiş değil. Bu durum Birleşmiş Milletler Çocuk Hakla-
rı Sözleşmesi’nin ücretsiz eğitim hakkını içeren 28. maddesine aykırı.13Ankara, Ocak 
2016’da Londra’da düzenlenen “Suriye ve Bölgeye Destek” konferansında 2016-2017 
eğitim yılının sonuna kadar ülkedeki bütün Suriyeli çocukları okula kaydettirmeyi 
taahhüt etti.14 

Okula kayıtların azlığı bir neslin Türkiye’de kalsa da ülkesine dönse de potansiye-
lini hakkıyla gösteremeyeceği anlamına geliyor. Eğitim hizmetinden uzak kalmak, 
çocuk işçi, çocuk dilenci, erken evlilik ve radikalleşme potansiyeli gibi sorunları da 
beraberinde getiriyor. Suriyeli ailelerin iki seçenekleri oldu: çocuklarını GEM’lere 
göndermek veya eğitim dili Türkçe olan devlet okullarına yollamak.15 Şimdiye kadar 
büyük oranda, eğitim sorununa acil çözüm amacıyla kurulmuş olan, eğitim dili Arapça 
olan ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir Suriye müfredatı uygulayan GEM’ler tercih 
 
 
mülteci Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (AFAD) tarafından kayıt işlem-
leri, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim ve ülke içi seyahate dair düzenlemeler hususlarında bilgi-
lendirme maksatlı atılan Arapça SMS’leri aldığını söylüyor. Bu mesajların kayıtlı olan herkese ulaşma-
dığı bir gerçek. Bazı Suriyeliler yetkililerin dağıttığı broşürlerin yol gösterici nitelikte olmadığından 
şikayet ediyor ve hak ve sorumlulukların bilincine varılmasını sağlamak için daha kalıcı, standart-
laştırılmış bazı yöntemlere ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Öte yandan sosyal medya grupları da bir 
bilgi edinme kaynağı, ancak yanlış bilgiler bu mecralarda da dolaşıyor. Kriz Grubu söyleşileri, İzmir, 
Adana, İstanbul, Osmaniye, Gaziantep, Şubat-Mart 2016. 
13 28. madde: “1. Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat eşitliği 
temeli üzerinde tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle: a) İlk öğretimi herkes için zorunlu ve 
parasız hale getirirler...” 
14 Türkiye’nin açıklaması şu şekilde: “Türkiye Cumhuriyeti ve uluslararası ortakları 2016/17 eğitim 
yılının sonuna kadar her Suriyeli çocuğa eğitim hizmeti sunmayı taahhüt etmektedir. Türkiye Cum-
huriyeti halen 310,000 Suriyeli çocuğa eğitim hizmeti sunmaktadır. Yıl sonuna kadar 460,000 Su-
riyeli çocuğu daha sisteme dahil etmeyi taahhüt etmektedir. Bu hedefe ulaşmak için Suriyeli çocuk-
ların eğitimi alanında daha fazla ve acil destek gerekmektedir”. 
15 Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kasım 2016 verilerine göre yaklaşık 125,000 Suriyeli mülteci çocuk 
devlet okullarında kayıtlı ve Türk müfredatını takip ediyor. Bakanlık Müsteşarı Yusuf Tekin’in Ka-
sım’da verdiği sayılara göre 900,000 okul çağındaki Suriyeli çocuktan 509,000’i (yüzde 57) eğitim 
kurumlarına kayıtlı. Türk makamlarının ve BM yetkililerinin paylaştığı sayılara gayri resmi eğitim 
kurumlarındakiler hariç tutulmuş, sadece tüm geçici eğitim merkezlerine ve devlet okullarına kayıtlı 
olanlar dahil edilmiştir. Kriz Grubu’nun saha çalışmalarından elde ettiği bulgular, Suriyeli eski öğret-
meler, hayırseverler veya iş dünyası mensuplarının açtığı bazı gayrı resmi programlara, bilinmeyen 
sayıda Suriyeli çocuğun devam ettiğini gösteriyor. GEM’lerin devreden çıkarılmasının gayri resmi 
kurumlara talebi arttırması bekleniyor. Bu da beraberinde yeni riskleri beraberinde getirebilir.  
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edildi. Bu kurumlarda, yeterlilik seviyeleri çeşitlilik gösteren Suriyeli öğretmenler 
tarafından eğitim veriliyor.16 Devlet okullarındaki 125,000 çocuk için dil engelinin 
yanı sıra en temel sorun, bu okulların birçoğunda öğrencilerin çeşitli sebeplerle 
kaçırdığı müfredatı yakalamak için gerekli düzenlemelerin eksikliği.17 Milli Eğitim 
Bakanlığı, STKlar ve özel dil okullarının Türkçe öğretmeye yönelik projeleri henüz 
düzensiz ve deneysel aşamada.18  

Paralel eğitim sistemleri uygulamasının ötekileşen bir topluluk yaratma riskini 
arttırdığının farkında varan Ankara, GEM’leri önümüzdeki üç yıl içinde kademeli 
olarak kapatarak Suriyeli çocukları milli eğitim sistemine dahil etmeyi hedefliyor. 
Ancak sürecin nasıl ilerleyeceğine dair belirsizlikler hala sürüyor.19 Bu bağlamda, 
anaokulu ve birinci sınıf seviyesindeki Suriyeli çocuklar 2016 Eylül ayından bu yana 
sadece devlet okullarına gidebiliyor. Bu uygulama her yıl ileri sınıflara doğru genişle-
tilecek ve sonunda GEM’ler kapatılarak bütün Suriyeli çocuklar Türk milli eğitim sis-
temine dahil edilecek. 

Tam da bu noktada, Suriyeli ebeveynler açısından bir endişe beliriyor: Çocukların 
ana dillerine hakimiyeti nasıl olacak ve savaştan sonra geri dönerlerse, Suriye eğitim 
sistemine nasıl tekrar katılabilecekler?20 Ailelerin dile getirdikleri tercihler ışığında 
Milli Eğitim Bakanlığı çocukların seçmeli ve müfredat dışı ders olarak Arapçayı seç-
melerinin yollarını araştırıyor. Bu, hem devlet okullarına devam eden Suriyeliler için 
oldukça önemli hem de Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 29. maddesinin (c) fıkrasına 
uygun:  

Taraf Devletler çocuk eğitiminin... çocuğun ebeveynlerine, kültürel kimliğine, dil 
ve değerlerine, çocuğun yaşadığı veya geldiği menşe ülkenin ulusal değerlerine ve 
kendisininkinden farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesi... amacına yönelik 
olmasını kabul ederler. 

Ailelerin çocuklarını GEM’lere göndermeyi tercih etmesinin veya hiç okula gönder-
memelerinin diğer bir nedeni de ekonomik gerekçeler: Bazı durumlarda GEM’lerde 
eğitim süresi birkaç saat ile sınırlı olduğundan öğrenciler evin bütçesine katkı sağ-
lamak için kayıt dışı işlerde çalışabiliyor.21 Aynı sebeple, çocukların orta ve lise sınıf-

 
 
16 Bir UNICEF raporuna göre, 2015/16 okul yılında şehirlerde ve kamplarda GEM’lere kayıtlı Suri-
yeli çocuk sayısı 247,000’di. Bu kurumlarda 1,000 Türkçe öğretmeni ve 11,500 “gönüllü” Suriyeli 
öğretmen çalışıyordu. Yedi yeni okul inşa edilmiş, 200 tanesi yenilenmişti. Öte yandan Türkiye, 
8,700 “gönüllü” Suriyeli öğretmeni istihdam ederken 10,000 Suriyeli öğrenciye de okula ulaşım 
yardımı sağladı. “UNICEF 2015 Yılı Raporu”, Aralık 2015. 
17 “Syrian refugees missing school in Turkey” [“Suriyeli Mülteciler Türkiye’de Okula Gidemiyor”], 
BBC News, 30 Haziran 2016. 
18 Gaziantep’te, aralarında Münifpaşa İlkokulu’nunda bulunduğu bazı okullar, Suriyeli öğrencilere 
Türkçe dersi sunarak Suriye müfredatından farklı olan Türk müfredatına uyum sağlamalarına yar-
dım ediyor. “Suriyeli Öğrenciler İçin Türkçe Kursu Açıldı”, Haberler, 8 Ekim 2016. Haziran 2016, 
Ankara Üniversitesi ile uluslararası bir kalkınma örgütü olan Sequa arasında 1,200 Suriyeli mülte-
ciye Türkçe öğretilmesini sağlayacak bir anlaşma imzalandı. Bu çerçevede, Ankara, İstanbul ve sınır 
illerinde yaşayan 16 yaşından büyük Suriyeliler, Türkçe’nin temel kavramlarına hakim olarak konu-
şabilmeleri için beş ay süreyle kursa katılacaklar. “More Syrians to learn Turkish with new project 
for refugees” [“Yeni Proje Sayesinde Daha Fazla Suriyeli Türkçe Öğrenecek”], Daily Sabah, 25 Ha-
ziran 2016. 
19 UNICEF Türkiye temsilcisi Philippe Duamelle: “Bütün illerde okulların kapılarının Suriyeli çocukla-
ra açılmasına yönelik Ankara’dan gelen talimatlar açık”. Kriz Grubu telefon söyleşisi, 1 Kasım 2016. 
20 Kriz Grubu söyleşisi, Suriyeli STK temsilcisi, İstanbul, 21 Ekim 2016.  
21 Kriz Grubu telefon söyleşisi, UNICEF, 1 Kasım 2016. 
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larına geldiğinde okuldan ayrılma oranı da artıyor. Okul çağındaki birçok Suriyeli 
çocuk kaçak ve vasıfsız işgücü olarak genelde inşaat, imalat ve tekstil sektörlerinde 
çalışarak ailelerine destek sağlıyor.22 AB’nin üç milyar avroluk yardımının bir parçası 
olmasına Eylül 2016’da karar verilen ve temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik Acil 
Sosyal Güvenlik Ağı (ASGA) uygulamasının bu sorunun çözümüne yardımcı olma-
sı umuluyor. Başvurularına müteakip ihtiyaç durumları değerlendirilen ve yardıma 
hak kazanan yaklaşık 1 milyon mülteciye, 2017’nin ilk aylarından itibaren, her ay 
nakit yardımı için elektronik para kartı verilecek. Böylece her ailenin fert başına 
ayda 100 TL (yaklaşık 30 USD) yüklenecek bir Kızılay Kartı olacak.  

Ailelere, çocuklarını okula göndermeye teşvik için, “eğitim hibesi” adı altında şartlı 
ek bir nakit destek sunmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Hazırlık aşamasındaki 
bu plana göre okula devam eden her çocuk için aylık 35-60 TL ve her dönem için tek 
seferlik ek 100 TL yardım düşünülüyor. 2000’li yılların başlarından beri Dünya 
Bankası’nın desteği ile bu tür teşvikler az gelirli ailelere sağlanıyor. ASGA’dan sadece 
bir yıl yararlanılabiliyor. Suriyeliler uygulamayı memnuniyetle karşılıyor ama endi-
şelerine kalıcı bir çözüm olarak görmüyor. Entegrasyon alanında çalışan Suriyeli bir 
STK temsilcisine göre “daha sonra ne olacağını kimse bilmiyor”.23 

Türk eğitim sistemi Suriyelilerin ülkeye akın etmesinden önce de sıkıntılıydı. 15 
Temmuz’daki başarısız darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY veya PKK bağlantılı 
oldukları şüphesi ile 30,000 öğretmenin işten çıkarılmasından sonra durum daha da 
zorlaştı. Örgün eğitim sistemine girmeyen Suriyeli mülteci çocuklar için, enformel 
eğitim sektörünün (STKlar, sivil inisiyatifler, meslek ve dil eğitimleri gibi) daha fazla 
desteklenmesi gerektiği göz ardı edilemez. UNICEF Türkiye temsilcisi, “Örgün eğitime 
erişiminin sürdürülebilirliği önemli, ancak enformel eğitime yatırım da arttırılmalı” 
diyor.24 Savaş koşullarında yaşamanın yarattığı şok ve travmadan dolayı Suriyeli ço-
cukların psikolojik problemlerine eğilmeye de öncelik verilmeli. Onlara nasıl yakla-
şılması gerektiği konusunda öğretmenlere ve sosyal hizmet uzmanlarına profesyonel 
destek sunmak son derece önemli. 

2. İşgücü Piyasasına Erişimde Karşılaşılan Zorluklar 

2016’ya kadar Türkiye’de istihdam imkanlarının – özellikle de yüksek nitelikli ve eği-
timlilere hitap eden işlerin – sınırlı olması birçok Suriyeliyi Avrupa’ya gitmeye itti.25 
Türkiye’de kalanlar ise hala çalışma izni almak için karışık bürokratik prosedürler ve 
hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar nedeni ile zorluklar yaşıyor. Bir çoğu kayıt 
dışı çalışarak, diğerleri ise uluslararası insani yardım kuruluşları, devlet ve yerel 
STKlardan destek alarak geçiniyor. Ancak, bu insanların kendi geçimlerini sağlaya-
bilmeleri için uzun vadeli bir istihdam stratejisine ihtiyaç duyulmakta. Aşağıda açık-
landığı üzere, böylesi bir strateji farklı boyutlar içermeli: Öncelikle Suriyelilerin ka-

 
 
22 Suriyeli akını neticesinde, Türkiye’de çalışan çocuk sayısında artış oldu. “Number of child wor-
kers nears million in Turkey” [“Türkiye’de Çalışan Çocuk Sayısı Milyona Yaklaştı”], Hürriyet Daily 
News, 20 Eylül 2016. 
23 Kriz Grubu söyleşisi, yoğunlukla entegrasyon alanında Gaziantep’te çalışan Suriyeli STK temsil-
cisi, İstanbul, 21 Ekim 2016.  
24 Kriz Grubu telefon söyleşisi, UNICEF, 1 Kasım 2016. 
25 Yunan adalarına ulaşan Suriyelilerin yüzde 40’ından fazlası, “niteliklerine uygun bir iş bulma, 
temel yaşam giderlerini karşılama ve sömürüden kaçma” hususlarını, Suriye’yi terk ettikten sonra 
altı ay veya daha fazla kaldıkları ülkelerden ayrılma sebepleri arasında sıralıyorlar. UNHCR Bilgi 
Notu, Şubat 2016. 
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mu hizmetlerine ayrılan bütçeye yük bindirdiği, ücretleri düşürdüğü gibi haklı veya 
haksız endişeleri ele alınmalı, mülteci ve ev sahibi taraflar arasında gerilim yaşanması 
ya da mültecilerin toplumdan dışlanması ihtimalleri en aza indirilmeli. 

