GEÇİCİ SANMIŞTIK!
Göç ile gelen insanların ülkedeki
varlığı geçici sanılırken bu durum
kalıcı sorunlar ile birlikte sürekli
bir hal almış durumda.

ENDİŞELİYİZ!
İdlib’den Türkiye’ye
sayıları milyonlara ulacak
yeni bir sığınmacı akını
olabilir.

PEKĠ,
YA BUNDAN
SONRA?
İSTİYORUZ!
Suriye’nin kuzeyinde “güvenli
bölge” oluşturulmasını
istiyoruz.
T.C. cumhurbaşkanı : “Güvenli
bölge olmazsa kapıları açarız”

BORÇLUYUZ!
Düzensiz göç denen bu durumu
düzene oturtmak zorundayız.
Çocuklarımıza bunu borçluyuz.
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GĠRĠġ
Suriye’de 2011 yılında baĢlayan iç savaĢ nedeni ile ülkelerini terk etmek zorunda kalarak baĢka
ülkelerde yaĢam mücadelesi vermeye çalıĢan Suriyeliler sığındıkları ülkelerdeki yaĢamı ekonomik,
sosyal, kültürel ve güvenlik olarak etkilemiĢ ve etkilemeye de devam etmektedir.
Gaziantep Ticaret Odası Meclisi, ilk göç dalgasına müteakip 04 Aralık 2013 tarihinde özel “Suriye
Gündemi” ile toplanarak bir komite oluĢturmuĢ ve bu komite, 12 sivil toplum kuruluĢu ve 3
üniversitenin de katılımıyla bir ORTAK AKIL RAPORU hazırlamıĢtır.
Özelde Gaziantep’in sesi olmakla birlikte aslında tüm Türkiye’nin konuya iliĢkin hassasiyetlerini
içeren GAZĠANTEP ORTAK AKIL RAPORU kamuoyuyla, yetkili kiĢi ve kurumlarla da
paylaĢılarak bazı önemli adımların atılmasını sağlamıĢtır.
Gaziantep Milletvekillerinin ve Bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odalarının desteği ile dönemin
BaĢbakan Yardımcısı ile ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanına sunulan söz konusu rapor 18 ay
sonra Ağustos 2015’te gelinen noktanın tespiti için güncellenerek bir kez daha ilgililerle
paylaĢılmıĢtır.
Suriye krizinin baĢlangıcından bu yana yurtiçi/yurtdıĢından birçok kurum ve kuruluĢ tarafından
konuya iliĢkin incelemeler yapılmıĢ, raporlar hazırlamıĢtır. Birçok akademik çalıĢmaya da konu olan
Suriyeli sığınmacı meselesine iliĢkin çalıĢmalardan Gaziantep Ortak Akıl Raporu’nu ayıran en önemli
özellik, çalıĢmanın süreçten birebir etkilenen sivil inisiyatif tarafından gerçekçi bir bakıĢ açısı ile,
hiçbir siyasi görüĢün etkisi altında kalmadan hazırlanmıĢ olmasıdır.
Gaziantep Ticaret Odası Meclisi aradan geçen 4 yılın ardından mevcut durumu tespit etmek ve
gelecek projeksiyonu oluĢturabilmek adına Meclis Üyelerinin katılımı ile yeni bir “SURĠYE
ÇALIġMA GRUBU”1 daha oluĢturarak araĢtırma ve değerlendirme yapma kararı almıĢtır.
ÇalıĢmalara öncelikle literatür taraması yapılarak baĢlanmıĢ ve bugüne kadar Suriyeli göçmenlere
iliĢkin hazırlanmıĢ raporlar, makaleler, araĢtırmalar incelenmiĢtir.
ÇalıĢma Grubu üyelerinden, konunun sektörel faaliyetlerine, iĢgücü piyasasına, sosyal yaĢama
etkilerine iliĢkin görüĢ ve yaĢadıkları tecrübeler ile önerileri alınmıĢtır. Bu güne kadar yapılan istiĢare
toplantılarında aynı zamanda konunun uzmanı olan kiĢiler de davet edilmiĢ, beyin fırtınası ile mevcut
durum ve önlemler üzerinde tartıĢma ortamı oluĢturulmuĢtur.
Mevcut durum değerlendirmesi yapılırken; ulusal görünüm için çoğunlukla TBMM Göç ve Uyum
Raporu kaynak olarak kullanılırken, Gaziantep özelinde resmi kurumlarla yazıĢmalar yapılarak veri
sağlanmıĢtır.
Türkiye’nin göç alanındaki ilk enstitüsü olan Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü ile ortak çalıĢma
toplantıları yapılmıĢtır.
Diğer bir giriĢim ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde olmuĢ ve sınır ticareti ile sınırda ve
güvenli bölgede ülkemiz koordinasyonu ile bir ekonomik model üzerinde çalıĢmalar yapılması talep
edilmiĢtir.
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Çalışma Grubu Üyeleri rapor sonundaki tablodadır.
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Son olarak, ekte verilen Gaziantep’teki kurum ve kuruluĢ temsilcileri yapılan çalıĢtay neticesinde
çalıĢmaya son Ģekli verilmiĢtir.

Tüm bunlar yapılırken aĢağıdaki sorulara yanıt aranmaya çalıĢılmıĢtır.
 Yıllardır aynı siyasi ve kültürel havzada yaşadıktan sonra aynı topraklarda yaşamak
zorunda kalan iki toplumu gelecekte neler bekliyor?
 Bundan sonraki dönemde ne gibi önlemler alınmalı ?
 2011’den bu yana güvenli liman olan Türkiye’yi bundan sonra neler bekliyor?
 Bu süreç bir kaosa mı yoksa refaha mı gebe?
 Şu an yaşanan sorunların gelecekte büyümemesi için şimdi ve yarın ne yapılmalı ve
kim yapmalı?
Gelecek için geç kalmamak adına yapılan bu çalıĢmada; yaĢanan sürecin olumlu ve olumsuz çıktılarını
bir bütün olarak ele alınarak, yaĢadığımız ve yaĢanması muhtemel sorunları çıkarılmıĢ ve bu sorunlara
yönelik çözüm önerileri dile getirilmiĢtir.
Ve görülmüĢtür ki aslında en temel sorun, Türk toplumu açısından bu kadar sık yaĢanan göç
olgusunun kapsamlı ve sürdürülebilir bir politika ile ele alınmayıĢı ve uyum çalıĢmalarının
koordinasyonsuz olarak devam etmesinden kaynaklanıyor.
Biz yerel aktörler olarak kendi etki ve yetki alanımız dahilinde bize olan etkilerini yönetmeye çalıĢsak
da bütüncül bir yaklaĢım, bir politika olmadığı müddetçe yük gittikçe ağırlaĢmaya devam edecek ve
taĢınmaz bir hâl alacaktır.
Bütün bu demografik, kültürel, ekonomik, insani ve politik gerçeklik karĢısında daha da geç kalmadan
daha kapsamlı bir politika oluĢturulup Göç Bakanlığının kurulması ile ilk adım atılmalı.
Bakanlık koordinasyonunda da göçten birincil derecede etkilenmiĢ olan sınırdaki illerin sesine kulak
verilmeli ve önerilerini dikkate alınarak bir politika oluĢturulmalı.
Düzensiz göç denen bu durumu düzene oturtmak zorundayız. Çocuklarımıza bunu borçluyuz.
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DÜN
NASIL BAġLAMIġTI?
Biz hep göç yollarındaydık…
Göç, siyaset, ekonomi, sosyal ve kültürel yaĢamla yakından ilgilidir. Fırsat ve kriz boyutları
olan bir olgu olan göç; toplumları, politikaları, devletleri, sistemleri ciddi Ģekilde
etkilemektedir.
Coğrafi ve stratejik konumu sebebiyle tarih boyunca kitlesel sığınma hareketleri de dâhil
olmak üzere geniĢ anlamda göç hareketlerinin nihai durağı olan Türkiye, milyonlarca
göçmene ev sahipliği yapmıĢtır. Özellikle son yıllarda artan ekonomik ve siyasi gücü ve
istikrarlı yapısı, Türkiye’yi düzenli ve düzensiz göç hareketleri için çekim merkezi haline
gelmiĢtir.

4

Suriye’den gelen göç…
GRAFĠK 1:

2010
yılının
Aralık
ayında,
Muhammed Bouazizi isimli gencin
Tunus’ta kendini yakarak intihar
teĢebbüsünde bulunmasıyla patlak
veren olaylar, kısa sürede Arap
coğrafyasına yayılmıĢ ve baĢta
Mısır, Libya ve Suriye olmak üzere
Cezayir, Ürdün, Bahreyn ve Yemen
gibi Arap ülkelerini etkilemiĢtir.
Bu sürecin sonunda bazı ülkelerde
rejim değiĢiklikleri yaĢanırken bazı
ülkelerdeki iç karıĢıklıklar ise halen
devam etmektedir.