Ocak 2016 itibarıyla geçici koruma rejimi dahilindeki Suriyelilere çalışma izni alma 
hakkı tanınması iş gücüne katılmalarının öneminin anlaşılmış olduğunu gösterdi. 
Yasal çalışma iznine başvuru yolu açılmış olsa da, gerçek şu ki ne işverenler resmi pro-
sedürü uygulamaya istekli ne de Suriyeliler bu konuda ısrarcılar. Ocak-Kasım 2016 
arasında yaklaşık 10,000 kişi bahsi geçen bu izni alabildi.26 Kayıt dışı çalıştığı tahmin 
edilen 300,000-500,000 Suriyeli var. Sebeplerden bir tanesi, sürecin oldukça külfetli 
olması.27 Buna ilaveten, Suriyeliler resmi çalışma sistemine girmelerinin şimdiki işle-
rini kaybetmelerine sebep olacağı inancı yaygın. Daha önce kayıt dışı istihdam eden 
işveren için bir Suriyeliyi resmi olarak işe almak her ay asgari ücret, SGK ve vergi 
ödemek anlamına geliyor. Suriyeliler için kayıt dışı çalışma Türkiye vatandaşlarından 
daha düşük ücret almalarından dolayı iş bulabilmenin yanı sıra sosyal sigorta öde-
mek zorunda olmama gibi avantajları barındırıyor.28 Özellikle vasıfsız iş gücü piya-
sasında rekabet imkanı olmayan Suriyeliler için bu “avantaj” daha geçerli bir durum.  

Halihazırdaki durum, kötü çalışma şartlarına ve çocuk işçilik sorununa yol açıyor. 
Ankara bununla mücadele etmeli. Öte yandan, kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere 
yönelik teftişlerin ve cezaların arttırılması sonucunda birçok Suriyelinin tek geçim 
kaynağını kaybetmesi de başka sıkıntılara yol açabilir. Bu nedenle hem Suriyeliler 
hem de işverenler lehine resmi çalışma sistemine geçme noktasında teşvikler/istis-
nalar öngörülebilir. Örneğin, mesleki eğitim olanakları Suriyelilere daha etkin bir şek-
lide sunulabilir; Türkiye vatandaşı kadınlar ve gençler lehine İşkur tarafından sağla-
nan iki yıldan dört yıla kadar sosyal sigorta primi ödemelerinden muaf olma gibi teş-
vikler Suriyelilere de sağlanabilir ve bu sayede bu kişiler istihdama yönelik hizmet-
lerden daha verimli şekilde faydalanabilir.29 Ayrıca çalışma izni alma prosedürleri-
nin sadeleştirilmesi ve mesleki eğitim programlarına Türkçe öğreniminin de eklen-
mesi şartlar arasında yer almalıdır. Bir miktar kayıt dışı istihdamın varlığı kaçınıl-
mazdır, ancak Ankara Suriyelileri ne ölçüde resmi çalışma sistemine girmeye teşvik 

 
 
26 Sayının düşük olmasının birçok sebebi var. Öncelikle başvuruyu Suriyeli mülteci adına işverenin 
yapması gerekiyor. Başvuru formu karmaşık ve meşakkatli. Avukat veya konuya hakim başka insan-
lardan yardım almanın bedeli ise 1000 USD. Birçok iş dalı istisnalar dışında tutulmuş. Yüksek Öğ-
renim Kurumu’ndan (YÖK) bir işte çalışmak için gereken ve sahip olunan diplomanın denkliğini 
almak veya Suriye’den belgenin kendisini getirtmek zor. Genel anlamda prosedürlere dair bir bilgi-
lendirme noksanı var. Dil engeli ise en büyük sorunlardan biri. 
27 Çalışma Bakanlığı’nın Geçici Koruma Sağlananların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmeli’ği Ocak 
2016’da yayınlandı. Bir işyerinde çalışan Suriyeli sayısının toplam çalışan sayısının yüzde 10’unu 
geçmesine izin verilmiyor. Başvuru sahiplerinin Türk makamlarınca verilen kimlik belgesine en az 
altı ay sahip olması şartı getiriliyor. Söz konusu belgeye sahip olanların kayıtlı oldukları ilde altı ay 
süreyle kalarak onların adına izin için başvuru yapacak bir işveren bulmaları gerekiyor. 
28 Suriyelilere bürokratik işlemlerle ilgili destek sunan ve İstanbul’da bulunan bir firmanın başında 
olan Hussam Orfahli’ya göre, asgari ücret 1,300 TL ve bu yüzden birçok işveren Suriyelilerle söz-
leşme imzalamayı reddediyor. Böylece hem daha az maaş veriyorlar hem de sağlık sigortası öde-
mekten kurtuluyorlar”. “Fewer than 0.1% of Syrians in Turkey in line for work permits” [“Suriyelile-
rin Yüzde 0.1’i Calışma İzni Kuyruğunda”], The Guardian, 11 Nisan 2016. “Cheap and illegal, Syrian 
workers show underside of Turkey’s refugee crisis” [“Ucuz ve Yasadışı: Suriyeli İşçiler Türkiye’nin 
Mülteci Krizinin Gizli Yüzünü Açığa Vuruyor”], Reuters, 4 Aralık 2015.  
29 Kriz Grubu Skype söyleşisi, Ankara’da bulunan BM Kalkınma Programı (UNDP) temsilcileri, 24 
Ekim 2016. İşkur tarafından Türk vatandaşlarına sunulan teşvikler ile ilgili daha fazla bilgi için ba-
kınız: www.iskur.gov.tr/tr-tr/isveren/tesvikler.aspx. 
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ederse ekonomi de uzun vadede bundan o ölçüde yaralanır ve özellikle vasıfsız işgü-
cü segmentinde rekabetten doğan toplumsal gerilimler azalır. 

Suriyelilerin diğer bir gereksinimi ise kayıtlı oldukları ilden diğer illere gitmeleri-
ni sağlayan seyahat belgelerinin temininin kolaylaşmasıdır.30 Kriz Grubu’nun konuş-
tuğu kişilerin talebi, güvenlik incelemesini takiben evrakların en az bir yıl süreyle ve 
çoklu seyahat için verilmesi yönünde. Suriyelilerin anlattığına göre darbe girişimi 
sonrası bürokraside alınan önlemler çerçevesinde, tek seferlik seyahat belgesini 
temin etmek bile zorlaşmış durumda.31 Çoğu insan idari süreçlerin keyfiliğinden ve 
değişkenliğinden şikayet ediyor: Hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar ilden ile 
değişiklik gösteriyor; belediye yardımları farklılık arz ediyor; kayıt işlemleri ve kim-
lik kartı dağıtımı zaman zaman aksıyor ve ehliyet alma gibi konularda ne yapılacağı 
net olarak bilinmiyor. 

İstihdam politikalarının geliştirilmesinde mültecilerin farklı ekonomik profilleri, 
meslek ve dil eğitimi gereksinimi ve işgücü piyasasındaki talep göz önünde bulundu-
rulmalı. Bunun için Suriyelilerin nitelikleri ile Türkiye ekonomisinin ihtiyaçlarına 
dair bir çalışma gerekli olabilir. Belli bir süre vergi/sosyal sigorta ödemelerinden 
muafiyet hem Suriyelileri hem de işverenleri resmi çalışma sistemine geçmeye teşvik 
edebilir. Çalışma iznine başvuru sürecinin zorunlu olarak işverenler üzerinden yürü-
tülmesi koşulunun kaldırılması da ilave bir adım olarak düşünülebilir.  

3. Siyasi Çalkantıların Yansımaları 

Siyasi belirsizlikler uzun vadeli plan yapmak isteyen Suriyeliler nezdinde Türkiye’yi 
daha az çekici kılıyor. Suriyeliler sığınacak bir liman bulmaktan ötürü duydukları 
şükran ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Esad rejimi ile mücadele taahhüdü ne-
deni ile Haziran 2015 seçimleri sürecinde AKP’ye yakın durdular, muhalefeti ise nispe-
ten Suriyeli mülteci karşıtı olarak algıladılar. AKP parlamentoda çoğunluğunu yitirince 
endişelendiler. Suriyeli bir Türkmen şu korkuyu paylaştı: “Seçim sonucu, sanırım 
Türk toplumundan daha çok bizi huzursuz etti. Ya ana muhalefetteki Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin (CHP) lideri bizi geri göndermeye kalksaydı, ya da Esad rejimi ile 
işbirliğine girseydi ne yapardık?” 

Bazı Suriyeliler ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Halkların Demokratik 
Partisi’nin (HDP) “Türkiye’nin Araplaşmasından” korktuğu, bu yüzden “MHP’nin 
yalnız Türkmenleri, HDP’nin ise yalnız Suriyeli veya Iraklı Kürtleri koruyacağını, Su-
riyeli Araplara sahip çıkmayacaklarını” düşünüyor. Yarı Kürt/yarı Arap bir Suriye-
li’ye göre “HDP Suriyeli Kürtler hususunda samimi ama bütün mültecilere yönelik 
bir samimiyetten bahsetmek zor. Eğer herkes için samimi olsalardı, AKP’nin olumlu 
mülteci politikalarını desteklerlerdi”.32 Bu endişeler Kasım 2015’de AKP’nin çoğun-
luğu geri kazanmasıyla giderildi. 
 
 
30 Türk makamları, failleri Göç İdaresi’nin geçici koruma altındakileri kaydettiği sistemde bulunan 
ve yakın zamanda gerçekleştirilen terör saldırılarından sonra Suriyelilerin hareket özgürlüğüne dair 
düzenlemenin zaruri hale geldiğini belirtiyor. Bir Başbakanlık yetkilisine göre bu kısıtlama sayesin-
de ülkenin batısına mülteci akını ve düzensiz geçişler engelleniyor. Otobüs firmaları ve TCDD gişe 
memurları seyahat izni olmayan Suriyeliye bilet satmıyor. Ancak söz konusu kısıtlamaların insan 
kaçakçılığı gibi istenmeyen yöntemleri gündeme getiriyor olması ihtimaller dahilinde. Yakın tarihli 
raporlara göre, aracılar, seyahat belgesiz mültecileri 250 TL karşılığında bulundukları sınır illerin-
den ülke içinde istedikleri noktaya ulaştırıyor.  
31 Kriz Grubu söyleşileri, Suriyeliler, İstanbul, Ekim 2016. 
32 Kriz Grubu söyleşileri, Osmaniye, İstanbul, Gaziantep, Adana, Şubat-Nisan 2016. Bazı eğitimli Suri-
yeliler hükümetin kendilerini AB ile ilişkiler ve Suriye politikası dahilinde kullandığından yakınıyor. 
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Başka bir belirsizlik ise Temmuz 2016’da Erdoğan Suriyelilere vatandaşlık verile-
ceğini duyurduğu zaman ortaya çıktı. Bilahare, hükümet yetkilileri başlangıç olarak 
300,000 civarında kişinin aileleriyle birlikte vatandaşlığa kabul edileceğini açıkladı 
(bu da ailelerle birlikte tahminen toplam bir milyon kişiye tekabül edecektir). Yetkililer 
vasıf/nitelik ekseninde bir kabul yapılacağını belirttiler ancak kriterler paylaşılma-
dığı için Suriyeliler vatandaşlık alıp alamayacakları noktasında muallakta kaldılar. 
Daha da önemlisi (aşağıda anlatılacağı üzere) kendilerine yönelik toplumdan gelen 
olumsuz tepkilerdi. Yaptığımız söyleşiler, birçok Suriyelinin vatandaşlık konusu 
ortaya atıldıktan sonraki milliyetçi tepkiler nedeni ile kendilerini daha güvensiz ve 
daha fazla sosyal baskı altında hissetmesine yol açtığını gösteriyor. Bir mültecinin 
söyledikleri bu hissiyata tercüman: “Biz sessizce, barış içinde kendi işimizde gücü-
müzde yaşıyorduk. Vatandaşlık konusunun gündeme gelmesinden sonra bana nereli 
olduğum sorulduğunda artık çok daha fazla tedirgin oluyorum.”33  

15 Temmuz darbe girişimi neticesinde siyasette köklü bir değişim meydana geldi. 
Darbe girişimi gecesi Suriyeliler sokaklara dökülerek protesto gösterileri yaptı. Takip 
eden gecelerde ise darbenin başarısız olmasını çeşitli etkinliklerle kutladılar. İstan-
buldakiler askeri bir yönetimin geleneksel olarak daha milliyetçi ve laik bir tutum 
takındığının bilincinde olarak Suriye’den kaçmalarına yol açan duruma benzer bir 
tecrübe yaşamaktan ve, aynı, Mısır’da Mursi’nin 2013’te devrilmesinden sonra karşı-
laşılanlara benzer yaklaşımlara muhatap olmaktan korktu.34  

Ankara’da yetkili makamlar, Suriyelilerin tercih ve ihtiyaçları ile ülkenin güvenlik 
endişeleri ve ekonomik çıkarları arasında denge sağlamaları gerektiğine vurgu yapı-
yor. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü bu krizi yeteri kadar iyi yönete-
mediklerine dair uluslararası arenada dillendirilen şikayetlerden duyulan rahatsızlı-
ğı belirterek şöyle diyor:  

GSMHmızın ne olduğu belli. Büyük bir nüfusumuz var, işsizlik zaten bir sorun. 
Çoğu vatandaşımız iş ve kamu hizmetlerine erişim imkanlarının Suriyeliler yü-
zünden kısıtlandığını düşünüyor. İstikrarsız bir komşu coğrafya ile başa çıkmaya 
çabalıyoruz. PKK ile mücadele ediyoruz ve BM Güvenlik Konseyi’nde veto hak-
kımız yok … Elimizde olmayan faktörler ışığında yapabildiğimizi yapıyoruz …. 
Entegrasyon zaman alacak; iç istikrarımızın bozulmaması için bunun siyasi mu-
tabakatla yapılması lazım. Ayrıca kapasitemizi arttırmak için daha fazla desteğe 
ihtiyacımız var.35 

 
 
33 “Syrians in Turkey could become citizens: Erdoğan” [“Türkiye’deki Suriyeliler Vatandaş Olabi-
lir”], Hürriyet Daily News, 3 Temmuz 2016. “Suriyelilere ‘istisnai vatandaşlık’ formülü”, Milliyet, 
15 Temmuz 2016. Kriz Grubu söyleşisi, İstanbul, Temmuz 2016. 
34 Middle East Eye’da yayınlanan bir makaleye göre 15 Temmuz gecesi çok sayıda Suriyeli darbeye 
karşı sokaklara çıktı. Mısır’da darbe sonrası Sisi yanlısı medyada çıkan haberleri ve mültecilere kar-
şı sokaklarda yapılan saldırılara polisin müdahale etmediğini hatırlatan makale, sonradan Türki-
ye’ye gelen Samir El Şami’nin görüşüne yer veriyor: “Çok sayıda mülteci ülkeden kovuldu”. “Syrians 
in Turkey Celebrate Erdoğan’s Triumph over Coup Attempt” [“Türkiye’de Suriyeliler Darbe Girişi-
minin Erdoğan Tarafından Zaferle Bertaraf Etmesini Kutluyor”], 19 Temmuz 2016. 
35 Kriz Grubu söyleşisi, Ali Osman Öztürk, 30 Eylül 2016. 
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III. Misafirden Öte: Suriyeliler Nasıl Karşılanıyor? 

Cumhurbaşkanı ve AKP “misafir ağırlama” yaklaşımını İslami değerlere uygun mer-
hamet duygusu ile buluşturarak, Suriyelilere açık kapı siyasetini ve verilen yardım ve 
hizmetleri savunuyor. Bazı durumlarda, “Suriye’deki zorba rejimden” kaçan Suriyeli-
lere muhacir, onlara yardım edenler de ensar tanımlaması yapılıyor. 

Hükümet ayrıca, AB ülkelerinin aksine Türkiye’de Suriyelilere gösterilen misafir-
perverlik ve merhametin milli gurur kaynağı olduğuna vurgu yapıyor. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın aşağıdaki sözleri bu yaklaşımı yansıtıyor: 

Biz ensar bilincine sahip bir milletiz. Ülkemize gelen her kardeşimizi muhacir 
olarak görür, muhabbetle karşılarız. Onlara evimizi açar, ekmeğimizi bölüşürüz. 
Bugün sınırlarımız içinde Suriye ve Irak’taki olaylardan kaçarak ülkemize gelen 
yaklaşık 2 milyon civarında kardeşimiz bulunuyor. Bu misafirlerimiz için 10 ilde 
25 barınma merkezi kurduk. Barınma merkezleri dışında yaşayan misafirlerimiz 
için de sağlıktan gıdaya, eğitime, konuta kadar pek çok destek hizmeti veriyoruz. 
Bu çalışmalar için harcadığımız kaynak yaklaşık 5,5 milyar doları buldu. Bunun 
256 milyon dolar gibi çok cüzi bir kısmı dışarıdan geldi. Şu anda Avrupa’da yaşa-
yan Suriyeli mülteci sayısı ne biliyor musunuz? 130 bin. Burada 2 milyon, Avru-
pa’nın tamamında 130 bin. Hani insan hakları? Hani İnsan Hakları Evrensel Be-
yannamesi? Hani siz mazlum insanlara sahip çıkıyordunuz? Hani Avrupa Birliği 
müktesebatı? Neredesiniz?36 

Bu dil AKP’nin muhafazakar ve milliyetçi tabanında karşılık buluyor. 
Ev sahibi toplum ile Suriyeliler arasındaki etkileşim bölgelere , sosyo-ekonomik 

duruma ve siyasi eğilime göre değişiklik gösteriyor. Söz konusu etkileşim, mültecile-
rin kalıcı olduğunun farkına varılmasıyla da zamanla farklılaşmış bulunuyor. Suriye-
lilerin büyük ölçüde yerleştiği sınır illerinde genellikle çok az toplumsal etkileşim 
var. Bu illerin yerli sakinleri bir takım işçi sınıfı gettolarının, “küçük Haleplerin” 
oluşmasından şikayetçi. STKlar, “Türklerin Suriyelilerin yoğun olarak yerleştiği yer-
lerdeki sokaklardan geçmemeye çalıştığına” dikkat çekiyor.37 Gerilim potansiyeli 
hem ilden ile hem de ekonomik, demografik ve kültürel duruma göre değişiyor.38 
Özellikle Kürt milliyetçileri, Aleviler ve laik kesim, Suriyelilerin kalıcılığının Türki-
ye’yi daha Sünni muhafazakar bir ülkeye dönüştüreceğinden endişeli. Dini azınlıklar, 
liberaller, solcular ise AKP’nin giderek daha Sünni bir milli kimlik oluşturmaya 
çalışmasından ve bu süreçte kendilerinin ötekileşmesinden korkuyor.  

 
 
36 “Onlar Ensar, Muhacir Ne Demek Bilmezler”, TRT Haber, 18 Şubat 2015. 
37 Kriz Grubu söyleşisi, Muzaffer Baca, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı, 
İstanbul, Haziran 2016. 
38 Kilis’te Şubat-Mart 2016’da görüşülen genç/yaşlı mültecilerin yalnızca küçük bir kısmının Türk 
arkadaşları var. Kriz Grubu söyleşisi, Muzaffer Baca, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kal-
kınma Vakfı, İstanbul, Haziran 2016. Gaziantep, ekonomik açıdan canlı ve çeşitlilik gösteren yapı-
sıyla değişik etnik köken ve mezheplerden Suriyeliler açısından rahat bir yer olarak algılanıyor. Bir 
Suriyeli bu durumu şu şekilde özetliyor: “Etnik veya dini kimliğimizi saklama gereğini hissetmiyo-
ruz çünkü Türkler bizi Suriyeli Kürt, Suriyeli Hristiyan, Suriyeli Alevi olarak değil, sadece Suriyeli 
olarak görüyor”. Ancak Kriz Grubu ile konuşan bazı mültecilere göre bu durum Arap Alevi nüfusun 
yoğun yaşadığı Hatay gibi yerler için geçerli olmayabiliyor. 
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Sınır illeri tüm önlemlere ve sakinleştirme çabalarına rağmen gerilime açık.39 Ev 
sahibi toplumda infial, 2016 yazında Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusu ile 
iyice alevlendi ve darbe girişimi sonrası daha da arttı. Şiddete dönüşen tepkiler mün-
ferit olsa da, bir gerilim potansiyelinin varlığı açıkça görülüyor.40  

A. Yükselen Mülteci Karşıtlığı  

Özellikle 2014-2015 akınından ve problemin uzun vadeli olduğunun farkına varılma-
sından sonra, geniş kesimlerce benimsenen “misafir ağırlama” yaklaşımı yavaş yavaş 
değişmeye başladı. Kamuoyu araştırmalarında mültecilerin bir külfet gibi algılandığı 
ortaya çıkıyor. Örneğin, 2013’te anketler nüfusun yaklaşık yüzde 60’ının göçün tu-
rizmi, çalışma hayatını ve ekonomiyi olumsuz etkilediğini düşündüğünü gösteriyor-
du. 2014’te yapılan bir araştırmaya göre, ev sahibi toplum kültürel farklılıklar gibi 
engelleri de Suriyelilerin entegrasyonu önünde engel olarak sıralıyordu. Katılımcıla-
rın yüzde 80’den fazlası vatandaşlık verilmesine karşı ve yaklaşık yüzde 70’i daha da 
katı politikaların hayata geçirilmesini, hatta, Suriyelilerin geri gönderilmesini talep 
ediyordu.41  

Suriyelileri komşu olarak kabul, misafir olarak kabulden daha düşük seviyede. 
Toplumun yüzde 81’i bu insanların topluma iyi entegre olamadığına inanıyor. Ev sahi-
bi toplum mültecilerin kalıcı olduğunu duymak istemediği için, siyasi liderlerin en-
tegrasyon lehine söylem ve icraatlarının kamuoyunda karşılık bulması güç. Öte yan-
dan son zamanlarda entegrasyon zaaflarının da yaratacağı sorunlar gündeme gelmeye 
başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya göre, “Bu çocukları bir an önce 
eğitime kazandırmazsak çok büyük boyutlarda bir ‘kayıp nesil’ tehlikesi ile karşı kar-
şıya kalacağız. Katlanarak büyüyecek bir suça sürüklenme dalgasını engellemek için 
son virajda olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu çocukları derhal eğitim sistemimize 
dahil etmeli, mesleki eğitim çağında olanlara bu imkanları sağlamalıyız”.42 Mülteci-
lerle ilintili olarak bütün partilerin seçmenlerince paylaşılan şikayetler arasında kamu 
hizmetlerine getirilen ilave külfet, azalan iş imkanları, Suriye’ye komşu illerde azalan 
ticaret ve güvenlik endişeleri bulunmakta.  

 
 
39 Metin Çorabatır (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği – BMMYK – eski Sözcüsü) ve 
BMMYK yetkilileri ile Kriz Grubu söyleşilerinde verilen bilgiler bunu doğruluyor. “Mülteciler ile ev 
sahibi toplum arasında, özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı illerde, gerginlik riski var. Ev sahibi 
toplum aynı dili konuşmadıklarını, uyum sağlamadıklarını söylüyor. Türkler hastanelerde kuyrukla-
rın uzamasından, işgücü piyasasına girmenin zorlaşmasından, iş bulamamaktan ve üniversitelerde 
yer kalmamasından şikayetçi”. Kriz Grubu Skype söyleşisi, BMMYK Ankara temsilcileri, 24 Ekim 2016. 
40 Haziran 2016 Şanlıurfa ve Gaziantep’te Suriyelere yönelik münferit bazı şiddet olayları gerçekleş-
ti. 17 Temmuz 2016’da, darbe girişiminden sonra, Ankara Altındağ’da sosyal medya üzerinden or-
ganize olan bir grup, Suriyelilere ait işyerlerini ve evleri ateşe verdi. Çevik Kuvvet göz yaşatıcı gazla 
müdahalede bulundu. “Suriyeli Mültecilerin Dükkanlarına Saldırı”, Milliyet, 17 Temmuz 2016. 
Konya’da mültecilerin yaşadığı bir sokağa düzenlenen saldırıda beş Suriyeli yaralandı. “Can Nöbeti 
… Alevilere Taciz Suriyeliye Linç”, Cumhuriyet, 18 Temmuz 2016.  
41 Transatlantik Eğilimler: Üst Düzey Veriler, 2013. The German Marshall Fund of the U.S. (GMF), 
http://trends.gmfus.org/transatlantic-trends-2013. Murat Erdoğan, “Türkiye’deki Suriyeliler: Top-
lumsal Kabul ve Uyum Araştırması”, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi 
(HUGO), Kasım 2014. 
42 Türkiye’nin Algıları Araştırması, GMF, 2015, s. 12-13, www.gmfus.org/sites/default/ files/Turkey 
Survey_2015_web1.pdf. Kriz Grubu söyleşisi, Metin Çorabatır, BMMYK eski sözcüsü, Ankara, Ha-
ziran 2016. “CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Sığınmacıların Tamamı Güvencesiz Bir Şekilde 
Çalışıyor”, Anadolu Ajansı, 20 Haziran 2016.  
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1. Mültecilerin Ekonomik Külfet Olarak Algılanması  

Aşağı yukarı 3,5 milyon işsiz Türkiye vatandaşı varken, işgücü piyasasında rekabete 
katılan ve çoğunlukla kayıt dışı çalışan, düşük ücret kabul eden Suriyelilere karşı tepki 
büyük. İzmir’de durumdan hoşnut olmayan vatandaşlar, mevsimlik (niteliksiz) bir 
işçinin eskiden günde 50 TL aldığını ama Suriyelilerin günde 30 TL’ye çalıştığını, 
ayakkabı üreticileri çıraklarını önceden günlük 80 TL karşılığı işe aldığını oysa Suri-
yelilerin 12 TL’ye razı geldiğini anlatıyor. Suriyelilerin, Türkiye vatandaşlarının aksi-
ne, sosyal sigorta sistemine ödeme yapmadan sağlık hizmetlerinden yararlandığı, 
genel olarak da, kamu hizmetlerinden faydalanma noktasında kayırıldığı düşünü-
lüyor. Suriyelilerin Türkiye vatandaşlarına kıyasla daha fazla sosyal yardımdan fay-
dalandıklarına yönelik algı ve vatandaşlık elde etme ihtimalleri AKP tabanından da 
tepkiyle karşılanıyor.43 

Sınır illeri, özellikle de Hatay, sınırın kapanmasından olumsuz etkilendi. Öte 
yandan, Suriyelilerin tüketici ve ucuz işgücü olarak ekonomiye katkısı Gaziantep gibi 
illerde belirgin. Ayrıca Suriyeli işadamlarından ve uluslararası yardım kuruluşların-
dan buralara para akışı gerçekleşiyor.44 Gayri menkul sahipleri, taksiciler, inşaat sek-
töründe geçici işçi çalıştıran işverenler, Suriyelilerin ekonomik etkisinin kayıptan 
ziyade kazanca yol açtığını aktarıyor.45 İktisatçılar mültecilerin buzdolabı, mutfak 
aletleri, yağ, un ve inşaat malzemesi alımlarını arttırarak büyümeye katkı sağladığı-
nın altını çiziyor. Madalyonun öteki yüzünde ise çok mülteci barındıran illerdeki enf-
lasyonun ülke ortalamasını aştığı gerçeği var.46 

Ev sahibi toplum içerisinde durumdan en kötü etkilenenler vasıfsız inşaat ve tarım 
işçileri ile tekstil atölyelerinde çalışanlar. En yüksek gerilim potansiyeli bu işlerde 
çalışanlar ile Suriyeliler arasında. Bu tip işlerde ve sosyal yardımlardan yararlanma 
noktasında Suriyeliler rekabet yaratıyor. En çok etkilenenler ise, yıllardır bu işleri 
yapan, güneydoğudan batı illerinin kenar mahallelerine gelmiş olan Kürt nüfus. Dola-
yısıyla etnik, ideolojik fay hatları sınıfsal eksenlerle örtüşüyor.47 Mültecilerin yoğun-
lukla yerleştiği belediyeler Ankara’dan ek mali kaynak sağlanmamasından ve mülte-
cilerle ilgili karar süreçlerine dahil edilmemelerinden şikayetçi.48 Söz konusu beledi-
yeler uluslararası fonlardan proje temelinde yararlanabilse de, merkezi hükümetten 
verilen bütçenin de orada yaşayan mülteci sayısına göre ayarlanması önemli. 2016 