Olayların sıçradığı ülkelerden biri olan Suriye Arap Cumhuriyetinde, iç karıĢıklıklar Mart
2011’de baĢ göstermiĢtir. 2011 yılında baĢlayan Suriye iç savaĢı sonrasında 6,5 milyondan
fazla Suriyeli, sığınacak güvenli bir ülke bulabilmek için Türkiye, Lübnan, Ürdün ve
diğer ülkelere göç etmiĢtir.
Türkiye’ye ilk göç,29 Nisan 2011 tarihinde Hatay’ın Yayladağı Ġlçesi Güveççi Köyü
bölgesinden 252 kiĢilik ilk grubun topraklarımıza giriĢ yapması ile baĢlamıĢtır.
Sınırlarımıza gelen Suriyeliler için açık kapı politikası uygulanmıĢ, ayrıca rızası dıĢında
kimsenin geri gönderilmemesi ilkesi çerçevesinde hareket edilmiĢtir.
Ġç savaĢın bitmemesi ve Ģiddetini arttırması sonucu ülkemize gelen Suriyeli sayısı her yıl
artmıĢtır. Bugün ülkemize sığınan Suriyeli sayısı 3,6 milyonu aĢmıĢtır. Türkiye dünyadaki
en büyük sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır.

Suriyelilerin ülkemizdeki statüleri
Suriye vatandaĢlarının kitlesel olarak ve yoğun bir biçimde sınır noktalarımıza gelmeleri
nedeniyle “geçici koruma” sağlanmıĢtır.
Geçici koruma; bireysel uluslararası koruma baĢvuru mekanizmasının etkin bir Ģekilde
uygulanmasının mümkün olamayacağı ölçüde kitlesel göç hareketinin olduğu durumlarda,
uygulanan bir koruma tedbiridir.
Türkiye açık kapı politikası ile ülke topraklarına kabul, Geri göndermeme ilkesi, Gelen
kiĢilerin temel ve acil ihtiyaçlarının karĢılanması ilkelerine riayet ederek “Geçici Koruma”
statüsünü 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun
91'inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı
Geçici Koruma Yönetmeliği çerçevesinde sağlamaktadır.
Geçici koruma statüsü verilen Suriyelilere “Geçici Koruma Kimlik Belgesi”
düzenlenmektedir. Bu belge ile kayıt olunan illerde ikamet edilebilmektedir. Bu belge ile
beraber tahsis edilen yabancı kimlik numarası ile geçici koruma altındaki Suriyelilere
eğitime, sağlığa, istihdam piyasasına, sosyal yardımlara eriĢim, elektronik haberleĢme,
bankacılık, abonelik sözleĢmesi yapabilme vb. hizmetlerden yararlanma imkânı
getirilmiĢtir.
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BUGÜN
Ġlk zamanlar kısa süreli ve geçici bir durum olarak görülen bu göç, gün geçtikçe kalıcı bir
hal almıĢtır.
Göç yollarında bulunmasına, varlığından bu yana göç alan ve göç veren bir toplum olmasına
rağmen bir “göç politikası” olmaması gün geçtikçe kalıcı bir hal alan bu göçü yönetmeyi
zorlaĢtırmıĢtır. Bu durum, göç eden ve yerel halkın psikolojilerini ve yaĢamlarını etkilemiĢ ve
etkilemeye de devam etmektedir.
Bugün ülkede sürekli büyüyen Suriyeli sığınmacı popülasyonu Türk toplumunu ekonomik,
sosyal ve elbette siyasi bakımdan etkilemektedir.

DEMOGRAFĠK YAPI
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Dünya’da 5,6 milyon Suriyeli göçmen var…
Dünyada toplam 5.622.328 Suriyeli var. Bunun yaklaĢık yüzde 65’ine Türkiye ev sahipliği
ediyor.
BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 31 Temmuz 2019 tarihli
verilerine göre dünya üzerindeki Suriyeli göçmenlerin ülkelere göre dağılımı aĢağıdaki
tabloda verilmiĢtir.
TABLO 1 : SURĠYELĠ GÖÇMENLERĠN ÜLKELERE GÖRE
DAĞILIMI
ÜLKE
Dünya
Türkiye
Lübnan
Ürdün
Irak
Mısır
Diğer (Kuzey Afrika)

SURĠYELĠ GÖÇMEN
SAYISI
5.622.328
3.643.870
926.717
660.330
228.851
131.433
35.713

Kaynak: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria

PAY (%)

64,8
16,5
11,7
4,1
2,3
0,6

Tablodan da görüldüğü üzere
Suriyelilerin en çok tercih ettiği
ülke
Türkiye’dir.
Tercih
sebepleri yakınlık, kültürel
havza, geliĢen ekonomi olmakla
beraber bu tercihte Türkiye’nin
açık kapı politikası da önemli
bir etken olmuĢtur.

Türkiye’deki Suriyeliler…
Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü’nün 01.08.2019 tarihli verilerine göre Türkiye’de Geçici
Koruma statüsünde 3.643.870 Suriyeli bulunmaktadır. Geçici koruma altına alınan kayıtlı
Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ise ülke genelinde % 4,41’dir.
TABLO 2:

Suriyeliler Türklere göre daha genç…
Türkiye’de kayıtlı Suriyelilerin yaĢ dağılımı incelendiğinde yaĢ ortalamalarının
Türkiye’ninkinden oldukça genç olduğu görülmekte. Suriyelilerin yaĢ ortalaması 22,5 iken
Türkiye nüfusunun 2018 verilerine göre yaĢ ortalaması ise 31,7.
Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 46,47’si 0-18 yaĢ aralığında. Genç nüfus olarak tanımlanan
15-24 yaĢ aralığında ise 822 bin 382 kiĢi bulunuyor. BaĢka bir ifade ile Suriyeli genç
nüfusun toplam Suriyeli sayısındaki oranı %22,56. Türkiye’nin genç nüfus oranı ise
%15,8.
Cinsiyet dağılımına bakıldığında ise yüzde 54,16’sının erkeklerden oluĢtuğu görülmekte.

Türk VatandaĢlığı Verilen Suriyeli Sayısı
ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 8 Mart 2019 tarihi itibarıyla 79 bin 894
Suriyeliye Türk vatandaĢlığı verilmiĢtir.

Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısı
ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılan açıklamaya göre ülkesine
dönen Suriyeli 337 bin 729 kiĢidir.

7

TABLO 3:
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Ġllere Göre Suriyelilerin Sayısı
Göç Ġdaresinin 01.08. 2019 tarihli verilerine göre en çok Suriyeli barındıran Ģehir 546 bin 296
kiĢi ile Ġstanbul 2 olurken, Suriyelilerin en az olduğu Ģehir ise 23 kiĢi ile Bayburt. Bayburt’u
35 kiĢi ile Artvin, 62 kiĢi ile Tunceli takip ediyor.
En fazla Suriyeli barındıran ilk 10 ile bakıldığında yüzde 15 ile ilk sırada Ġstanbul yer alırken,
nüfus yoğunluğu bakımından ise Kilis en çok Suriyeli barındıran il konumunda. Yoğunluk
bakımından Kilis’i Hatay, Gaziantep ve ġanlıurfa takip etmektedir.
GRAFĠK 2:
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TABLO:5
TABLO 4: EN FAZLA SURĠYELĠNĠN OLDUĞU 10 ĠL
GEÇĠCĠ
KORUMA TÜRKĠYE’DEKĠ
ALTINDAKĠ
SURĠYELĠ PAYI
SURĠYELĠ SAYISI
(%)
TÜRKĠYE
3.643.870
ĠSTANBUL
547.943
15,03
GAZĠANTEP
445.748
12,23
HATAY
432.436
11,86
ġANLIURFA
429.735
11,79
ADANA
240.376
6,59
MERSĠN
201.887
5,54
BURSA
174.865
4,79
ĠZMĠR
145.123
3,98
KĠLĠS
116.317
3,19
KONYA
108.419
2,97

NÜFUSUNA
ORANI (%)
4,44
3,64
21,97
26,86
21,11
10,83
11,13
5,84
3,36
81,60
4,92
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Gaziantep’teki Suriyeliler
Tersine göç tehlikesi…
Gaziantep nüfus açısından Güneydoğu Anadolu’nun en büyük, Türkiye’nin ise 8. büyük ilidir.
TÜĠK nüfus sayımı sonuçlarına göre, 1990 yılında 738,245 olan Ģehir nüfusu 2000 yılında %
31.25’lik artıĢla 1.009.126’ya çıkmıĢtır. 1990-2000 yılları arasında yıllık nüfus artıĢ hızı %
3,1 olarak gerçekleĢmiĢtir. Nüfus artıĢının önemli bir kısmı göçten kaynaklanmaktadır.
Büyük oranda kendi taĢrasından göç alan Gaziantep, son 30 yılda ġanlıurfa, KahramanmaraĢ,
Kilis ve Adıyaman gibi çevre illerin kırsal bölgelerinden de göç almaktadır. Kentin sanayii
Ģehri olması göç merkezi olmasının en büyük nedenlerinden biridir
Ancak son 10 yılın iç göç verileri incelendiğinde bu durumun değiĢtiği, tersine bir göç
baĢladığı da görülmektedir. 2012 yılına kadar artan bir göç hızına sahip olan Gaziantep
2012 itibari ile net göçü negatife dönen yani iç göç veren bir kent olmuĢtur. Üstelik bu
eğilimin daha çok eğitimli nüfusta olduğu görülmektedir. Tablo 7’de de görüleceği üzere
2018 yılında kentten göç eden 62.206 kiĢinin %52,4’ünün eğitimli nüfus olduğu
görülmekte.
TABLO 6 : Gaziantep’te Ġç Göçün Görünümü
YIL

ALDIĞI GÖÇ

2008
37184
2009
36075
2010
40380
2011
45991
2012
41672
2013
41978
2014
46438
2015
46435
2016
45726
2017
47431
2018
44704
Kaynak: TÜĠK

VERDĠĞĠ GÖÇ

NET GÖÇ

NET GÖÇ
HIZI
(Binde)

36229
34125
36327
38634
39410
42291
44415
48858
50003
50485
62206

955
1950
4053
7357
2262
-313
2023
-2423
-4277
-3054
-17502

0,59
1,18
2,39
4,2
1,26
-0,17
1,07
-1,25
-2,16
-1,52
-8,59

2011 yılından sonra böyle bir durumun görülmesindeki önemli etkenlerden biri de kentteki
Suriyeli nüfusun artması, bu artıĢın Kentin altyapı, eğitim, sağlık vb. gibi sosyo-ekonomik
yapısına olumsuz etkileri, Ģehirde bazı sektörlerde enflasyon artıĢı olduğu gözlenmektedir.
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TABLO 7 : Gaziantep’ten Göç Eden Eğitimli Nüfus
DOKTORA
YÜKSEK LĠSANS
YÜKSEKOKUL
VEYA FAKÜLTE
LĠSE VE DENGĠ
MESLEK OKUL
TOPLAM

2009
36
159
3104

2010
80
244
3841

2011
49
274
5647

2012
71
226
5030

2013
98
504
6912

2014
112
565
8301

2015
84
600
9923

2016
135
601
9907

2017
127
1025
10660

2018
111
1244
12949

8696

8603

10359

9778

11554

11912

14302

15839

14628

18313

11.995

12.768

16.329

15.105

19.068

20.890

24.909

26.482

26.440

32.617

TABLO 8 : Gaziantep’e Göç Ġle Gelen Eğitimli Nüfus
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

DOKTORA

57

99

71

64

77

92

101

70

79

94

YÜKSEK LĠSANS

187

304

369

324

473

481

507

514

1040

968

YÜKSEK OKUL
VEYA FAKÜLTE
LĠSE VE DENGĠ
MESLEK OKUL
TOPLAM

3674

5193

6934

6340

7686

10411

10881

12206

11956

11785

6977

9005

9457

7967

9945

12394

12639

11235

13721

10908

10.895

14.601

16.831

14.695

18.181

23.378

24.128

24.025

26.796

23.755

AĢağıdaki grafikten de görüleceği üzere Gaziantep’ten göç eden eğitimli nüfus ile gelen
eğitimli nüfus arasındaki makas açılmakta.

12

Her 5 kiĢiden 1’i Suriyeli…
Resmi rakamlara göre Gaziantep’te 444 bin 167 kayıtlı Suriyeli bulunmakta. BaĢka bir ifade
ile nüfusunun yüzde 22’si kadar Suriyeliye ev sahipliği yapan Gaziantep’te her 5 kiĢiden biri
Suriyeli.
Kaydı Gaziantep’te bulunan Suriyelilerin 211.507’si yani %47,6’sını kadınlar oluĢturmakta.
Nüfusun yaklaĢık yarısı ise 18 yaĢ altında.
2018 ADNKS yabancı nüfus verilerine göre Gaziantep’te nüfusa kayıtlı Suriyeli sayısı ise
10.321 kiĢi.3
TABLO 9 : Gaziantep’teki Suriyelilerin YaĢ Dağılımı
214.037
220.461
9.669

0-17
18-64
65+

TABLO 10: Gaziantep’teki Suriyelilerin Cinsiyet Dağılımı
Erkek

Kadın

Toplam

232.660

211.507

444.167
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Göçmenlerle yapılan görüĢmeler neticesinde hazırlanan birçok raporda da ifade edildiği gibi
ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Suriyelilerin Gaziantep’i seçmesindeki etkenlerin baĢında
sınıra yakın olması ve iĢ imkânlarının yüksekliği gelmekte.

3

ADNKS siteminde yabancı nüfus;
* İkamet veya çalışma izni alarak ADNKS'de kayıtlı olan,
* En az üç aylık alınmış ikamet veya çalışma izni veya izin yerine geçen belgesi referans tarihinde devam eden
* İzinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan ve adres beyanında bulunmak suretiyle ülkede ikamet eden kişileri
kapsamaktadır.

SURĠYELĠLERĠN SAĞLIK SĠSTEMĠMĠZDEKĠ YERĠ
Ülkemizde Suriyelilerin sağlık hizmetlerine eriĢimi ile ilgili uygulamalar 4
Türkiye’de geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyelilerin sağlık hizmetleri, Sağlık
Bakanlığı’nca birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde verilmektedir.
Geçici Koruma Yönetmeliği’ne göre geçici koruma statüsü alan Suriyelilere yönelik sağlık
hizmetleri imkânlar dâhilinde sağlanmakta ve bu kiĢilere verilecek sağlık hizmetleri Sağlık
Bakanlığı kontrolü ve sorumluluğu altında olmaktadır.
Aynı Yönetmeliğin 27. maddesine göre temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsamdaki
tedavi ve ilaçlardan katılım payı alınmaz. Geçici kimlik numarası almamıĢ olanlara ise
Geçici Koruma Yönetmeliği çerçevesinde, yalnızca bulaĢıcı hastalıklarla mücadele,
bağıĢıklama ve acil sağlık hizmetleri sunulmaktadır.
Genel Sağlık hizmetlerinin Geçici Kimlik numarası alma Ģartına bağlanılması, Suriyelilerin
biyometrik kayıt altına alınması sürecini hızlandırmıĢtır.
Hastanelerin yükünü azaltmak, hizmete eriĢimi artırmak için Suriyeli nüfusun çok olduğu
Ģehirlerde içerisinde dahiliye, çocuk, kadın doğum, diĢ hekimliği ve psiko-sosyal destek
hizmetleri ile görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinin verildiği güçlendirilmiĢ Göçmen
Sağlığı Merkezleri oluĢturulmuĢtur. Halen 103 yerleĢkede oluĢturulan 103 göçmen sağlığı
merkezi hizmet vermektedir.
Dil ve kültür bariyerinin aĢılması, personel eksikliğine çözüm getirilmesi amacıyla Suriyeli
sağlık çalıĢanlarının geçici barınma merkezlerindeki sağlık tesisleri ile göçmen sağlığı
merkezlerinde istihdam edilmektedir.
Ġstihdam öncesinde Suriyeli sağlık çalıĢanlarının belgeleri değerlendirilmekte ve ilgili
akademisyenler tarafından mülakatları yapılmaktadır. Bu aĢamayı geçenler 5 (beĢ) gün teorik,
6 (altı) hafta uygulamalı eğitimlere tabi tutulmaktadır. Bu süreci baĢarıyla tamamlayanlara
“Mesleki Yetki Belgesi” düzenlenmekte ve çalıĢma izinleri verilerek, Suriyelilere hizmet
etmek üzere istihdam edilmektedirler. Göçmen sağlığı Merkezlerinde 275’i doktor olmak
üzere 680 Suriyeli sağlık personeli istihdam edilmiĢtir.

4

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU MÜLTECİ HAKLARI ALT
KOMİSYONU GÖÇ VE UYUM RAPORU.
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Gaziantep’te sağlığa eriĢim…
Ġl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre 2011’den bu yana Gaziantep’teki hastanelerde toplam 88
milyon 888 bin 206 Suriyeli hastanın muayenesi gerçekleĢtirilmiĢtir.
Göçün baĢladığı 2011 yılında 4 bin 564 bebek doğarken bu sayı 2019 yılında toplam 75
bin 472’ye ulaĢmıĢtır. Türkiye genelinde ise bu rakam 420 bin’dir.
Gaziantep’te sunulan
oluĢturmaktadır.

sağlık

hizmetlerinden

yararlananların

%5’ini

Suriyeliler

TABLO 11 : GAZĠANTEP’TE SURĠYELĠLERĠN ALDIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ (2011-2019)
KAMU
ÖZEL
ÜNĠVERSĠTE
TOPLAM
HASTANELERĠ HASTANELER
57.856.779
24.731.621
6.299.806
88.888.206
Toplam Muayene
4.585.475
26.263
53.979
4.665.717
Ayakta Tedavi
0
1
5
Suriyeli/Türk Hasta 8
Oranı
241.932
7.241
12.356
261.529
Yatarak Tedavi
173.585
3.352
12.210
189.327
Ameliyat
70.986
310
4.176
75.472
Doğum
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UYUM ĠÇĠN EN ÖNEMLĠ KRĠTER: EĞĠTĠM
Türk eğitim sisteminde Suriyeliler 5
Göçmenlerin göç ettikleri ülkenin dilini öğrenmesi, niteliklerinin artması, sosyal hayata uyum
sağlayabilmeleri için eğitime eriĢimleri büyük önem arz etmektedir.
Ülkemizdeki Suriyelilerin eğitim almaları yönünde çalıĢmalar Milli Eğitim Bakanlığı,
Yükseköğretim Kurumu BaĢkanlığı ve ĠçiĢleri Bakanlığı Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü
koordinasyonunda yürütülmektedir.
Eğitim faaliyetlerine Suriyeliler için oluĢturulan Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) ve
devlet okullarında devam edilmekte olup GEM’ler kademeli olarak kapatılmaya
baĢlanmıĢtır. Suriyelilerin daha fazla okullaĢması, daha kaliteli bir eğitim almaları ve
Türkiye’ye toplumsal uyumları açısından Türk eğitim sistemi içindeki okullarda eğitim
görmeleri büyük bir öneme sahiptir. 2017 sonu itibariyle 369 adet olan GEM’ler kademeli
olarak kapatılarak, Suriyelilerin Türk okullarında eğitim görmeleri sağlanmaya
çalıĢılmaktadır.
Türk eğitim sisteminde görev alan Suriyeli öğretmen bulunmamaktadır ancak eğitim ve
öğretimde gönüllü olarak 12.630 Suriyeli öğretmene görev verilmiĢtir. Resmi olarak
öğretmen olmasalar da, GEM’lerde görev yapan eğiticiler aylık olarak maddi destek
almaktadır. GEM’lerde Türk eğiticiler, rehber ve psikolojik danıĢmanlar da görev
yapmaktadır.
Türkiye’de Finlandiya, Danimarka, Norveç gibi ülkelerin öğrenci çağı nüfusundan fazla
sayıda Suriyeli çocuğun bulunduğu ülkemizde, 2017 yılının Kasım ayı itibariyle eğitim
çağındaki (Çağ Nüfus) Suriyeli çocuk sayısı 976.200’dür. Bu çocukların, 333.000’i devlet
okullarında ve 305.000’i geçici eğitim merkezlerinde okullaĢtırılmıĢtır. OkullaĢtırılan çocuk
sayısı toplamda yaklaĢık 638.000’dir. OkullaĢma oranı %62 seviyelerindedir. En yüksek
okullaĢma oranları ilkokulda (%95) gözlemlenirken, ortaokul ve lise seviyesinde düĢmektedir.