 
 
43 Kriz Grubu söyleşileri, vatandaşlar, STK’lar, İzmir, Şubat 2016. “Suriyelilere vatandaşlık: AKP 
seçmeni ne diyor?”, BBC Türkçe, 13 Temmuz 2016. 
44 Suriye ile ticaret bazı sınır kapılarında devam ediyor. Türkiye’den kamyon ve TIR’lar sınırda yük-
lerini (özellikle yiyecek ve inşaat malzemeleri) boşaltıyorlar. Bu yükler daha sonra Suriye kamyon 
ve TIR’larına yükleniyor. Öncüpınar sınır kapısında böyle bir uygulama mevcut. Kriz Grubu Kilis 
ziyareti, Mart 2016.  
45 Kriz Grubu söyleşileri, Gaziantep ve Kilis, Mart 2016.  
46 “Turkish economy grows 4.8 per cent in first quarter” [“Türk Ekonomisi Yılın İlk Çeyreğinde 
Yüzde 4.8 Büyüdü”], Hürriyet Daily News, 10 Haziran 2016. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre enflasyon Gaziantep’te genelin bir puan yukarısında. “Syrian refugees boost Turkish economy, 
but for how long?” [“Suriyeli Mülteciler Türk Ekonomisini Canlı Tutuyor. Pekiyi Bu Ne Kadar 
Devam Edebilir?”], Al Monitor, 6 Nisan 2016.  
47 Kriz Grubu söyleşisi, Türk işadamı ve toplum gönüllüsü, İstanbul, Eylül 2016.  
48 Kriz Grubu söyleşileri, belediye temsilcileri, Hatay, İstanbul ve İzmir, Ocak-Haziran 2016. UNDP 
temsilcilerine göre, “belediyeler hizmet götürmeye çalışıyor ancak bazılarının imkanı yetmiyor... 
sınırları içerisinde yaşayan Suriyelilerden dolayı oluşan külfeti karşılamak için ek kaynak temininde 
karşılaştıkları zorluklardan bahsediyorlar ve merkezi hükümet tarafından kararlaştırılan program-
lara dahil olmadıklarından yakınıyorlar”. Kriz Grubu Skype söyleşisi, Ekim 2016.  
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Nisan’ında, Belediye Kanunu’nda bu yönde bir değişiklik kaleme alındı ancak parla-
mentoya sunulmadı. 

Ev sahibi toplumun endişelerini azaltmak için Suriyelilerin ekonomiye olumlu 
etkilerinin daha net izah edilmesi gerekiyor. 2015’te Suriyelilerin Türkiye’ye yaptığı 
sermaye yatırımlarının toplamı 220 milyon dolar civarı. Mart 2016 itibarıyla Gazian-
tep’te Suriyelilerin açmış olduğu işyeri sayısı 600’ün üzerinde.49 Öte yandan, sınır 
illere destek amacıyla verilen uluslararası yardımların ev sahibi topluma sağladığı 
dolaylı bir katkı da mevcut. Bu katkı, tüketimin veya ticaretin artmasının yanında, 
altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi (devlet okullarının ihtiyaçlarının karşılanması, 
sağlık hizmetlerinde gelişmiş teknolojinin kullanılması, atık su arıtma tesislerinin 
yenilenmesi gibi) alanında da hissedilmekte.  

2. Güvenlik Riski Olarak Mülteciler 

Ev sahibi toplum yaygın olarak Suriyelileri bir güvenlik tehdidi olarak görüyor. Sava-
şa bilfiil dahil farkı radikal örgütlere bağlı cihatçıların açık kapı politikasından yarar-
lanarak Türkiye’ye girmiş olmasından şüpheleniliyor. Ocak 2016’da Sultanahmet’de 
IŞİD bağlantılı bir canlı bombanın 10 Alman turisti öldürmesi bu kanıyı güçlendirdi. 
Hatay’da mülteci çocuklarla ve hastanelerle çalışan yardım kuruluşları da dahil olmak 
üzere, çeşitli kesimler, Suriyeli muhaliflerin lojistik destek, eğitim ve sağlık hizmeti 
almak için sınırı geçip Türkiye’ye girdiğini söylüyor. Hatta bazıları, sadece Suriye’de 
şehit olanların çocuklarının gittiği okulların ve savaşçılar ile ailelerine hizmet veren 
hastanelerin olduğunu öne sürüyor; bu işletmelerin maddi kaynağının ise bilinmedi-
ğinin altı çiziliyor.50 Milli İstihbarat Teşkilatı hem polise hem de geçici korumaya 
başvuran Suriyelileri kaydetmekle görevli kurumlara, terör örgütleri ile ilişki içinde-
kilerin adlarını bildiriyor fakat sahte kimlik temini zor olmamakla birlikte Suriyelile-
rin hepsi de kayıt olmuyor. 

Taciz ve adi suçlar da endişe sebeplerinden. Örneğin İstanbul’da yaşayan ve kızı 
14 yaşındaki bir anne de Hatay’da ki bir taksi şoförü de, “sokakta işsiz güçsüz birçok 
Suriyeli gencin dolaşmasından,” bunların yetiştirilme tarzları itibarıyla ve denetle-
nemediklerinden dolayı risk oluşturduklarından şikayet ediyor. Sınır illerinde yaşa-
yan halkın bir kısmı ise Suriye plakalı arabalar kullanan bazı kişilerin takip edileme-
diğinden yakınıyor.51 2014’de yapılan bir çalışmaya katılanların yüzde 62’si Türki-
ye’deki Suriyelilerin suça (şiddet, hırsızlık, kaçakçılık ve fuhuş) karışarak, toplumsal 
düzeni ve ahlaki değerleri zedelediğini düşünüyor. Bununla beraber resmi istatistik-
lere göre mültecilerin suç oranlarının artmasına etkisi düşük, yüksek değil. Emniyet 
verileri, 2011’den Haziran 2014’e kadar suça bulaşan Suriyelilerin, ülkedekilerin 
sadece yüzde 0.33’üne (10,000’de 33) denk düştüğünü gösteriyor. Gaziantep valisi 

 
 
49 Bu dolar verilerine kayıt dışı firmalar ve gayrimenkul işlemleri, paravan şirketler vs yoluyla yatı-
rılan paralar dahil değil. “The impact of Syrian businesses in Turkey” [“Suriyelilerin İşletmelerinin 
Türk Ekonomisine Etkisi”], Brookings Institution, 16 Mart 2016. Gaziantep Ticaret Odası verilerine 
göre ilde Suriyelilerce açılan 614 işletme var (çoğu tekstil, lojistik, ayakkabı üretimi ve plastik sek-
törlerinde). “Over 600 businesses owned and operated by Syrian refugees in Turkey’s Gaziantep” 
[“Gaziantep’te 600’den Fazla İşletmenin Sahibi ve İşletmecisi Suriyeli”], Hürriyet Daily News, 15 
Mart 2016. 
50 Kriz Grubu söyleşileri, Hatay, Haziran 2016.  
51 Kriz Grubu söyleşileri, Gaziantep, Adana, İstanbul, Kilis, Şubat-Mart 2016.  
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ise o zamanlar 220,000 Suriyelinin yaşadığı ilde 2015’te kayda geçen suçların sadece 
yüzde 1.3’ünü Suriyelilerin işlediğini belirtiyor.52 

Yüksek sayıda yabancının kısa zamanda topluma katılmasının yarattığı yeni gö-
rüntünün yanı sıra, yabancı düşmanlığı, asılsız söylentiler ve öteden beri süregelen 
Arap karşıtlığı, Suriyelilerin şiddete ve suça meyilli insanlar olarak algılanmasına yol 
açabiliyor. Münferit hadiselerin tüm Suriyelilere mal edilmesi ve bu nedenle ortaya 
çıkabilecek tepki potansiyeli aşikar. Bu önyargıların kırılması ve klişe düşüncelerden 
kurtulmayı sağlamak için hükümet, ev sahibi toplumu bilgilendirmeli, ülkedeki 
Suriyeli nüfusun çeşitliliğine vurgu yapmalı.  

B. Kimlik ve Demografik Denge Endişeleri 

Azınlıkta olan, iktidara güvensizlik duyan birçok kesim, hükümetin mültecilerin yer-
leştirilmesi konusunda stratejik hamleler yaptığını düşünüyor. Bunların bazıları, 
muhalefete oy veren kitlelerin çoğunlukta olduğu, mezhepsel veya etnik azınlıkların 
yaşadığı ilçelerde, AKP’nin gelecekteki oy durumunu değiştirme gayesi güttüğüne 
inanıyor. Bu kesimler, Suriyelileri Türkiye’nin demografik dengesine bir tehdit, ulu-
sal kimliğin yeniden şekillendirmesinde ise bir araç şeklinde algılıyorlar. 

Özellikle Aleviler, Kürtler ve laik kesim arasında mültecilerin kendi yaşadıkları 
mahalle ve ilçelere yerleştirilmesinin toplumsal olarak daha fazla ötekileştirmeye yol 
açacağı düşüncesi mevcut. Yaşam alanlarının dokusunu bozulacağı endişesi “Kadın-
larımız kendilerini daha muhafazakar giyinmek zorunda hissediyor; eğer yerel se-
çimlerde Suriyeliler oy kullanırlarsa buralarda AKP güçlenir; toplumsal bütünlüğü-
müz bozulur” tarzında ifadelerle sıklıkla dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Suriyelilerin oylarını kullanarak seçimleri kendi lehine çevireceği şüphesi mülteci-
lere olumsuz yaklaşımı körüklüyor.53  

Kahramanmaraş, Diyarbakır ve İzmir gibi şehirlerde yaşayanlar, hükümetin Su-
riyelilere kamp veya konut sağlayarak demografik dengeyi değiştirmeyi hedeflediğini 
söylüyor. Mültecilerin ülkedeki çeşitli azınlık topluluklarından sayıca üstün hale 
geleceğine dair iddialar Mart 2016’da imzalanan AB-Türkiye Mülteci Anlaşmasıyla 
da bağlantılı, çünkü AB’nin finansal yardımı ile altı adet kamp inşa edilmesi öngörü-
lüyor. Nisan-Temmuz aylarındaki duyumlar, bu kamplar için İzmir’de Dikili, Kah-
ramanmaraş’ta Sivricehöyük, Sivas’ta Divriği, İmranlı, Dara, Zara, Hafik, Yıldızeli ve 
Tunceli’de ise Mazgirt’in seçildiği yönündeydi. Yetkililer bu iddiaların asılsız oldu-
ğunu açıklasa da planlanan kampların nerede olacağına dair net bir açıklama yapıl-
madı. Aralarında kesinleşen sadece inşaatın başladığı Sivricehöyük. Bu endişelerin 
kaynağında AKP’ye güvensizlik var ancak tarihi gerçekler de hala hafızalarda. HDP 
sözcüsü şunları hatırlatıyor: 

 
 
52 Murat Erdoğan, “Türkiye’deki Suriyeliler”, a.g.e. 2011 ile 2014 yılları arasında Türkiye hapishanele-
rindeki yabancı uyrukluların toplam yüzdesi 1.6 ile 1.8 arasındaydı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18689. “Suriyelilerin Adli Olaylara Karışma Oranı On 
Binde 33”, Anadolu Ajansı, 19 Eylül 2014. “Suriyeli Misafirlerimize Yönelik Çalıştay Düzenlen-
di”, http://www.gaziantep.gov.tr/suriyeli-misafirlerimize-yonelik-calistay-duzenlendi, Aralık 2015. 
53 “Sığınmacıları Kullanarak Demografik Yapıyı Bozacaklar: Oy Vermiyorsanız Oy Vereni Buluruz!”, 
Birgün, 31 Mart 2016.  
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İktidardakilerin sistematik olarak yeni yerleşim yerleri belirleme planları geçmiş-
te yaşananları akla getiriyor. Tarihimiz siyasi nedenlerle taşınmaya zorlanma 
örnekleri ile dolu. 1950’lerde ve 60’larda Kürtler batı illerine doğru gönderildi ve 
buralarda yaşayan yerel halkla gerilimler yaşandı.54 

1. Mezhepsel Fay Hatları 

Türkiye’nin nüfusunun yüzde 15 ile 20’si arasını oluşturan Aleviler Suriyeli mülteci-
lerin yerleşmesi ve kalıcı olmasından özellikle kaygılı. Geleneksel olarak laik, siyasi 
İslam konusunda endişeli ve CHP’ye oy veren bu kesim, mazide yaşadıkları acı olay-
lardan dolayı da özellikle hassas. Çeşitli dönemlerde maruz kaldıkları şiddet ve bas-
kılardan dolayı Alevi nüfusu Anadolu’da yoğun olarak yaşamış oldukları yerleşim 
yerlerinde azalmış bulunuyor.55 Aleviler, genel olarak AKP’nin, kendilerinin hak ta-
leplerine ve güvenlik endişelerine yanıt vermediğini düşünüyor.56 AKP yönetiminde 
az bir temsil imkanına sahipler. Cem evlerinin hala hukuki statüsü yok. Kendilerine 
hitaben onur kırıcı bir dil kullanılmasından, devlet ve hükümetin onları yeterince 
korumamasından şikayetçiler. Geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul Boğazı’nın iki ya-
kasını üçüncü kez birleştiren yeni köprüye on altıncı yüzyılda on binlerce Aleviyi kat-
letmiş Osmanlı Sultanı Yavuz Selim’in adının verilmesi Aleviler arasında yine huzur-
suzluk hissedilmesine yol açtı. Bu katliamların hatırası nedeni ile birçoğu, Ocak’tan 
beri süregelen mülteci yerleşimlerine dair spekülasyonlara özellikle hassasiyet göste-
riyor.57 Bir Alevi STK yöneticisine göre, “Aleviler bu bölgelerde kendilerini güvende 
hissetmediklerinden dolayı taşınacaklar, yani mülteci yerleşimleri Alevileri yerlerin-
den edecek”.58  

Alevilerin genel güvensizliği hükümetin Suriye savaşındaki tutumu dolayısıyla 
arttı. Onların açısından AKP’nin Esad’a yaklaşımı aynı zamanda mezhepsel bir karşı 
duruşu da barındırıyor. Mayıs 2013’te sınır kasabası Reyhanlı’daki bombalı eylemler-
den Esatçıları sorumlu tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “53 Sünni vatandaşım şehit 

 
 