5

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU MÜLTECİ HAKLARI ALT
KOMİSYONU GÖÇ VE UYUM RAPORU
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Gaziantep’te YaĢayan Suriyelilerin Eğitimdeki Durumu6
Gaziantep’te eğitim çağındaki toplam 127 bin 970 Suriyeli çocuğun %60’ı eğitim
sistemine dâhildir. GEM’lerin kapatılma süreci kapsamında 2015-2016 eğitim öğretim
yılından itibaren kademeli olarak 1-5 ve 9. sınıflarda bulunan öğrenciler resmi okullara
kaydedilmiĢ, 2018-2019 eğitim öğretim yılında GEM’lerde 16 bin 102 öğrenci eğitim görerek
süreç tamamlanmıĢtır.
Resmi okullarda eğitim görmek isteyen eğitim-öğretim çağına gelmiĢ Suriyeliler, MERNĠS
sistemindeki ev adresine yakın okullarda eğitim görmektedir. Dil problemi bulunan
öğrenciler için AB tarafından finanse edilen “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine
Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” (PIKTES) kapsamında görevlendirilen Türkçe
öğreticileri tarafından resmi okullar ve geçici eğitim merkezlerinde Türkçe dersi
verilmektedir.
Ayrıca halk eğitim merkezlerine talep edilmesi halinde Suriyelilere Türkçe dil kursları
verilmektedir. Halk eğitim merkezlerinde 2014-2019 yılları arasında toplam 42 bin 083
Suriyeli Türkçe kursuna katılmıĢ, 21.677 Suriyeli sertifika almıĢtır.

TABLO 12 : Gaziantep’te Suriyelilerin Eğitime Katılımı
SINIF
DÜZEYĠ

ULAġILAN
TOPLAM
SURĠYELĠ
ÖĞRENCĠ

OKULLAġMA

TOPLAM
2.942

2.942
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6.184
5.594
4.149
1.878
17.805
4.110
2.822
1.245
593
8.770

12.438
11.153
8.250
3.799
35.640
8.243
5.595
2.535
1.197
17.570

12.438
11.153
8.250
14.744
46.585
8.243
5.595
2.535
4.909
21.282

102
95
74
133
101
81
61
29
59
59

1.182
670
297
35
2.184
30.256

2.400
1.395
613
74
4.482
60.634

2.400
1.395
613
1.519
5.927
76.736

30
17
8
17
18
60

HEDEF
KĠTLE

GEM’DE EĞĠTĠM ALANLAR

RESMĠ VE ÖZEL OKULLARDA
EĞĠTĠM ALANLAR

TOPLAM
12.578

KIZ
0

ERKEK
0

TOPLAM
0

KIZ
1.445

ERKEK
1.497

1.SINIF
2.SINIF
3.SINIF
4.SINIF
ĠLK OKUL
5.SINIF
6.SINIF
7.SINIF
8.SINIF
ORTA
OKUL

12.218
11.735
11.122
11.106
46.181
10.155
9.160
8.728
8.293
36.336

0
0
0
5.457
5.457
0
0
0
1.872
1.872

0
0
0
5.488
5.488
0
0
0
1.840
1.840

0
0
0
10.945
10.945
0
0
0
3.712
3.712

6.254
5.559
4.101
1.921
17.835
4.133
2.773
1.290
604
8.800

9.SINIF
10.SINIF
11.SINIF
12.SINIF
LĠSE
ĠL TOPLAM

7.872
8.310
7.763
8.930
32.875
127.970

0
0
0
739
739
8.068

0
0
0
706
706
8.034

0
0
0
1.445
1.445
16.102

1.218
725
316
39
2.298
30.378

OKUL
ÖNCESĠ

6

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

ORANI
(%)
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Yüksek Öğrenim
Suriyelilerin sınavsız üniversiteye girdikleri, tamamının devletten karĢılıksız burs aldıkları
gibi haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Geçici koruma altındaki Suriyeliler de tüm diğer
ülkelerden gelen göçmen öğrenciler için öngörülen mevcut sistemde bulunan yolları izleyerek
ve sınavlardan geçerek yabancı öğrenci kabul eden tüm üniversitelere baĢvurabilmektedir.
Suriyeli öğrenciler üniversitelerdeki Türk öğrencilerin kontenjanlarını da kullanmamaktadır.
Suriye uyruklu öğrenciler yabancı öğrenciler kategorisi içinde değerlendirilmektedir.
Suriyeliler Türkiye’de bulunan yaklaĢık 130.000 yabancı uyruklu üniversite
öğrencilerinin yaklaĢık %12’lik bir kısmına tekabül etmektedir. Gaziantep’teki
Üniversitelerde ise 2 bin 180’ni Gaziantep Üniversitesi’nde olmak üzere toplam 2 bin
236 Suriyeli öğrenci bulunmaktadır.
Suriyeli Akademisyenler Yüksek Öğretim Kurumu’nun izni ve kontrolü ile üniversitelerde
çalıĢabilmektedirler. Üniversitelerde bulunan Suriye uyruklu okutman, öğretim görevlisi ve
öğretim üyesi sayısı ise 331’dir.
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GÖÇÜN EKONOMĠK ETKĠLERĠ
Bugüne Kadar Ne Harcadık?
Resmi olarak yapılan açıklamalarda harcamaların 40 milyar dolar olduğunu ifade
edilmektedir.
Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeliler için bugüne kadar yapılan harcamalarda bu
alana hizmet vermek için tahsis edilen kaynakların fırsat maliyetinin de olduğu unutulmamalı.
Öte yandan OECD’nin yaptığı maliyet çalıĢmasına göre; Türkiye’de bir öğrencinin kiĢi
baĢına yıllık eğitim harcaması 3.000 dolar, bir ferdin kiĢi baĢına yıllık sağlık harcamasını
ise yaklaĢık 1.000 dolardır.
Bu maliyet çalıĢmasına göre ortalama bir hesaplama yapıldığında dahi ülkemizde 3 milyon
üzerindeki Suriyeliye sağlık ve 900 bin Suriyeli öğrenciye eğitim hizmeti için yaptığımız
harcamalar görülecektir.

Ne Kazandık?
Türkiye ile Suriye arasındaki son 10 yıllık ticaret incelendiğinde zaman zaman savaĢ
öncesindeki, hacmi yakalamıĢ hatta geçmiĢ olunsa dahi 2018 yılındaki ticaret hacmimiz 2009
yılının %27 gerisinde. 2009 yılında toplam hacim 1,7 milyar dolar iken 2018 de 1,2 milyar
dolar olarak gerçekleĢmiĢ.

TABLO 13 : Türkiye-Suriye DıĢ Ticaret Değerleri (milyon dolar)
Yıllar
Ġhracat
Ġthalat
Denge
Hacim
2009
1 425
328
1 097
1 753
2010
1 845
663
1 182
2 507
2011
1 610
524
1 086
2 134
2012
501
67
434
568
2013
1 024
85
939
1 209
2014
1 801
115
1 685
1 916
2015
1 522
51
1 470
1 573
2016
1 322
65
1 258
1 388
2017
1 363
71
1 435
1 294
2018
1 346
69
1 415
1 277
Kaynak: TÜĠK
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GRAFĠK 5 : Türkiye – Suriye DıĢ Ticaret

Suriyeli Uyruklu ġirketlerin Ekonomideki Yeri
Göç ile gelenler Suriyeliler, memleketlerinde dâhil oldukları üretim sürecine özgü becerilerini
göç ettikleri Ģehirlere taĢıyarak Türkiye’deki ekonomik sisteme dahil olmaktadır. Bu
ekonomiye dâhil olma sürecinde, kimi göçmenler özellikle sınıra yakın olan bölgelerde
giriĢimci rolünü üstlenmektedir. Göçmen nüfusun yoğun olduğu ve sınıra yakın olan illerde
Suriyeli Ģirketlerin kurulmasına daha sık rastlanmaktadır.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 26 ġubat 2019 tarihi itibarıyla en az bir
ortağı Suriye uyruklu olan Ģirket sayısın 15 bin 159’dur.
En fazla göç yükü taĢıyan Ģehirlerden olan Gaziantep’te iĢ hayatına yatırımcı olarak katılan
Suriyeliler incelendiğinde, Gaziantep Ticaret Odası’nda Suriye Masası kurma ihtiyacını
doğuracak kadar hızlı bir Suriye uyruklu firma kaydı oluĢmuĢtur. 2011 yani krizin
baĢlangıcından önce GTO’ya kayıtlı Suriye uyruklun firma sayısı 12 iken bugün toplam üye
sayısının %10’una ulaĢmıĢtır.
TABLO 14 : GTO’ya Kayıtlı Suriyeli Firmaların Yıllara
Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar
Göre Dağılımı
Odasına kayıtlı Suriyeli firma
YIL
Firma Sayısı
ArtıĢ Oranı (%)
sayısı ise 854’tür.
2011’den Önce
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2019

12
20
31
122
347
571
974
1.900
1.975

66,6
55
293,5
184,4
64,5
70,5
95
3,9

Literatürde yer alan çalıĢmalar
göç alan bölgeler ile göçmenlerin
memleketleri
arasında
ticari
iliĢkilerin
devam
ettiğini
göstermektedir.
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Göçmenlerin kurduğu iĢtiraklerin büyük bir kısmının da ihracata yönelik ticaret yaptığı ve bu
ticaretin de daha çok memleketleri ve yerleĢtikleri iki rota arasında olduğu görülmektedir.
Bunun sebebi ticaret maliyetlerinin düĢmesi ile açıklanmaktadır. Ticaret yapılacak rotanın
pazar yapısı, ihtiyaçları, talepleri, satın alım gücü, tüketim alıĢkanlıkları, dili, iletiĢim
kurulması, pazarlama stratejisi, vb. faktörler ihracatta devreye girmektedir. Sıralanan tüm bu
faktörlerin belli bir maliyeti bulunmaktadır. Toplamda elde edilen maliyet ise ticaret
maliyetlerini oluĢturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında göçmenlerin kendi ülkeleri ile yapmıĢ
oldukları ticaret (ihracat) ticaret maliyetlerini düĢürmektedir. AlıĢveriĢte bulunulan ülkenin iĢ
yapma ortamının, hukuki düzenlemelerinin ve pazar dinamiklerinin gelen göçmenler
tarafından biliniyor olması da ticareti hızlandırmaktadır.7
Bu açıdan değerlendirildiğinde 2011’den sonra hızlı bir düĢüĢ yaĢayan Gaziantep- Suriye
ticaret hacmi 2013’te yeniden iveme kazanmıĢtır. Bu süreçteki ticaret hacminin artmasındaki
en büyük etkenlerden birinin insani yardımların en büyük tedarikçisinin Gaziantep olmasıdır.
Aynı zamanda bu periyotta Suriye uyruklu firma sayısının da arttığı gözlemlenmektedir.
(Tablo 15)
TABLO 15 : GAZĠANTEP –SURĠYE DIġ TĠCARET GÖRÜNÜMÜ
GTO’ya kayıtlı Ġthalat
Ġhracat
Hacim
Firma Sayısı
12
69.824.597 117.313.577
187.138.174
2010
2011

20

59.082.662

96.193.807

155.276.469

2012

31

10.328.370

53.279.443

63.607.813

2013

122

15.892.438

275.805.568

291.698.006

2014

347

17.640.794

360.207.908

377.848.702

2015

571

1.045.895

406.412.053

407.457.948

2016

974

12.676.876

425.591.529

438.268.405

2017

1.200

4.542.677

388.540.881

393.083.558

2018

1.900

677.848

445.281.583

445.959.431

1.975

229.309

240.091.519

240.320.828

8

2019

Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı Suriyeli firmaların Gaziantep ihracatına katkısı ise 2018
yılında 246 milyon dolar ile %3,5 olmuĢtur.
TABLO 16: GTO’YA KAYITLI SURĠYELĠ FĠRMALARIN ĠHRACATI
GAZĠANTEP TOPLAM SURĠYELĠ FĠRMALARIN TOPLAMDAKĠ
YIL
ĠHRACATI (USD)
ĠHRACATI (USD)
PAYI (%)
2016
6.258.347.000
178.295.114
2,8
2017
6.552.854.000
201.573.010
3,0
2018
6.939.031.000
246.721.299
3,5
Kaynak : GAĠB

7
8

TEPAV Değerlendirme Notu, Göçün Ardından Suriye ile Ticari İlişkiler, 2015
2019 rakamları Ocak-Haziran dönemine aittir
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Gaziantep’in yanı sıra bölgede göçten yoğun Ģekilde etkilenen Antakya, Kilis, ġanlıurfa ve
Adıyaman illerindeki Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı Suriye Uyruklu firma sayısı ise
1.573’e ulaĢmıĢtır.
TABLO 17 : BÖLGEDEKĠ KAYITLI SURĠYELĠ
FĠRMA SAYISI9

GAZĠANTEP TĠCARET
ODASI
ANTAKYA TĠCARET VE
SANAYĠ ODASI

19.509

SURĠYE
UYRUKLU ÜYE
SAYISI
1.975

7.080

733

ġANLIURFA TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI

9.196

518

KĠLĠS TĠCARET VE
SANAYĠ ODASI
ADIYAMAN TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI

1.723

279

3.237

7

ODA

TOPLAM
ÜYE SAYISI

TOPLAM

3.512

Suriyelilerin iĢ gücü piyasasındaki yeri
SGK verilerine göre 2018 sonu itibari ile Gaziantep’te kayıtlı 3.266 Suriyeli
çalıĢmaktadır.

YIL

TABLO 18 : GAZĠANTEP KAYITLI ÇALIġAN
SURĠYELĠLER
ÇALIġAN SAYISI

2016

1.428

2017

2.445

2018

3.266

Veriler incelendiğinde Suriyeli firmaların istihdam ettiği Türk sayısının ise 1.177, Suriyeli
firmaların istihdam ettiği Suriyeli sayısının ise 571 olduğu görülmektedir.
Kayıtlı çalıĢan 3.266 Suriyelinin sektörel dağılımına bakıldığında ise 735 çalıĢan ile en yoğun
imalat sektöründe istihdam edildikleri görülürken bunu 591 kiĢi ile eğitim sektörü
izlemektedir.

9
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TABLO 19 : KAYITLI ÇALIġAN SURĠYELĠLERĠN SEKTÖREL DAĞILIMI
SEKTÖR

ÇALIġAN
SAYISI

ĠMALAT

735

EĞĠTĠM

591

FĠNANS VE SĠGORTA FAALĠYETLERĠ
DĠĞER HĠZMET FAALĠYETLERĠ

567
411
280
265

TARIM. ORMANCILIK VE BALIKÇILIK
TOPTAN VE PERAKENDE TĠCARET, MOTORLU KARA
TAġITLARININ VE MOTOSĠKLETLERĠN ONARIMI
MESLEKĠ. BĠLĠMSEL VE TEKNĠK FAALĠYETLER
ĠNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HĠZMET FAALĠYETLERĠ
ĠNġAAT

91
78
71

ĠDARĠ VE DESTEK HĠZMET FAALĠYETLERĠ
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSĠLCĠLĠKLERĠNĠN
FAALĠYETLERĠ

55
29

KONAKLAMA VE YĠYECEK HĠZMETĠ FAALĠYETLERĠ

27

BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM

24

ULAġTIRMA VE DEPOLAMA
GAYRĠMENKUL FAALĠYETLERĠ
SU TEMĠNĠ, KANALĠZASYON. ATIK YÖNETĠMĠ VE ĠYĠLEġTĠRME
FAALĠYETLERĠ
KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DĠNLENCE VE SPOR
MADENCĠLĠK VE TAġ OCAKÇILIĞI