54 Kriz Grubu söyleşisi, Ayhan Bilgen, HDP milletvekili, Ankara, 14 Haziran 2016.  
55 2012 seçimlerde Alevilerin yaklaşık yüzde 75’inin CHP’ye oy verdiği düşünülüyor; Haziran 
2016’da Kriz Grubu’nun Alevi toplum önderleri ile yaptığı söyleşilerinden, 2015 seçimlerinde, Alevi 
ailelerin oylarını HDP ve CHP arasında stratejik olarak bölüştürdüğü bu yolla HDP’nin yüzde 10’luk 
seçim barajını geçmesinin sağlandığı ve AKP’nin tek başına iktidar imkanını kaybetmesinde rolü 
olduğu anlaşılıyor. “Turkey’s Slow-Burning Alevi Unrest” [“Türkiye’nin Yavaş Yavaş Kaynayan Alevi 
Huzursuzluğu”], 24 Mart 2014. Zeidan, David. “The Alevi of Anatolia” [Anadolu Alevileri”], Middle 
East Review of International Affairs 3.4 (1999), s. 74-89.  
56 See Crisis Group Europe Report N°230, The Rising Costs of Turkey’s Syrian Quagmire, 30 Ni-
san 2014, p. 25. 
57 1937-38 yıllarında birçoklarının “Türkleştirme” kampanyası olarak değerlendiği bir harekatla 
devlet Tunceli ilinde çıkan ayaklanmayı bastırdı. 10,000’i aşkın insan öldürüldü, çok daha fazlası 
sürgün edildi. 2011’de dönemin başbakanı Erdoğan, harekatın “adım adım planlandığını” ve “tari-
himizin en trajik sayfalarından biri olduğunu” resmi bir özürle dile getirdi. Bir sonraki büyük olay 
Kahramanmaraş’ta yaşandı. 19 Aralık 1978 gecesi sağcıların gittiği bir sinemaya düzenlenen saldırı-
yı takiben, Alevi mahalleleri ve kuruluşlarına bir hafta boyunca yapılan misillemelerde 100 kişi ha-
yatını kaybetti, 100 ev ve 200 dükkan tahrip edildi. Son olarak Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te, Pir Sul-
tan Abdal kültür festivaline katılan çoğunluğu Alevi, 35 kişi bulundukları otelde yerli Sünni halk 
tarafından yakılarak öldürüldü.  
58 “Devlet demografik yapıyı kendi lehine değiştirmek için mültecileri kullanıyor. Alevilerin yoğun 
olarak yaşadığı illere mültecileri yerleştirmeyi planlıyorlar... Bu insanların niye gerilim yaşanması 
muhtemel bir yere gelmesi arzulanıyor? Kültürleri ve gelenekleri orayla uyumlu değil”. Kriz Grubu 
söyleşisi, Ankara’da bulunan bir Alevi derneğinin başkanı, 15 Haziran 2016.  
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oldu” açıklamasını yaptı.59 Daha sonra saldırıyı IŞİD üstlendi ancak Aleviler arasında 
Erdoğan’ın sözleri, “biz ve onlar” algısının dışa vurulduğu, sadece Sünnileri koruma-
ya odaklı zihniyetin simgesi olarak görüldü.  

Toplumda Sünni oranının artması endişesinin yanı sıra Alevilerin bir diğer endi-
şesi de, Nusayrilerin hakim olduğu bir rejimden kaçan mültecilerin Alevi-Nusayri 
bağlantısı kurarak kendilerine karşı husumet besleyeceği.60 Suriye’deki mezhepsel 
çatışmanın Türkiye’ye yayılmasından ve yerel sürtüşmelere yol açmasından duyulan 
korku özellikle de nüfusunun yarısı Nusayri olan, tarihi ve ekonomik olarak yakın 
bağlarla Suriye’deki Alevilerle bağlantıları olan Hatay’da hissediliyor. Mülteci akının 
en yoğun olduğu günlerde Hatay’ın Samandağ ilçesindeki bazı Nusayri köylerinin 
mültecilerin gelmesini önlemek için silahlandığı söyleniyor. İfadeler, hem ilçeye ci-
hatçıların sızmasından hem de gerçek mültecilerin Samandağ’da yaşayan Nusayrileri 
Suriye Devlet Başkanı’nın aşiretinin uzantısı addedip onlara saldırmaları ihtimalin-
den ürktükleri yönünde. Yerel bir seçilmişe göre “Mültecilerin çoğu iç savaştan Alevi/ 
Şiileri sorumlu tutuyor. Bu kanı ülkemizde de mezhepsel çatışmaları tetikleyebilir”.61  

Şubat 2016’da Kahramanmaraş ilinin Dulkadiroğlu ilçesindeki 24 Alevi köyünden 
biri olan Sivricehöyük yakınlarında inşa edilecek ve 25,000-27,000 mültecinin yer-
leşeceği kamp için ihale süreci başladı. Ülke çapında Alevi derneklerinin katılımıyla 
3,000 nüfuslu kırsal bölgede protestolar düzenlendi. İnşaata Mart ayında başlandı. 
Nisan’da protestocular yerel jandarma kuvvetleri ile karşı karşıya geldi. Protestolar 
muhalefet partilerinin bazı üyelerince desteklendi ve sosyal medyada #Ovamado-
kunma kampanyaları yürütüldü. İldeki idareciler Haziran’da protestoları yasakladı. 
HDP Eş Genel Başkanı protestoculara destek verdiğinde hükümet yanlısı medya ona 
“mülteci karşıtı” damgasının vurdu. Demirtaş ise protestoların mültecilere karşı de-
ğil, AKP’nin kötü niyetine karşı düzenlendiğini savundu.62 Yani toplumun bir kısmı 
protesto ederken, protestoya destek de “mülteci karşıtı” etiketi yapıştırılmasına yol 
açıp seçmenler arasında olumsuz algılanabilmekte.  

Benzeri şikayetler Divriği-Sivas ve Mazgirt-Tunceli için de hükümete eleştirel 
yaklaşılan mecralarda yankı buldu. Bir internet platformunda Sivas Valisi’nin Divriği 
Belediye Başkanı’na Nisan ayında gönderdiği AB ile varılan mutabakat uyarınca kamp 

 
 
59 “Erdoğan: Reyhanlı’da 53 Sünni Vatandaşımız Şehit Edildi!”, Radikal, 14 Haziran 2013.  
60 Arap Alevileri Nusayri olarak adlandırılmaktadır. Anadolu Alevileri ile ortak özellikleri ikisinin 
de Şii mezhebinin kolları olması. Ayrıca Suriye’deki Nusayriler ve Türkiye’nin Aleviler İslamcı ideo-
loji ve yönetime geleneksel olarak karşıdır. Ancak tarihsel gelişim, kültür ve dini ibadet açılarından 
aralarında farklılıklar da bulunuyor. Türkiye’de yaşayan Arap Alevileri (veya Nusayriler) etnik ola-
rak Arap; yoğunlukla Hatay’da yaşamakta ve toplam sayıları bir milyondan az. Kürt ve Türk etnik 
kökenli Aleviler ise çoğunlukla İç Anadolu’da, Doğu Anadolu’da ve Batı’daki büyük şehirlerde yaşı-
yor. Türkiye’deki sayılarının 15 ile 20 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. 
61 Kriz Grubu söyleşileri, Hatay, Haziran 2016. Orada bulunan Nusayriler sınırın öteki tarafındaki 
Suriyeli Alevilerle bağları olduğunu söylüyor Devlet Başkanı Beşar El Esad’a sempati beslemiyorlar 
ancak, cihatçıların ve Sünni militanların güç kazanması onları Esad rejiminin devam etmesinden 
daha çok endişelendiriyor. Sivricehöyük muhtarı Mehmet Caner’in açıklamaları için bkz. “Turkish 
villagers rally against refugee plans, citing fears of Sunni extremists” [“Sünni Aşırıcılardan Endişe 
Eden Türk Köylüleri Mülteciler Hakkında Hazırlanan Planlara Karşı”], Hürriyet Daily News, 7 Ni-
san 2016. 
62 “Turkey: Container Cities, Uprooting Alevis, Fear of Infiltrating Jihadists” [“Türkiye: Konteynır 
Şehirler, Alevilerin Yerlerinden Edilmesi, Cihatçıların Sızmasına Dair Endişeler”]. Gatestone Insti-
tute, 26 Nisan 2016. “Demirtaş ‘Mültecileri istemiyoruz’ eylemcilerini savundu”, Sabah, a.g.e. 
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inşaatı için “acil” yer bulunması hususundaki yazısı yayınlandı.63 Mazgirt’teki kamp 
arazisi ile ilgili spekülasyonlar hakkında Belediye Başkanı’nın yorumu şöyle: 

Kendi stratejik emelleri veya politik anlayışları itibarıyla bölge tamamen yabancı-
laştırılmak ya da farklılaştırmak isteniyorsa bunu kimse kabul etmez. Kamp, bu-
radaki halkın, inancının, yaşanmışlıklarının yani bir bütünün ölmesi anlamına 
gelir. Hiçbir devlet veya iktidar, bir halkın yaşadığı coğrafya üzerinde, inancı üze-
rinde oyun oynayamaz.64 

Yetkililer ve AKP temsilcileri bir asimilasyon veya toplumsal doku bozma politikası 
uygulamadıklarını vurguluyor ve mülteci kamplarının konumlarının belirlenmesinde 
hiçbir siyasi gündemle hareket edilmediğinin altını çiziyor. Yine de, tarihi travmala-
rın yanı sıra Suriye’deki savaşla da ilişkilendirilme tehlikesi arz eden kimliğe dair fay 
hatlarını göz önünde bulundurarak kampların Alevilerin yaşadığı yerlerin uzağına 
kurulması daha sağduyulu bir yaklaşım olabilir. Öte yandan hükümet, mahallelerine 
mülteci gelmesi konusunda kimlik temelli huzursuzluk yaşayan bu toplulukların en-
dişelerini daha fazla gidermeye çalışabilir. Mültecilere ve kamplara dair kararlar 
merkezde alınıyor ve atanmış valiler vasıtasıyla hayata geçiriliyor. Kendileri ile diya-
log olmaması ve çekincelerinin dinlenmediği algısı dolayısıyla yerel halklar arasında 
söz konusu kararların dayatıldığı hissiyatı hakim. Mülteci yerleşimleri ile ilgili ileti-
şim kanallarının kapalı olması ve şeffaflık eksikliği sebebiyle durum, birçoğu gerçek-
likten uzak bir takım spekülasyonlara giderek daha fazla açık hale geliyor. 

2. Kürtler, Liberaller ve Laik Kesim  

Kürt siyasi hareketine yakınlık duyanların Ankara’nın Suriye politikasına eleştirel 
yaklaşımlarının kendine has nedenleri var. Bu kişiler, Ankara’nın Suriyeli Kürtleri 
çevreleme ve PYD’nin Kuzey Suriye’de güçlenmesinin önünü kesme amacını güttüğü 
kanısındalar. Aleviler gibi onlar da mültecileri güvenlik tehdidi ve siyasi tehdit ola-
rak algılıyor ve Kürt çoğunluğun yaşadığı güneydoğu ilçelerine yerleştirilmelerinden 
çekiniyorlar. Söz konusu ilçelerde oturanlar geleneksel olarak Kürt hareketini destek-
liyor ve HDP’ye oy veriyor. Bazı yerlerde oy dengesinin Suriyelilerin seçme/seçilme 
hakkına kavuşması halinde değişebileceği düşünülüyor. 

PKK’nın şehirdeki gençlik yapılanması ile devletin güvenlik güçleri arasındaki ça-
tışmalar neticesinde 300,000’den fazla Kürt evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu ilçe-
lerde hızlı bir demografik değişiklik yaşanması için zeminin oluştuğunu düşünenler 
var. 80’ler ve 90’larda Kürtlere uygulanan asimilasyon politikaları hatırlandığında, ye-
niden inşa sürecinin “demografik yapıyı Kürtler aleyhine bozacağı” endişesi beliriyor.65 

Laik kimliği ön planda olan nüfus da benzer huzursuzluklar yaşıyor. CHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selin Sayek Böke’ye göre, “geleneksel olarak CHP oy-
larının çoğunlukta bulunduğu yerlere özellikle yerleştirilen kitleler var. Normal şart-
larda mültecilere olumlu yaklaşacak sosyal demokrat ve liberal insanlarla konuştu-

 
 
63 “Maraş’tan sonra Sivas Divriği: Alevi Nüfusu Yoğun İlçeye Mülteci Kampı Hazırlığı”, Diken, 12 
Mayıs 2016. 
64 “Valilik açıkladı, Tunceli’de sığınmacı kampı kurulmuyor”, CNN Türk, 2 Haziran 2016. İlçe Bele-
diye Başkanı Tekin Türkel solcu Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖDP) üyesi. Onun sözlerini takiben 
valilikten de mülteci kampı yapılmayacağı açıklaması yapıldı. 
65 CHP İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak’ın Türkiye’’nin mültecileri raporundan. “Türkiye’nin 
Yeni Seçmenleri: Suriyeliler”, Deutsche Welle, 18 Mart 2016.  
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ğumda bana, iktidar partisinin mültecileri yerleştirmek suretiyle bu seçim bölgeleri-
ni kendi lehine oy çıkacak şekilde düzenlemeye çalıştığından duydukları rahatsızlığı 
ifade ediyor. Tam da bu nedenle mülteci yerleşimine tümden karşı çıkıyorlar”.66 
Mart 2016’da AB Anlaşması uyarınca Yunanistan’dan geri gönderilecek 72,000 mül-
teciyi ağırlaması planlanan bir geçici alıkoyma tesisinin İzmir şehir merkezinin 110 
kilometre uzaklığındaki Dikili’ye yapılacağı duyumu yayıldı. Yerel halk tepkiliydi. 
Nisan 2016’da Kriz Grubu’na konuşan Dikilililer, Çeşme’de benzer kamp inşaatları-
nın öngörüldüğüne dikkat çekerek -eski vali Mustafa Toprak’ın gelenlerin 24 saatte 
başka yerlere taşınacağı garantisine rağmen - uzun vadeli etkilerden endişelerini dile 
getirdiler. 

Mültecilerle çalışan STK temsilcilerinin söylediğine göre yerli halk güvenlik ve 
kültürel uyumsuzluk korkusu yüzünden mültecileri hoş karşılamıyor ve hükümetten 
bu insanları başka yerde ağırlanmasını istiyor.67 İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bazı 
ilçe belediyelerinin mültecilere hizmet götürmeyi ya reddettiği ya da onlara ayıracak 
kaynaktan yoksun olduğu söyleniyor.  