21
12
7

TOPLAM

1
1
3.266
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GRAFĠK 6

GÖÇÜN ALTYAPIYA ETKĠLERĠ
Belediyelere merkezi hükümetten gelen bütçe kiĢi baĢı olarak ayrılıyor. Bugün
Gaziantep’te her 5 kiĢiden birinin Suriyeli olmasına karĢın, belediyelere merkezden bu
anlamda gelen bir destek olmayıĢı, altyapı, çöp toplama, çevre temizliği, park bahçe gibi
temel hizmet alanlarında belediyeler için ağır yük oluĢturmakta. Belediyelerin vatandaĢ
olmayanlara hizmet vermesinin yasal zemini de olmadığından bu anlamda belediyenin verdiği
hizmetler hemĢehrilik hukuku çerçevesinde yapılıyor.
ġehitkamil ve ġahinbey belediyeleri Suriyelilerle ilgili özel bir inisiyatif almıĢ durumda
değiller. Normal vatandaĢların yararlandığı hizmetlerden Suriyelilerin de yararlanabildiğinin
altını çizmekteler. GörüĢme yapılan yetkililer belediyelerin büyük etki yaratabileceğini kabul
etmekle beraber, bu anlamda idari yasal düzenlemelerin olmadığının altını çizmekte ve
durumun yönetilmesinde yetkili olarak merkezi yönetimi görmekteler.
BüyükĢehirde sorunun yalnızca merkezin değil yerel yönetimlerin de sorunu olduğu
görüĢü hakim. Sosyal uyum meselelerinde en efektif kurumların yerel yönetimler olduğu ve
inisiyatif almaları gerektiği düĢünülüyor. Bununla paralel olarak, Fatma ġahin’in talimatıyla
Ocak 2016’dan itibaren faaliyet gösteren Göçmen ĠĢleri ġube Müdürlüğü kurulmuĢ.
Belediye Suriyelilere yönelik iki okul kurmuĢ. Yılda yaklaĢık 2000 öğrenciye 5 yıl boyunca
hizmet sağlayan okulların öğretmenden kırtasiyeye bütün giderleri belediye üzerinden
karĢılanmıĢ. MEB bütün okulları Suriyeli öğrencilerin katılımına açtığı için okullar faaliyet
göstermeyi durdurmuĢ.
BüyükĢehir Belediyesi 2015 yılından beri Narlıtepe’deki Ensar Toplum Merkezi aracılığıyla
Suriyeli sığınmacıların entegrasyonu ile ilgili hizmet sağlıyor. Narlıtepe ekonomik olarak
dezavantajlı ailelerin tercih ettiği ve Suriyeli nüfusunun yoğun olduğu bir mahalle. Merkez
hem Türk vatandaĢlarına hem de sığınmacılara yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. (%60
Suriyeli- %40 Türk ortalama).
KomĢuluk ve entegrasyon iliĢkilerinin sağlığı açısından da Türk vatandaĢlarının sağlanan
hizmetlerin dıĢında bırakılmaması özellikle hassasiyet gösterilen bir konu. Merkezde
danıĢmanlık hizmeti, eğitimler (bilinçlendirme eğitimleri, mesleki eğitimler, etüd
desteği, Türkçe, Ġngilizce, Arapça, okuma yazma, spor ve sanat alanlarında çocuk, genç
ve kadınlara yönelik kurslar) ve sosyal uyum faaliyetleri (kültürel geziler, odak grup
toplantıları, sinema etkinlikleri) sağlanıyor. Bu faaliyetlerin genç ve çocukları sokakta
bekleyen tehlikelerden koruması amaçlanıyor (çeĢitli suçlara karıĢmak, uyuĢturucu vs).
Merkezin danıĢmanlık faaliyetlerinden ve katılımcılarla ilgili gözlemlerden yola çıkarak
bilinçlendirme eğitimlerine karar veriliyor. Yıllık ortalama 2000 kiĢiye hizmet veren
merkezin 39 personeli var. Personelin bir kısmı gönüllü, bir kısmı belediye bütçesinden,
bir kısmı MEB’ten, bir kısmı da uluslararası organizasyonlarla yürütülen projelerden
finanse ediliyor.
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GASMEK’in kurs merkezlerinde dil bariyerini aĢmıĢ Suriyeliler ücretsiz olarak mesleki
- kiĢisel geliĢim ile kurslardan faydalanabiliyorlar. AĢamayanlar ise 9 merkezde her dönem
açılan Türkçe A1 A2 seviye kurslara katılabiliyorlar.
Bunun yanı sıra uluslararası organizasyonlarla (BM ve GIZ baĢta olmak üzere) kadın, çocuk,
mesleki eğitim gibi alanlarda yapılan birçok ortak proje bulunmakta.
Kuveyt Fonu ile zihinsel ve fiziksel engellilerin eğitim ve rehabilitasyonu için hem Suriyeliler
hem de Türklerin faydalanabildiği “Engelsiz YaĢam Merkezi” kurulmuĢtur.
Yasal geçerliliği olmayan bir düzlemde, hızlı iletiĢimi sağlamak ve sosyal uyum sürecini
hızlandırmak için, Suriyelilerin yoğun olarak yaĢadığı mahallelerde Suriyelilerin içinden
seçim yoluyla temsilciler seçilmiĢ. Bu temsilciler valiliğin her ay düzenlediği toplantılara
katılıp temsilcisi oldukları mahalledeki sorunlarını dile getiriyorlar ve ayrıca hem valilik hem
büyükĢehir tarafından gerektiğinde hızlı iletiĢim kurulmasına katkı sağlıyorlar.
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YARIN
Göç ile gelen Suriyelilerin ülkedeki varlığı geçici sanılırken bu durum kalıcı sorunlar ile
birlikte sürekli bir hal almıĢ durumda.
Bütün bu demografik, kültürel, ekonomik, insani ve politik gerçeklik karĢısında daha da geç
kalmadan kapsamlı bir politika oluĢturulup Göç Bakanlığının kurulması büyük bir
önem taĢımakta. Bakanlık koordinasyonunda da göçten birincil derecede etkilenmiĢ
olan sınırdaki Ġllerin sesine kulak verilmeli, önerileri dikkate alınarak bir politika
oluĢturulmalı.
Göç Çağı olarak tanımlanan 20.yüzyılda tüm devletler göç yönetimini nasıl
düzenleyeceklerine, göçmenleri topluma ne Ģekilde entegre edeceklerine ve göçün
toplumların geleceğini nasıl etkileyeceğine dair sorulara yanıt bulmaya çalıĢıyor.
Dünyanın en fazla mülteci barındıran ve göç yolları üzerinde bulunun bir toplum olarak bu
soru ve sorunlara iliĢkin kapsamlı ve sürdürülebilir bir uyum politikamızın olmayıĢı,
toplumun geleceğe dair endiĢelerini artırmakta.
BirleĢmiĢ Milletlerin dünyanın farklı coğrafyalarında gözlemleri ile elinde tuttuğu istatistikler
gösteriyor ki, süresi bir yılı aĢan göçlerden sonra mültecilerin en az üçte birinin
ülkelerine bir daha geri dönmemekteler.
Dolayısıyla, tüm toplum olarak ilk yapmamız geren sorunu geçici değil de kalıcı olarak ele
alarak buna göre politikalar geliĢtirmek. Sorun Ģu ki; Suriye’de savaĢ bitse dahi

gelecekte Suriyelilerle birlikte yaĢayacağız. O nedenle bu gerçeği kabul ederek iĢe
baĢlamalıyız ki çözümlerimiz daha yapıcı, daha güvenli ve her iki toplumun faydasına olsun.
Zira düzensiz göç denen bu durumu düzene oturtmak zorundayız. Çocuklarımıza bunu
borçluyuz…
Bu tespit ile birlikte; geleceği tasarlarken Suriyelilerin toplumla olan iliĢkisini hangi temellere
oturtacağız? Çok kültürlülük, empati, KaynaĢma, katılım, birlikte var olma, absorbe etme,
entegrasyon, uyum baĢlıklarının altını sağlam bir Ģekilde doldurmamız lazım.

Biz buna uyum demeyi tercih ediyoruz.
Çünkü uyum ötekileĢtirmeyi, ayrımcılığı ve kırılganlığı azaltır; karĢılıklı bağımlılığı ve ortak
faydayı arttırır.
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Göçmenlerin kültürel, sosyal, ekonomik, olarak yaĢadıkları topluma dahil edilmesi, aidiyet
hissinin geliĢtirilmesi, farklılıkların karĢılıklı tanınması, bir arada yaĢama inancının
oluĢturulması olarak tanımlayabileceğimiz uyumun bir maliyeti vardır ancak uyum
sağlayamamanın sosyal maliyeti ve neden olacağı ekonomik maliyet çok daha fazladır.
Ancak uyum faaliyetleri ile göç bir kriz olmaktan çıkartılıp, bir fırsata dönüĢtürülebilir.
Uyumla desteklenen göç, hem toplum için hem de göçmen için kazan-kazan sürecidir ve
uyum politikaları ile göç herkesin yararına yönetilebilir.

Peki, bu uyumu, uyumlanmayı nasıl gerçekleĢtireceğiz?
Elbette yarını konuĢurken, yarın olumlu olumsuz nelere gebe onu da tahmin ederek çözümler,
modeller ortaya koymak gerekir.
ÇalıĢmanın bundan sonraki bölümünde öneriler dile getirilmeden önce endiĢe yaratan
durumlara ve de fayda sağlayacak noktalara yer verilmiĢtir.
Yapılan tüm çalıĢmalar neticesinde Peki, Ya bundan sonra ne olacak derken dikkate alınması
gereken “tehditler” ve “fırsatlar” aĢağıdaki Ģekilde tespit edilerek bu tespitlere yönelik çözüm
önerileri çıkarılmıĢtır.
Tehdit olarak belirlenen her madde aslında bir bütün olarak ülkemizin ekonomik, sosyal,
güvenlik, eğitim, sağlık her alanını, birbirini etkileyecek ve tetikleyecek Ģekilde tehdit
etmekte. Ancak daha anlaĢılabilir ve çözümü kolaylaĢtırabilmesi için tespit edilen tehditler
TOPLUMSAL ve EKONOMĠK olarak iki baĢlıkta toplanmıĢtır.
Fırsatlar ise daha çok ekonomi ağırlıklı olduğundan ayrı bir gruplandırma yapılmamıĢtır.
Çözümler ise kısa ve uzun vadeli olarak değerlendirilerek 3 baĢlıkta toplanmıĢtır.
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TEHDĠTLER
TOPLUMSALTEHDĠTLER
 GettolaĢma
 Haklar ve statü belirsizliği
 Demografik yapının değiĢmesi
 Yeni göç dalgası
 Hızlı nüfus artıĢı
 Kamu ve yerel yönetim hizmetlerinde
kalitesi düĢüklüğü
 Türk vatandaĢlarının sağlık hizmetine
eriĢim zorluğu
 Eğitim kalitesindeki düĢüĢ (öğrenci sayısı,
fiziki ortamın yetersizliği)
 Toplumsal stres, gerginlik ve
memnuniyetsizliğin artması
 Kültürel farklılıkların getirdiği
uyumsuzluklar ve çatıĢmalar
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Orta seviyede eğitimli
nüfus
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ÇÖZÜMLER
ACĠL ÖNLEMLER
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 KayıtdıĢı ekonomik
faaliyetlerin
önlenmesi
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EKONOMĠK TEHDĠTLER
 KayıtdıĢı ekonomik faaliyetler
 Haksız rekabet
 Genç nüfus yoğunluğu ve potansiyel
iĢsizlik problemi
 Enflasyonist baskı
 Ucuz iĢgücü, ĠĢgücü piyasasının
kırılganlığının artması
 Bazı meslek dallarında tekelleĢme
oluĢması
 Gaziantep/Türk malı ürünlerinde imaj
kaybı