Hükümete duyulan ideolojik temelli güvensizlik bu tehdit algısının tam merke-
zinde. Fakat bu durum mültecilere insani yaklaşımın önünde bir engel olabiliyor, 
mültecilerin istihdam gibi pratik ekonomik sebeplerle batı illerine geldiğini görmeyi 
zorlaştırabiliyor. Bazı uzmanlar tartışmayı siyasetin dışına çıkarmaya çalışıyor: 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duygusal bir yakınlık duydukları doğru. Türkiye’deki 
Suriyeliler bebeklerine onun adını veriyorlar mesela. Ama bundan hareketle, bu 
insanların stratejik olarak kullanıldıkları sonucuna varmak biraz zorlama olur. 
Suriyelilere oy hakkı tanınmasıyla AKP’nin lehine sonuç yaratılacağı endişesi 
2011’den beri hep dile getiriliyor. Laikler büyük şehirlerde her tarafta Arapça ya-
zıları görüyor ve bunu laikliğe tehdit olarak yorumluyor. Hataylı Aleviler Sünni 
Suriyelilerin ilin kontrolünü ele geçirmelerinden korkuyor. Sonuç bazı durumlar-
da Sünnileşmeye dönüşse de bunun ne kadarı özellikle yapılıyor ne kadarı ise du-
rumun kaçınılmaz sonucu, bilmek zor. Kaldı ki, Suriyeliler vatandaşlık alırlarsa 
onları oraya buraya göndermek kolay olmaz; istemedikleri bir yere taşınmayı 
reddederler.68  

Türkiye vatandaşları ve Suriyeliler arasında sistematik bir diyalog bu topluluğun ka-
yıtsız şartsız Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemine hizmet edecek homojen bir yapı 
olmadığının anlaşılmasına da yardım edebilir. Hükümetin, uygulanan politikaları, 
benimsenen yaklaşımı ve karşılaşılan sorunları kamuoyuna açıklama hedefi güden 
ve ev sahibi toplumda gerginliğe yol açan yanlış anlamaları gidermeye yönelik bir 
iletişim stratejisi geliştirmesi elzem. 

 
 
66 Kriz Grubu söyleşisi, Selin Sayek Böke, Ankara, 13 Haziran 2016.  
67 Kriz Grubu söyleşisi, Kadir Beyaztaş, Genel Koordinatör Yardımcısı, Sığınmacılar ve Göçmenlerle 
Dayanışma Derneği (SGDD), 15 Haziran 2016.  
68 Kriz Grubu söyleşisi, Göç uzmanı, Ankara, Haziran 2016. 



Türkiye’nin Mülteci Sorunu: Kalıcılığın Siyaseti 

Kriz Grubu Avrupa Raporu N°241, 30 Kasım 2016 Sayfa 20 

 

 

 

 

 

IV. Siyasi Kutuplaşma ve Muhalefetin İkilemleri 

Nüfusun yarısının cumhurbaşkanının yetkilerinin arttırılmasından endişe duyması 
ve hükümetin attığı her adımın bu doğrultuda yorumlamasında kendini gösteren 
toplumsal kutuplaşma, her konuda sağlıklı tartışma yapma imkanının önünü kesi-
yor. Siyasi partilerin etnik, mezhepsel ve kültürel kimlik üzerinden ayrışan tabanları 
var. Bu da mülteci entegrasyonu konusunu siyaseten daha hassas hale getiriyor. Su-
riyelilere vatandaşlık verilmesi halinde AKP’yi destekleyeceklerine dair inanç yapıcı 
tartışmayı engelliyor.69  

Diyalog eksikliği mülteci krizine has değil. Neredeyse on yıldır AKP ve muhalefet 
yapıcı bir şekilde bir araya gelemedi. Hemen her konu sıfır toplamlı oyun şeklinde 
görülüyor. Söz konusu kutuplaşmadan dolayı CHP, MHP ve HDP’yi mülteci konu-
sunda karşılaşılan zorluklarla ilgili hükümete destek olmaya teşvik edecek bir ortam 
söz konusu değil. Ayrıca, muhalefetin temsil ettiği kesimlerin hassasiyetleri Suriyeli-
lerin uzun vadeli entegrasyonu konusunda yapıcı bir söylem geliştirilmesini daha da 
güçleştiriyor. Ana muhalefet partisi sözcüsüne göre:  

Toplumu hazırlamak şart ama bunu giderek daha fazla kök salan siyasi kutup-
laşma nedeni ile yapamıyoruz. Güvenlik, kamu hizmetleri ve işgücü piyasası hu-
suslarında rasyonel parametrelere dayalı açık bir ulusal fikir teatisi yapılamıyor. 
Her şeye bu kutuplaşma dahilinde yaklaşılıyor.70 

Muhalefet partileri mülteci konusunu AKP’nin hatası olarak görüyor. Onlara göre 
iktidarın Esad rejimine karşı duran, Esad karşıtı silahlı Sünni muhaliflere destek 
sağlayan, en azından 2014’e kadar IŞİD’e ılımlı yaklaşan ideolojik güdülü politikası 
yanlış.71 CHP Genel Başkanının Haziran 2015 seçim kampanyasında, net bir plan 
sunmamakla birlikte, seçildiği takdirde savaşı bitireceği ve Suriyelileri daha mutlu 
olacakları vatanlarına geri göndereceği söylemi de bu yaklaşımı yansıtıyor.72  

Toplumun çoğunluğu mültecilerin kalıcı olmasını istemiyor ancak Türkiye’nin 
(Avrupa’daki İslam karşıtlığının aksine) gösterdiği misafirperverlik ve merhametten 
gurur duyuyor. Bu da muhalefet partilerini bir ikilemde bırakıyor, çünkü mülteci 
karşıtı görünmenin de uzun vadeli entegrasyonu desteklememin de siyasi faturası 
olabilir. Bu durum muhalefet partilerinin söylemlerinde tutarsızlık yaratabiliyor.   

Seçmen tabanlarının karmaşık yapısı da muhalefet partilerinin manevra kabiliye-
tini azaltıyor. Ülkede toplam oyun dörtte birini alan CHP’nin tabanı büyük oranda 

 
 
69 Bu duruma toplumsal kutuplaşma olumsuz etki ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 74’ü ço-
cuklarının başka partilere oy veren ailelerin çocukları ile oynamasını istemiyor. “Turkey: Divided 
We Stand”, GMF, Nisan 2016. 
70 Kriz Grubu söyleşisi, Selin Sayek Böke, CHP Sözcüsü, Ankara, Haziran 2016. 
71 CHP milletvekili Selina Doğan’ın parlamentodaki sözleri şöyle: “Mülteci krizinin bu kadar derin-
leşmesinin altında AKP’nin izlediği yanlış ve öngörüsüz Suriye politikası yatıyor. AKP’nin stratejik 
derinlik dediği dış politikası, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Suriye’de de bataklığa saplandı. 
AKP Hükümeti mezhepçi bir anlayışla “Üç saatte Şam’a varırız” gibi hülyalarla Suriye’deki savaşı 
kışkırtarak dış politikayı ve uluslararası dengeleri okuyamadığını göstermiştir...”, www.tbmm.gov.tr/ 
tutanak/donem26/yil1/ham/b10401h.htm, 21 Haziran 2016.  
72 “CHP’s latest election promise of sending back Syrian refugees in Turkey comes under criticism” 
[“CHP’nin Seçim Kampanyasında Verdiği Türkiye’deki Suriyelileri Geri Gönderme Sözü Eleştirili-
yor”], Daily Sabah, 23 Nisan 2016. CHP’nin önceki açıklamaları da bu yönde. “CHP head pledges to 
get Turkey out of troubling situation” [“CHP Liderinin Türkiye’yi Zor Durumdan Çıkarma Vaadi”], 
Hürriyet Daily News, 11 Haziran 2015. 
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laik ve şehirli kesim ile Anadolu’nun doğu ve ortası ile batıdaki illerde yaşan Aleviler-
den müteşekkil.73 Parti, bir yandan mültecileri kimlik ve güvenliklerine tehdit şeklinde 
algılayan Aleviler ve şehirli laik orta sınıfın duruşunu temsil etmeye, diğer yandan 
ise sürdürülebilir çözümler üretmeye çalışıyor. Bir CHP milletvekili durumu şöyle 
özetliyor: “Elimiz kolumuz bağlı. Eğer bir Alevi köyünün endişelerini dillendirirsek, 
bu bizim Alevi yanlısı yaftası yememize neden oluyor, bu da partinin aleyhine kullanı-
lıyor”.74 2015 seçimlerinden sonra partinin temsilcileri mültecilerin kalıcılığı gerçe-
ğini kabullenmek gerektiğinin altını çizerek entegrasyonlarının şart olduğunu ifade 
etmeye başladı. Haziran 2016’da CHP’nin mülteci araştırma komisyonunun yayınla-
dığı raporda entegrasyon yolundaki güçlüklere dikkat çekiliyor: bu alanda atılan adım-
ların eşgüdümünden sorumlu bir Göç Bakanlığı kurulması ve 1951 Mülteci Sözleş-
mesi’nin uygulanmasında coğrafi sınırlamanın kaldırılması da dahil bazı öneriler 
sunuluyor.75  

MHP de benzer bir ikilem yaşıyor. Parti bir yandan Ankara’nın açık kapı politika-
sını destekliyor, öte yandan milliyetçi, güvenlik odaklı ve Batı’ya şüphe ile yaklaşan 
tabanına hitap etmeye çalışıyor. Haziran 2015 seçimlerinden önce MHP yönetiminin 
vurguladığı noktalar, mültecilerin Türkiye’ye ekonomik maliyetinin büyüklüğü ve 
artan Suriyeli nüfus nedeni ile ülkedeki suç oranlarının yükselme riski idi. Genel 
Başkan’a göre “misafire” yardım eli uzatmak doğruydu ancak Avrupa’nın çıkarları 
doğrultusunda Türkiye’yi bir mülteci deposuna çevirmek – hele bir de bu kişilere 
ülkede sürekli kalma imkanı vermek – tamamen yanlıştı.76 Ayrıca MHP özellikle 
mültecilerin neden olabileceği güvenlik tehdidini sıklıkla dile getiriyor: 

...mülteciler ülkemiz için artık kesin bir milli güvenlik sorunu halini almıştır. 
Kontrolsüz Suriyeliler meselesi artık Türkiye için bir beka meselesidir. Bunca in-
sanın kısa, orta ve uzun vadede terör örgütlerinin maşası olmayacağının garantisi 
var mıdır?77 

HDP ise mazlumların yanında durmaya çalışırken Ankara’nın Suriye politikasına 
özü itibarıyla karşı olan, ve Arap/Sünni İslamcılıktan endişe duyan sol tabanına ku-
lak vermek zorunda. Parti, Haziran 2015 seçim beyannamesinde, 1951 Mülteci Söz-
leşmesi’nin uygulanmasında, savaştan kaçan ve acı çeken milyonlarca insanın yaşam 
hakkını ihlal eden coğrafi sınırlamanın kaldırılması gereğine ve mültecilerin enteg-
rasyonunun gerekliliğine vurgu yapıyor.78 Aynı beyannamede, Sünni Arap Suriyelile-
ri, Kürt ve Alevilerin çoğunlukta bulunduğu şehir merkezlerine ve kırsal yerleşimlere 

 
 
73 Kasım 2015 seçimlerinde CHP yüzde 25.4, AKP ise 49.4 oy aldı. “Türkiye’nin Seçimi: İktidardaki 
AKP Tekrar Çoğunluğu Kazandı”, BBC, 2 Kasım 2015. 
74 Kriz Grubu söyleşisi, CHP milletvekili, Haziran 2016. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, geçmişte CHP 
Genel Başkanı’nın Alevi kökenine işaret ederek ana akım Sünni çoğunluktan oy almasını engelleme 
çabaları oldu. 
75 www.igamder.org/wp-content/uploads/2016/08/SINIRLAR-ARASINDA-BASKI2.pdf. 
76 “Toplumsal Onarım ve Huzurlu Gelecek: Bizimle Yürü Türkiye”, MHP’nin resmi İnternet sitesi, 
7 Haziran 2015. “Bahçeli: Hükümetin yanındayız”, Takvim, 26 Nisan 2016. 
77 “Ne Kadar Bela Varsa, Türk Düşmanlığında Birleştirdiler”, Doğan Haber Ajansı, 19 Şubat 2016, 
İfade MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan’a aittir. 
78 www.hdp.org.tr/images/UserFiles/Documents/Editor/HDP%20Se%C3%A7im%20Bildirgesi% 
20Tam%20Metin.pdf.  
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getirerek Ankara’nın nüfus mühendisliği yaptığı ve kamplardaki cihatçı faaliyetler-
den rahatsızlık duyulduğu belirtiliyor.79  

Söylemlerde yakın geçmişte gerçekleşen değişime bakarak her partinin Suriyeli-
lerin çoğunun Türkiye’de kalacağını kabullenmeye başladığını söylemek mümkün. 
Ancak AKP, CHP ve MHP ulusal güvenlikle ilgili konularda, örneğin devletin FETÖ/ 
PDY diye adlandırdığı oluşuma karşı düzenlenen operasyonlarda, beraber duruş ser-
gilemelerine rağmen, zorlu mülteci entegrasyonu sorunu konusunda henüz yapıcı bir 
diyalog kurmuş değil. İktidar, PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla HDP’yi dışladığı 
için mültecilerle de ilgili temas yok denecek kadar az. Kasım 2016 itibarı ile iki eş 
genel başkanı dahil olmak üzere on HDP milletvekili tutuklu bulunuyor. Farklı kesim-
lerin endişelerinin giderilmesi, sosyal bütünlüğün korunması, mülteci ve ev sahibi 
toplum arası gerginliklerin önlenmesi için parlamentoda temsil edilen tüm muhale-
fet partilerinin görüşlerinin dinlenmesi ve önerilerinin ele alınması gerekmekte. 