BÖLGEYE ÖZEL
ÇALIġMALAR
 Yerel ekonominin
geliĢimi için
sağlanacak teĢvikler
 Devletin ve özel
sektör yatırımlarının
bölgeye
yönlendirilmesi
 Sınır ticareti ve
güvenli bölgenin
imarı

ÖNERĠMĠZ: KONTROLLÜ
HAREKETLĠLĠK MODELĠ
ĠĢgücü hareketliliği
Sermaye hareketliliği
Tarım ve Hayvancılığa
yönlendirilme
Uyum Merkezleri

TEHDĠTLER
Mevcut durum incelendiğinde gerekli önlemler alınmadığı taktirde ekonomik, sosyal ve
kültürel bir çok tehdit ile karĢılaĢılabileceği görülmektedir.

GettolaĢma
Belki de en önemli tehditlerden biri Suriyeli nüfusun Ģehirlerimizde gettolaĢmasıdır.
Zira, ekonomik savaĢlara, güvenlik sorunlarına, mafyalaĢma ve çeteleĢmeye yol açabilecek
olan gettolaĢma Ģehirleri kimliksizleĢtirmeye de neden olmaktadır.
Her Ģehrin kendine has yapısı ve kültürü vardır. ġehirler müziği, mimarisi, gelenek, örf ve
adetleriyle kendi kimliklerini oluĢturur. DıĢarıdan göç alan Ģehirlerin bu kimliğini koruması
için göç eden kiĢilerin içinde bulundukları Ģehirle bütünleĢmeleri ve entegre olması gereklidir.
GettolaĢmanın önüne geçmek için göç eden kiĢilerin Ģehre uyum sağlamaları ve entegrasyonu
için sosyolojik ve psikolojik olarak bu kiĢilere profesyonel destek sağlanması gerekmektedir.

Haklar ve statü belirsizliği
Geçici Koruma Statüsünde olan Suriyeliler yakın gelecekte azınlık hakları vb taleplerde
bulunmaya baĢlayabilirler. Öte yandan Türkiye vatandaĢı olanlar yönetim pozisyonlarında da
yer almak isteyebilir. Bir siyasi partinin, bir sivil toplum örgütünün, mesleki bir
örgütlenmenin, üniversitelerin ya da mahallelerimizin yönetim kadrolarında Suriyelilerin
olma ihtimali uzak değil. Peki biz buna hazır mıyız?

Haksız rekabet (kayıtdıĢı ekonomik faaliyetler)
ÇalıĢmanın ilgili bölümlerinde de bahsedildiği gibi Suriyeli iĢgücü ve sermaye ekonomimiz
içerisindeki yeri azımsanmayacak durumda. Bu durumdan kasıt sadece yarattıkları ekonomik
değer olarak değil alıp götürdükleri ekonomik değer olarak da azımsanmayacak boyutta.
Çünkü Suriye sermayesi ile kurulan her iĢletme kayıtlı değil, her çalıĢan kayıtlı değil. Kayıtlı
iĢletmelerin kanuni yükümlüklerini hangi ölçüde yerine getirdiğini bilemiyoruz. Sonuçta
ülkede kayıtdıĢı bir ekonomi oluĢmakta ve Türk iĢletmeleri ile Suriyeliler arasında haksız
rekabet oluĢmakta. Bu halihazırdaki mevcut durum ancak önlem alınmazsa gelecekte büyük
bir tehdit olacaktır.

Ġllegal Faaliyetler
Evsiz, iĢsiz, eğitimsiz, kimsesiz ve de savaĢtan kaçmıĢ genç nüfusun illegal faaliyetlere
yönlenmesi uzak bir ihtimal değil. Suriyeli çocukların uyuĢturucu, terör veya diğer illegal
faaliyetler yürüten oluĢumlarca kullanılması da toplum olarak karĢılaĢabileceğimiz bir diğer
tehdit unsurudur.

Hızlı nüfus artıĢı
Nüfus artıĢ oranı yüksek, hızla artan bir nüfustan bahsediyoruz. Bu da ülkemizde zaten
yüksek olan iĢsizlik oranının artmasına, eğitim, sağlık ve Ģehircilik hizmetlerinde altyapı
yetersizliğine neden olacaktır.
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Yeni göç dalgası
Son haftalarda Ġdlib’de yaĢanan geliĢmeler Türkiye’yi yeni bir göç dalgası ile daha karĢı
karĢıya bırakmıĢtır. Bu belki de olabilecek en büyük tehditlerden biridir.

Toplumsal Stres
Tüm çalıĢma boyunca anlatılan mevcut durum ve olası tehditlerin Türk toplumu üzerinde
yarattığı stres aslında çözümü en zorlaĢtıran nokta. Zira atılan ya da atılması planlanan her
adım toplumun tepkisini çekebiliyor. Bu süreçten herkes yorgun. Dolayısıyla karar vericiler
ve uygulayıcıların konu ile ilgili atacakları her adımda olayın sosyolojik boyutunu en ön
planda tutması gerekmektedir.
Toplum üzerinde en fazla stres yaratan konular hiç Ģüphesi sağlık ve eğitim. Suriyelilerin
geliĢinden sonra aĢı ile önlenebilecek bazı hastalıklarda artıĢ gözlenmesi toplumu
endiĢelendirmekte bu konuda tedbir alınması gerekmektedir. Aynı Ģekilde Türkiye
vatandaĢları kamu hastanelerinden hizmet alan kiĢi sayısındaki ciddi artıĢ nedeni ile hizmet
almakta zorlanıyor. Hastane, sağlık personeli ve sağlık altyapısının güçlendirilmesi
gerekmektedir.

FIRSATLAR
YaĢananlar birçok sorunu beraberinde getirdiği çalıĢmanın baĢından bu yana verilere gözler
önüne serilmiĢtir. Ancak içinde barındırdığı fırsatları da görüp ona göre aksiyonlar almak her
iki toplum için de önemli bir noktadır.

Ortadoğu’daki ticari network
Suriyelilerin ticari faaliyetlerinin yoğunlukla dıĢ ticarete yönelik ve bu ticaretin de daha çok
Ortadoğu’daki güçlü iĢ bağlantılarının devamı olarak yaptıkları görülüyor. Ortadoğu
pazarında iĢ yapma ortamının, hukuki düzenlemelerinin ve pazar dinamiklerinin Suriyeliler
tarafından biliniyor olması da ticareti hızlandırmaktadır. Dolayısıyla bu durum doğru
değerlendirildiği takdirde yerel iĢ insanları için bir avantaj olabilir.

ĠĢgücü
Çok genç bir nüfusa sahip olmaları ve nüfus artıĢ oranlarının da yüksek olması halihazırdaki
ülke iĢsizlik oranını olumsuz etkileyebilir. Öte yandan ülkenin vasıfsız iĢgücü ihtiyacını
karĢılamada, Türklerin tercih etmediği alanlarda kurslarla meslek edindirileyerek iĢgücü
piyasasına dahil edilebilir. Eğitimli ve vasıflı iĢgücünün de tespiti yapılarak ihtiyaç
alanlarında kullanılabilir.

Yatırım potansiyeli
Sermaye sahibi Suriyelilerin yatırımlarını doğru yere ve doğru alana yönlendirilmesinde
rehberlik edilerek istihdam alanları açılabilir ve ekonomiye değer yaratılabilir.
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Suriye’nin yeniden imarı
Uzun vadede Suriye’nin yeniden imarı noktasında Türk firmaların rol alamsı için Ģimdiden
iĢbirlikleri oluĢturulmalı. Yabancı ülkelerin bu alanda rol almaları diplomatik giriĢimlerle
önlenmeli yıllardır göçün yükünü çeken baĢta sınır iller olmak üzere Türkiye’deki firmaların
Suriye’nin yeniden imarında etkin rol alması için ekonomi yönetimi gerekli destek ve
altyapıyı oluĢturmalı.

Güvenli bölgede yapılacak ekonomik faaliyetler
Suriye’nin kuzeyinde oluĢturulan güvenli bölgede imar ve ekonomik faaliyetler için yapılacak
çalıĢmalar ile avantajlı bir durum oluĢturulabilir. Bölgede yetiĢen baĢta zeytin olmak üzere
tarım ürünleri ve canlı hayvanların Türkiye’ye ithalatı için yasal düzenlemeler yapılabilir.
Özel teĢviklerle bölgede yatırım özendirilebilir.