 
 
79 Partinin tavrını açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sözleri şöyle: “…Maraş 
Pazarcık’a 3 bin Alevi bölgesine 27 bin Suriyeli Sünni gönderecek olan sizsiniz. Dikili’ye Çeşme’ye 
kamplar kurulacak... Mezhep değişimi sağlayacak şekilde kullanacaklar... Sen mülteci kamplarını 
denetime açmıyorsun. Vahim iddialar var. IŞİD, El Nusra orada eğitim alıyorlar diye iddialar var. 
Suriye’de katliam yapıp oraya geri döndükleri, cinsel istismar, fuhuş, tecavüz iddiaları var... altında 
başka kaygılar aramak haksız mı.?”, “Demirtaş’tan Bahçeli’ye: Kan Görünce Yanaklarına Can Geli-
yor”, Cumhuriyet, 5 Nisan 2016. 
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V. Koruma ve Entegrasyon mu Vatandaşlık mı? 

Mültecilere vatandaşlık verileceği ilk defa 2014 yerel seçimleri öncesi ortaya atıldı-
ğında, muhalefet milletvekilleri parlamentoya Suriyelilerin hukuki statülerine dair 
planlarla ilgili yazılı soru önergeleri sundular. Yetkililer ve bazı hak savunucusu 
STK’lar basın açıklamaları yayınlayarak bu spekülasyonun temelsiz olduğunu ve 
mültecilere karşı bir nefret ve öfke iklimi yaratma amacıyla ortaya atıldığını açıkladı-
lar. Spekülasyon o sıra temelsiz görünse de Cumhurbaşkanı beklenmeyen bir şekilde 
Temmuz 20ı6’da geçici koruma altındaki Suriyelilere vatandaşlık verileceğini duyu-
runca durum değişti.80 15 Temmuz darbe girişimi sonrası mültecilere karşı milliyetçi 
söylem ve AKP’nin gizli bir gündemle oy tabanını genişletmeye çalıştığı suçlamaları 
artarak gündeme geldi. #Ülkemde Suriyeli İstemiyorum hashtag’ının kullanımı 
küresel çapta önemli yükseliş gösterdi. 

Açıklamadan sonra AKP vatandaşlık verilmesi konusundaki tutumunu kademeli 
olarak farklılaştırdı. Bunun ekonomiye katkı sağlayacak şekilde, eğitim ve teknik be-
cerilere sahip olma kriterlerine bağlanarak, sadece 300,000 Suriyeliyi ve onların ai-
lelerini kapsayacağının altını çizilmeye başlandı. Adayların adli sicillerinin dikkatle 
inceleneceğine, daha önce herhangi bir suça karışmadıklarından ve bir terör örgütü 
ile bağlarının bulunmadığından emin olunduktan sonra vatandaşlık verileceğine 
özellikle vurgu yapıldı. İçişleri Bakanlığı, bir çifte vatandaşlık formülünün yanı sıra 
Türkiye’ye sanayi yatırımları yapan veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, 
kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülenler ve 
ailelerine yönelik bir “istisnai vatandaşlık” kavramı üzerinde çalışmaya başladı”.81  

Suriyelilere vatandaşlık verilmesi vaadinin kamuoyu tarafından olumlu karşı-
lanmaması muhalefet partilerinin eline bir fırsat verdi. CHP kararın referanduma 
sunulmasını istedi. MHP Genel Başkanı milliyetçilik kartını kullanarak “Vatandaş 
Türk’tür; Vatan Türk’tür ve geleceğimiz Türk olacaktır” dedi. HDP Eş Genel Başkanı 
ise önce halkoylaması istedi sonra geri adım atarak, temel hak ve özürlüklerin refe-
randum konusu yapılamayacağını savundu. AKP temsilcileri seçmen hesabı suçla-
malarını şiddetle reddederek partinin insani yaklaşımına vurgu yaptı.82  

Suriyelilerin mevcut durumdaki hukuki statüleri sürdürülebilir değil. Geçici koru-
maya dair bir zaman sınırlaması yok, fakat geçici korumadan kalıcı bir hukuki statüye 
geçmenin yolu da kanunda açıkça belirtilmiyor. Uzun süreli ikamet için iki seçenek 
var: kısa vadeli oturma iznine müracaat ya da çalışma izni için başvurmayı kabul 
eden bir işveren bulmak. Her ikisi için de hem zaman hem para gerekli. Bürokratik 
zorluklar da mevcut. Ayrıca yukarıda açıkladığımız üzere, Suriyelileri yasal çalışmaya 

 
 
80 “Suriyeliler 30 Mart’ta oy kullanacak mı?”, HaberTürk, 5 Şubat 2014. “MÜLTECİ-DER’den Suriyeli 
mültecilerin oy kullanma iddiasına yanıt”, Bianet, 28 Mart 2014. “Turkey plans to offer citizenship 
to Syrian refugees” [Türkiye Suriyelilere Vatandaşlık Vermeye Hazırlanıyor”], The Telegraph, 
3 Temmuz 2016.  
81 Tolga Şardan, “Suriyelilere ‘istisnai vatandaşlık’ formülü”, Milliyet, 15 Temmuz 2016. 
82 “Muhalefetten ‘Suriyelilere vatandaşlık’ tepkisi”, Al Jazeera Türk, 12 Temmuz 2016. “Parlamento 
grup toplantımızda yaptığım bir yanlışı da düzeltmek istiyorum: Partimizin resmi politikası olma-
yan bir durumu ben yanlış ifade ettim. Referanduma götürelim diyerek bu insanlara haksızlık yap-
tım. Referandum temel hak ve özgürlüklerde olmaz”. “Demirtaş: Referandum diyerek haksızlık yap-
tım”, Al Jazeera Türk, 14 Temmuz 2016. “AKP konuya sadece insani açıdan ve koruma boyutundan 
yaklaşıyor. Herhangi bir ‘siyasi kazanç’ söz konusu değil … Bunu iddia edenler gerilimi tırmandır-
mak istiyor”. Kriz Grubu söyleşisi, Afif Demirkıran, AKP milletvekili İstanbul, Eylül 2016. 
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yönlendirecek teşvikler de eksik. Hükümetin sorunun farkında olduğu ancak çözüm 
bulamamış olduğu anlaşılıyor.83  

Birçok Suriyeli hala savaş bitince ülkesine dönmeyi arzuladığını söylediği için si-
yaset üretenler tüm seçenekleri açık tutmaya çalışıyor. Üst düzey bir bürokrata göre: 
“Suriye’nin geleceği muğlak olduğu sürece, hem onların beklentileri hem de bizim 
politikalarımız belirsizlik arz edecek”. Bir AKP milletvekiline göre ise “vatandaşlık 
almaları evlerine dönmelerine ya da Avrupa’ya gitmelerine bir engel teşkil etmiyor”. 
Zaten Suriyeliler de vatandaşlığın kısa süre içinde verilebileceğine inanmıyor.84 Ya-
pılması gereken, uluslararası kurallar ve insan hakları açısından Türkiye’nin gelenle-
re mülteci statüsünü menşe ülkelerini göz önünde bulundurarak vermesi. Dolayısıy-
la Ankara’nın 1951 Mülteci Sözleşmesi’nin uygulanmasındaki coğrafi sınırlamayı sa-
dece Suriyeliler için değil bütün diğer uyruklar için de kaldırması ve sığınma işlemle-
rine dair süreçlerin hızlandırılması için kapasite arttırması lazım.85 Ancak bu adım atı-
lacağa benzemiyor. Türkiye, bunun çok sayıda yeni mülteciyi özendirmesinden ve ül-
kenin böylesi zorlu bir idari ve ekonomik külfetin altından kalkamamasından korku-
yor.86 

Hükümetin hızlandırılmış vatandaşlık yolunu açıp açmayacağı belli değil, ancak 
yaparsa sorun yaşanacağı muhakkak. Konu ile ilgili net politikalar oluşturmadan Su-
riyelilere vatandaşlık vermek veya onlara diğer mültecilerden farklı kriterler uygu-
lamak hem ev sahibi toplum hem de Suriyeli olmayan mülteciler açısından haksızlık 
olarak değerlendirilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 Birleşmiş Milletler Genel 
Kurul’unda yaptığı konuşmasında “Mülteciler için vatandaşlık sürecini başlattık... 
Sosyal risk problemi de meydana getiriyor, bu riski aldık ve pişman değiliz” diyerek 
tehlikenin bilincinde olunduğunu kabul etti.87 Her hâlükârda, Suriyelilere, eğitim, 
işgücü piyasası ve toplumsal hayata tam anlamıyla dahil olabilmeleri için adım ve 
şartların tanımlandığı uzun vadeli bir yaşam perspektifi sunmak şart. Ev sahibi top-
lumun vatandaşlığa tepkileri sağlıklı bir siyasi tartışmaya duyulan ihtiyacı gözler 
önüne seriyor. Suriyelilerin arasındaki farklılıkların da göz önünde bulundurulması 
lazım. Dar gelirliler ve vasıfsız Suriyeli işçiler vatandaşlık almaya pek istekli görün-
müyor, çünkü hem vergi avantajlarını hem de devlet tarafından sağlanan sosyal yar-
dımları kaybetmek istemiyorlar. Söyleşilerden edinilen izlenim, geçici koruma statü-

 
 
83 “Sorunun nasıl çözüleceği bilinmiyor. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı ortaya bir konu 
atıyor ve tepkileri ölçüyor”. Kriz Grubu söyleşisi, Türkiyeli göç uzmanı, Ankara, Eylül 2016.  
84 Kriz Grubu söyleşileri, Ankara, Eylül 2016; Afif Demirkıran, AKP milletvekili, İstanbul, Eylül 
2016; Suriyeli mülteci, İstanbul, Ekim 2016.  
85 İnsan hakları örgütleri, Türkiye’nin bazı göçmen gruplarını kayırıldığını bazı gruplara karşı ise 
ilgisiz bir tavır takındığını söylüyor. Uluslararası Af Örgütü ülkede 400,000’den fazla Suriyeli ol-
mayan mülteci bulunduğunu bunların çoğunun Irak ve Afganistan’dan geldiğini aralarında İran, 
Somali ve Filistinlilerin de olduğunu yazıyor. Türkiye’de Suriyeliler geçici korumaya, diğerleri ise 
BMMYK aracılığı ile uluslararası korumaya başvurabiliyor. Uluslararası koruma başvurularının ne-
ticelenmesi yıllar sürüyor ve az sayıda olumlu karar çıkıyor. Ankara’nın etnik ve dini sebeplerle bazı 
grupları kayırdığı eleştirisi sıklıkla yapılıyor. Suriyelilere vatandaşlık gündeme geldikten sonra, İçiş-
leri Bakanı 17,000 Ahıska Türkünün de ortak etnik kökler nedeni ile vatandaşlığa alınacağını du-
yurdu. “Güvenli Olmayan Sığınak”, Uluslararası Af Örgütü, Temmuz 2016.  
86 Kriz Grubu’na konuşan uzmanlar Türkiye’nin yaklaşımının yaşanılan dönemin gerisinde kaldığı-
nı, üçüncü ülkelerden göçmenlerin coğrafi sınırlamayı kaldırmasa dahi Türkiye’ye geleceğini söylü-
yor. Kriz Grubu söyleşileri, Ankara, Ekim 2016.  
87 “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlık sürecini başlattık”, Sabah, 20 Eylül 2016. 
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sünün özellikle düşük gelirlilerce daha avantajlı bulunduğu yönünde.88 Diğer kesim-
ler hukuki statüleri ve Türkiye’deki gelecekleri hususlarında daha endişeli. Örneğin, 
hem istihdam alanında fırsat eşitliği isteyen nitelikli işgücü hem de mesleki eğitim, 
eğitim ve iş imkanları konularında hassasiyet gösterenler vatandaşlığa daha sıcak 
bakıyor.  

Anayasaya daha kapsayıcı bir vatandaşlık tanımının yazılması da bu alanda siya-
set üretiminin önünü açmak için önemli. Vatandaşlığı Türk olmak şeklinde tanımla-
yan 66. maddenin değişmesi daha kapsayıcı bir ulusal kimlik yaratılması noktasında 
hayati önem arz ediyor. Bu maddeye göre, “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı 
olan herkes Türktür”. 2012-2013 yıllarında yeni bir anayasa yazılmasına yönelik 
görüşmelerde, uzun yıllardır Kürt hareketi tarafından dile getirilen meşru bir talep 
olması hasebiyle, bu konu ele alındı. Söz konusu yönde bir adım, Suriyelilerin, Kürt-
lerin ve diğer etnik grupların kendilerini Türkiye toplumunun eşit bir parçası olarak 
görmeleri açısından önemli. Üst düzey bir AKP’li bürokratın Kriz Grubu’na söyledi-
ğine göre: “Suriyeliler vatandaşlık verilmesine yönelik politikaları hayata geçirmeye 
başlamadan önce anayasadaki vatandaşlık tanımının daha kapsayıcı hale getirilmesi 
lazım”.89 Ancak bu hususta partiler arasında uzlaşılamaması yüzünden Suriyelilerin 
vatandaşlık için biraz daha bekleyeceğini söylemek mümkün.  

Neticede, üretilen siyasetlerin, hem sürdürülebilir entegrasyona – vatandaşlık 
konusundan bağımsız olarak – öncelik vermesi hem de entegre olmayan Suriyelile-
rin Türkiye’de uzun vadede yaratacağı sorunları ve böylesi bir ötekileştirilmiş grup 
nedeniyle doğabilecek riskleri önlemeye odaklanması gerekiyor. 

 
 
88 “Suriyelilere Vatandaşlığa Neden Karşı Çıkılıyor?”, BBC Türkçe, 5 Temmuz 2016. 
89 Kriz Grubu söyleşisi, Başbakanlıkta görevli bir bürokrat, Ankara, Eylül 2016.  
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VI. Sonuç 

Türkiye’nin ülkedeki Suriyelilere yönelik yardım ve desteği takdire şayan. Özellikle 
2016 itibarıyla daha iyi entegrasyon fırsatlarının sunulduğunu söylemek mümkün. 
Yunanistan’a düzensiz göçmen ve sığınmacı geçişleri ve Ege Deniz’inde can kaybı sayı-
larındaki azalma da dikkat çekici. Ancak riskler ortadan kalkmış değil. Her ne kadar 
halihazırda savaş bölgelerinden kaçan siviller, Suriye içinde yerinden edilmiş kişiler 
olarak kalıyorsa da Suriye ve Irak’tan Türkiye’ye yeni mülteci akınları olması ihtimal 
dahilinde. AB ve Türkiye’nin, Türkiye’deki Suriyelilerin temel ihtiyaçlarını karşılama 
ve onları topluma daha iyi entegre olması, AB’ye olası göç dalgalarının önünün kesil-
mesi ve genel anlamda Türkiye’de istikrarın sağlanması noktalarında daha eşgüdümlü 
bir şekilde çalışmaları gerekiyor. Bu bağlamda, ülkenin kapasite sınırlarının ve haz-
metme kabiliyetinin göz önünde bulundurulması şart.  

Bütün taraflar AB-Türkiye Mutabakatı’nın çökmesinin getireceği risklerin ve bu-
nun sonuçlarının bilincinde hareket ederse daha sağlıklı bir ilerleme kaydedilebilir. 
Ankara ve Brüksel birbirine muhtaç, ancak çarpışmaya doğru adım adım yaklaşılı-
yor. Ankara, vize serbestleşmesi sağlanmadığı takdirde anlaşmadan çekileceğini söy-
lüyor. AB karşıtlığı artıyor ve vize muafiyeti sağlanmazsa bunun daha da vahim bir 
aşamaya erişeceği muhakkak. Türkiye’de giderek otoriterleşen yönetim anlayışının 
bu konuda işleri kolaylaştırmadığı da aşikar. Avrupalı diplomatlar, içinde bulunulan 
durumda çok sayıda Türkiye vatandaşının sığınma hakkı kazanacağını söylüyor.  

AB’nin az sayıda mülteci kabul etmeye yanaşması, Türkiye’deki makamların mül-
teci hakları alanında çaba göstermeye teşvik etmiyor. Nisan’dan beri Türkiye’den 
AB’ye yeniden yerleştirilenlerin sayısı sadece 2,300; Nisan’dan önce ise Türkiye, 
Lübnan ve Ürdün’den yeniden yerleştirilen Suriyeli sayısı 4,000. Temmuz 2015 ta-
rihli AB taahhüdü ise 2015-2016 yıllarında toplam 22,504 kişi kabul etmekti. Hem 
bu durum hem de AB’nin yeni bir göç dalgasından duyduğu korku ilişkilerin sağlık-
sız bir dinamikle yürümesine sebep oluyor ki bu sağlıksız dinamik, ilişkinin hukukun 
üstünlüğü ve insan hakları tartışmaları gibi diğer katmanlarına da sirayet ediyor.  

Türkiye’deki Suriyeliler için özellikle eğitim ve istihdama erişim alanlarında daha 
fazla kaynak aktarmak elzem. Harcamayla ilgili kararlar alırken, yerel dinamikleri ve 
siyasi hassasiyetleri gözden kaçırmamak şart. Muhalefet partileri ile mutabakata 
varmayı kolaylaştıracak ve ev sahibi toplum nezdinde adil algılanacak bir yerleştirme 
yaklaşımına ihtiyaç duyuluyor. Tüm bunlar uzun vadede toplumsal gerilimlerin ön-
lenmesi ve Suriyelilerin, kendilerininkinden farklı olan ve Avrupa’nın ise yeterince 
iyi kavrayamadığı, Türkiye’nin sosyal ve siyasi gerçeklerine vakıf olabilmeleri için 
gerekli.  

Komşularındaki savaş ortamı ışığında, Türkiye’deki geçici koruma rejiminin sür-
dürülebilir olmadığı aşikar. Mültecilerin entegrasyonu ve daha kapsayıcı bir vatan-
daşlık tanımı için yapıcı bir ulusal diyaloğa gereksinim büyük. Ankara sadece Suriye-
lere değil tüm göçmenlere yönelik her kesimin endişesini dikkate alan eşgüdümlü bir 
strateji tasarlayıp uygulamalı. Ancak, son tahlilde gerçek şu ki ana sorunun çözümü-
ne giden yol, bütün tarafların Suriye’deki savaşın sona ermesi adına daha yoğun ça-
ba göstermesinden ve harap olan ülkenin yeniden inşasından geçiyor.  

Ankara/Brüksel, 30 Kasım 2016 
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Ek A: Türkiye Haritası 
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Ek B: Türkiye’de Bulunun Kayıtlı Suriyelilerin Sayısı (2012-2016) 
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Ek C: Türkiye’de En Çok Kayıtlı Suriyelinin Yaşadığı 10 İl 

10 Kasım 2016 itibari ile* 

İller Toplam Nüfus Kayıtlı Suriyeli**  
 (Suriyeliler dışında) Suriyeli sayısı yüzdesi** 

1. Istanbul 14,657,434 413,406 2.7 

2. Şanlıurfa 1,892,320 398,551 17.4 

3. Hatay 1,533,507 377,731 19.8 

4. Gaziantep 1,931,836 318,802 14.2 

5. Adana 2,183,167 149,049 6.4 

6. Mersin 1,745,221 135,921 7.2 

7. Kilis 130,655 122,734 48.4 

8. Bursa 2,842,547 100,665 3.4 

9. Izmir 4,168,415 95,610 2.2 

10. Mardin 796,591 93,071 10.5  

* İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verileri. 
** Yuvarlanmış veriler. 
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Ek D: International Crisis Group Hakkında 

Uluslararası Kriz Grubu, kapsamlı saha araştırmaları ve üst düzey uzman görüşlerine dayalı analizler ya-
parak, dünya çapında ölümcül ihtilafları önlemek ve sonlandırmak amacıyla kurulan, 60'tan farklı ülkede 
110 çalışanı olan, kâr amacı gütmeyen, bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. 

Kriz Grubu’nun çalışmaları saha araştırmalarına dayanmaktadır. Çatışma ve şiddetin olduğu veya bek-
lendiği ülke ve bölgelerde siyasi analistlerden oluşan ekipleri bulunmaktadır. Kuruluş, söz konusu alanlar-
da birinci elden temin ettiği bilgiyi, tecrübeye dayalı değerlendirmelerle destekleyerek hazırladığı analitik 
raporları uluslararası alanda etkili karar mekanizmalarına sunarak, isabetli karar vermelerini sağlayacak 
önerilerde bulunmaktadır. Kriz Grubu aynı zamanda, dünyadaki 70 kadar farklı çatışma ve yeni çatışma 
ihtimalleri hakkında düzenli olarak durum analizi ve öngörü sunan Crisis Watch (Kriz Gözetimi) isimli aylık 
bülteni yayınlar. 

Kriz Grubu’nun raporları ve bilgilendirme dokümanları e-posta ve posta yoluyla dışişleri görevlilerine, ulus-
lararası kuruluş çalışanlarına ve diğer ilgililere iletilmekte, ayrıca internet sayfasından (www.crisisgroup. 
org) ücretsiz olarak indirilebilmektedir. Kriz Grubu, analizlerine ve çözüm önerilerine destek bulmak için 
devletler, onları etkileyen merciler ve medya ile yakın temas halinde çalışır. 

Siyaset, diplomasi, iş dünyası ve medyanın saygın isimlerinden oluşan Kriz Grubu yönetimi, hazırlanan 
rapor ve tavsiyeleri ulusal ve uluslararası karar alıcıların dikkatine sunma konusunda doğrudan katkı sağ-
lamaktadır. Kriz Grubu’na, BM eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) Yöneticisi Lord Mark Malloch-Brown başkanlık eder. Başkan Yardımcısı Ayo Obe, Nijerya’da 
hukuk doktoru, köşe yazarı ve TV sunucusudur. 

Kriz Grubu’nun Başkan ve CEO’su Jean-Marie Guéhenno, 2000-2008 yılları arasında BM'nin Birleşmiş 
Milletler Barış Gücü Operasyonları Sekreter Yardımcısı ve 2012’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreter 
Özel Vekili ve Arap Devletleri Arap Birliği Lideri olarak görev yapmıştır. 2013'te Fransız savunması ve 
ulusal güvenlik hakkındaki resmi raporu hazırlayan komisyonun başkanlığını yapmak üzere Ortak Özel 
Temsilci Vekili olarak görevinden ayrılmıştır. Kriz Grubu'nun uluslararası merkezi Brüksel'de, dokuz diğer 
ofisi ise Bişkek, Bogota, Dakar , İslamabad, İstanbul, Nairobi, Londra, New York ve Washington DC’de 
bulunmaktadır, Ayrıca Bangkok, Pekin, Beyrut, Karakas, Delhi, Dubai, Gazze, Guatemala City, Kudüs, 
Johannesburg, Kabil, Kiev, Mexico City, Rabat, Sydney, Tunus ve Yangon’da personel temsilciliği bulun-
maktadır. Grubun bölge bürosu veya yerel temsilcilikleri bulunan şehirleri ve takip ettiğimiz ülke veya böl-
geleri internet sitemizde bulabilirsiniz. 

Kriz Grubu, çok çeşitli devletlerden, vakıflardan ve özel kaynaklardan finansal destek almaktadır. Haliha-
zırda Kriz Grubu’nun aşağıdaki devlet ve devlet kurumları ile işbirliği vardır: Avustralya Dışişleri ve Ticaret 
Departmanı, Avusturya Kalkınma Ajansı, Kanada Dışişleri Bakanlığı, Kanada Ticaret ve Kalkınma De-
partmanı, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Fransa Dışişleri Bakanlığı, Alman 
Federal Dışişleri Bakanlığı, İrlanda Dışişleri Bakanlığı, Lihtenştayn Prensliği, Lüksemburg Dışişleri Bakan-
lığı, Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, Norveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanlığı, 
İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ile ilişkiler yürütmektedir.  

Kriz Grubu ayrıca şu vakıflarla da işbirliği içerisindedir: Carnegie Corporation of New York, Henry Luce 
Foundation, Humanity United, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Koerber Foundation, Open 
Society Foundations, Open Society Initiative for West Africa, Ploughshares Fund, Rockefeller Brothers 
Fund ve Tinker Foundation. 

Kasım 2016 
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Ek E: Kriz Grubu Avrupa ve Orta Asya Raporları (2013-2016) 

As of 1 October 2013, Central Asia  
publications are listed under the Europe  
and Central Asia program. 

Special Reports 

Exploiting Disorder: al-Qaeda and the Islamic 
State, Special Report, 14 March 2016 (also 
available in Arabic). 

Seizing the Moment: From Early Warning to Ear-
ly Action, Special Report N°2, 22 June 2016. 

Ukraine 

Ukraine: Running out of Time, Europe Report 
N°231, 14 May 2014. 

Eastern Ukraine: A Dangerous Winter, Europe 
Report N°235, 18 December 2014. 

The Ukraine Crisis: Risks of Renewed Military 
Conflict after Minsk II, Europe Briefing N°73, 
1 April 2015.  

Russia and the Separatists in Eastern Ukraine, 
Europe and Central Asia Briefing N°79, 5 Feb-
ruary 2016. 

Ukraine: The Line, Europe Briefing N°81, 18 July 
2016. 

Central Asia 

Kazakhstan: Waiting for Change, Asia Report 
N°251, 30 September 2013. 

Water Pressures in Central Asia, Europe and 
Central Asia Report N°233, 11 September 
2014. 

Syria Calling: Radicalisation in Central Asia, Eu-
rope and Central Asia Briefing N°72, 20 Janu-
ary 2015 (also available in Russian). 

Stress Tests for Kazakhstan, Europe and Cen-
tral Asia Briefing N°74, 13 May 2015. 

Kyrgyzstan: An Uncertain Trajectory, Europe 
and Central Asia Briefing N°76, 30 September 
2015. 

Tajikistan Early Warning: Internal Pressures, 
External Threats, Europe and Central Asia 
Briefing N°78, 11 January 2016. 

The Eurasian Economic Union: Power, Politics 
and Trade, Europe and Central Asia Report 
N°240, 20 July 2016 (also available in Rus-
sian). 

Uzbekistan: In Transition, Europe and Central 
Asia Briefing N°82, 29 September 2016. 

Kyrgyzstan: State Fragility and Radicalisation, 
Europe and Central Asia Briefing N°83, 3 Oc-
tober 2016 (also available in Russian and Kyr-
gyz). 

Balkans 

Serbia and Kosovo: The Path to Normalisation, 
Europe Report N°223, 19 February 2013 (also 
available in Albanian and Serbian). 

Bosnia’s Dangerous Tango: Islam and National-
ism, Europe Briefing N°70, 26 February 2013 
(also available in Bosnian). 

Bosnia’s Future, Europe Report N°232, 10 July 
2014. 

Macedonia: Defusing the Bombs, Europe Brief-
ing N°75, 9 July 2015. 

Caucasus 

Abkhazia: The Long Road to Reconciliation, Eu-
rope Report N°224, 10 April 2013. 

The North Caucasus: The Challenges of Integra-
tion (III), Governance, Elections, Rule of Law, 
Europe Report N°226, 6 September 2013 (al-
so available in Russian). 

Armenia and Azerbaijan: A Season of Risks, 
Europe Briefing N°71, 26 September 2013 (al-
so available in Russian). 

Too Far, Too Fast: Sochi, Tourism and Conflict 
in the Caucasus, Europe Report N°228, 30 
January 2014 (also available in Russian).  

Chechnya: The Inner Abroad, Europe Report 
N°236, 30 June 2015 (also available in Rus-
sian). 

North Caucasus: The Challenges of Integration 
(IV): Economic and Social Imperatives, Eu-
rope Report N°237, 7 July 2015 (also available 
in Russian). 

The North Caucasus Insurgency and Syria: An 
Exported Jihad?, Europe Report N°238, 16 
March 2016 (also available in Russian). 

Cyprus 

Divided Cyprus: Coming to Terms on an Imper-
fect Reality, Europe Report N°229, 14 March 
2014 (also available in Greek and Turkish). 

Turkey 

Blurring the Borders: Syrian Spillover Risks for 
Turkey, Europe Report N°225, 30 April 2013.  

Crying “Wolf”: Why Turkish Fears Need Not 
Block Kurdish Reform, Europe Report N°227, 
7 October 2013 (also available in Turkish). 

The Rising Costs of Turkey’s Syrian Quagmire, 
Europe Report N°230, 30 April 2014. 

Turkey and the PKK: Saving the Peace Process, 
Europe Report N°234, 6 November 2014 (also 
available in Turkish). 

A Sisyphean Task? Resuming Turkey-PKK 
Peace Talks, Europe Briefing N°77, 
17 December 2015 (also available in Turkish). 

The Human Cost of the PKK Conflict in Turkey: 
The Case of Sur, Europe Briefing N°80, 17 
March 2016 (also available in Turkish). 

Turkey’s Refugee Crisis: The Politics of Perma-
nence, Europe Report N°241, 30 November 
2016. 
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