ÇÖZÜMLER
1- ACĠL ÖNLEMLER
Bütüncül Bir YaklaĢım Ġçin Göç Bakanlığı
Göç politikalarını ele alınırken, yerel aktörler, Ģüphesiz, önemli roller üstlenmektedir.
Ülkemizde her kurum üzerine düĢeni yapmaya çalıĢıyor ama ne yazık ki uyum konusunda
bütüncül bir yaklaĢım yok.
Her Ģeyden önce GÖÇ BAKANLIĞI kurulmalı ve uyuma yönelik çalıĢmalar bakanlık
koordinasyonunda, hem ulusal düzlemde hem de yerel düzeyde eĢgüdümlü sürdürülmelidir.

Yerel Yönetimlere Kaynak Arttırımı
Uyum için kilit rolde olan ve özellikle sınırda bulunan illerin yerel yönetimlerine büyük
sorumluluk düĢmektedir. Ancak yerel yönetimlerin üstlenmek zorunda kaldığı sorumluluğa
karĢın çözüm için yeterli yetki ve mali desteği maalesef bulunmamaktadır.
Nüfusuna oranla çok fazla sığınmacı barındıran sınır illerindeki Yerel yönetimler, tüm
kapasite ve mali kısıtlılıklara rağmen sığınmacılar konusunda olağanüstü çaba harcamakta
ve hemen hepsi evrensel düzeyde “iyi örnek” sayılabilecek uygulamalara imza atmaktadırlar.
Ama bu sorun bu tür özveriler ile altından kalkılabilecek bir sorun olmaktan çıkmıĢtır.
Özetle neler yapmak lazım?
 Yerel yönetimlerin sadece yerel nüfus sayısına göre değil, sığınmacıları da
kapsayacak Ģekilde kiĢi baĢına merkezi bütçeden kaynak almaları sağlanmalıdır.
Örneğin Gaziantep’in resmi nüfusu 2 milyon ve aldığı bütçe bu rakama göre
belirlenirken toplamda yerel yönetimlerin hizmet ettiği kiĢi sayısı Suriyeliler dahil 2.5
milyon’dur.
 Ġlçe nüfusunun % 5’ini aĢan sayıda sığınmacı barındıran bütün yerel yönetimlerde özel
birimler kurulması gerekmektedir.
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Kayıt DıĢılığın Önlenmesi
Özellikle ayakkabı, triko, giyim ve gıda sektörü baĢta olmak üzere birçok sektörde kayıt dıĢı
Suriyeli iĢletmeler ve kayıt dıĢı çalıĢanlar yoğun olarak faaliyet göstermektedir. Söz konusu
kayıt dıĢılık, hem devletimizin vergi kaybına hem de yerel iĢletmelerle haksız rekabete neden
olmaktadır.
ĠĢletmeler için önemli maliyet kalemleri olan, SGK primleri, KDV, gelir ve kurumlar vergisi
gibi birçok vergi gideri olmaksızın faaliyetlerini sürdüren Suriyeli kayıt dıĢı iĢletmelerin bu
durumu, günümüz ekonomik koĢullarında kayıt altındaki iĢletmelerimiz açısından haksız
rekabete neden olmaktadır.

KarkamıĢ Sit Alanı Üzerine ĠnĢaat Yapılması Engellenmeli
Gaziantep ve Türkiye için hatta dünya için çok önemli bir tarihi değer olan KarkamıĢ antik
Kenti’nin bir bölümü Suriye topraklarında yer almakta. Ancak tespitlere göre bizim
ülkemizde sit alanı olan bu bölgenin sınırın ötesinde kalan bölümünde yapılaĢma baĢlamıĢtır.
Böylesi önemli bir değerin betonlarla doldurulması yönünde ivedilikle bürokratik temaslar
baĢlatılmalı.

BÖLGEYE ÖZEL ÇALIġMALAR
Yerel Ekonominin GeliĢimi Ġçin Sağlanacak TeĢvikler
Suriye ile sınıra sahip olan ve Suriyelileri barındıran Ġllerde faaliyet gösteren firmalara
yönelik olarak baĢta enerji maliyetinde olmak üzere sağlanacak teĢvikler bu firmaların
ekonomik faaliyetlerinin güçlenmesine ve rekabet düzeylerinin artmasına neden olacaktır.
Ekonomik açıdan çok büyük bir yükün altında olan bu Ġller geliĢtikçe yeni istihdam olanakları
sağlanacak ve Suriyeliler ile yerel halk arasındaki gerilim de en alt seviyeye indirilmiĢ
olacaktır.

Devletin Ve Özel Sektör Yatırımlarının Sınır Ġllere Yönlendirilmesi
Büyük bir ekonomik yükün altında bulunan Suriyeli barındıran sınır illerinde istihdam
yaratıcı, teknoloji odaklı kamu ya da kamu ve özel sektör iĢbirliğinde yatırımların
gerçekleĢtirilmesi büyük önem taĢımaktadır. Bu giriĢim, Bölgedeki iĢsizlik ve yoğun genç
nüfusun istihdamı olmak üzere birçok sıkıntının bir nebze de olsa giderilmesine ve uyum
çalıĢmalarının hızlanmasına katkı sağlayacaktır.

Sınır Ticareti Ve Güvenli Bölgenin Ġmarı
Türkiye Cumhuriyeti tarafından oluĢturulan güvenli bölgede baĢta tarım olmak üzere üretim
ve ticaret için çeĢitli modeller kurulması geri dönüĢlerin yanı sıra Gaziantep ve Bölge
ekonomisinin geliĢimine de önemli katkı sağlayacaktır.
Sınırımızda oluĢturulan güvenli bölgede ticaret ve üretim için küçük sanayi siteleri benzeri
yapılar kurulması, hali hazırda üretimi yapılan ve stok fazlası olarak depolarda tutulan zeytin,
zeytinyağı, fıstık, hububat gibi tarımsal ürünlerin de değerlendirebilir hale getirilmesi ve
emek yoğun sektörlerin oluşturulması, Bölgeye olan geri dönüşlerin hızlanması ve bölge
ekonomisinin gelişmesine çok önemli katkılar sunacağı açıktır.
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MODEL ÖNERĠMĠZ: KONTROLLÜ HAREKETLĠLĠK
Yerel birimler arasında göçün ve Suriyelilerin adil dağıtımı son derece önemli ve gereklidir.
Bunun için geliĢtirecek bir strateji ve planlama ile sığınmacıların iĢ bulma imkanları olduğu
ve yerel rekabeti etkilemeyecek Ģekilde baĢka iller de ikametlerinin sağlanması büyük önem
taĢımaktadır.
Ġlk bölümlerde ortaya konan mevcut durum ile birlikte yaĢanan ve yaĢanması muhtemel
sorunlar karĢısında GTO ÇalıĢma Grubu olarak uyum için önerdiğimiz modelin temelinde
hareketlilik var.
Göç yükünün sadece birkaç ilin yüklenerek sosyal, kültürel ve ekonomik deformasyon
yaratmasının önüne geçilmesi için sığınmacıların yurt içinde adil dağıtımının son derece
önemli ve gerekli olduğunu düĢünüyoruz. Ancak 4 milyona yakın Suriyelinin 81 ile eĢit
sayıda dağıtılması gibi bir yöntem hiçbir insani tutum ve mantık çerçevesine
uymayacağından hem göçmenlerin hem de toplumun fayda sağlayacağı bir model
oluĢturulması gerekmektedir.
Göçmenlerin ve sermayenin yurtiçindeki hareketliliğinin kontrollü bir Ģekilde açılması bu
modelin temelini oluĢturmaktadır.
Mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bir göçmen bir ilden baĢka bir ile gitmek
istediği takdirde göç idaresinden izin almak zorunda. Kayıtlı olduğu il dıĢında yaĢaması
ve çalıĢması ise mümkün değil. Bu durum sosyal, kültürel ve ekonomik birçok olumsuzluğa
neden olmaktadır.
Elbette arzu edilen göçmenlere tam bir yurtiçi dolaĢım serbestisi verilmesi değil. O nedenle
model KONTROLLÜ HAREKETLĠLĠK olarak adlandırılmıĢtır. Zira yurtiçindeki rekabet
piyasasını ve de sosyal yapıyı olumsuz etkilemeyecek aksine bunlara olumlu katkılar sunacak
bir model önerilmektedir.

a) ĠĢgücü Hareketliliği
15.01.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların
ÇalıĢma Ġzinlerine Dair Yönetmelik, ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan
sığınmacıların çalıĢma izni alabilmelerinin önünü açmıĢ ve bu izne iliĢkin koĢulları
düzenlemiĢtir.
Yönetmelik uyarınca geçici koruma statüsünde olanların çalıĢma izinleri Geçici koruma
sağlananlara, kalma izni verilen illerde çalıĢma iznine baĢvuru imkânı verilmektedir. Geçici
koruma statüsündeki kiĢinin kalma izni aldığı il dıĢında çalıĢma izni alması mümkün
olmamaktadır.
Bu uygulama Türk vatandaĢlarının istihdamını korumak amacı ile yapılmıĢ olmakla birlikte
kayıtlı olmadığı bir ilde ihtiyaç duyulan iĢgücünün karĢılanmasını da engellemektedir.
Örneğin; göçmen Gaziantep’te kayıtlı ve tarım alanında tecrübesi var. Bir tarım Ģehri
olan Aydın’daki iĢgücü talebine cevap verebilecekken gidemiyor.
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ĠĢte KONTROLLÜ HAREKETLĠLĠK MODELĠ olarak önerdiğimiz hangi ilin hangi alanda
kaç iĢgücüne ihtiyacı olduğunun tespit edilerek arz ve talebin buluĢturulması esasına
dayanmaktadır. Bu bağlamda;





Her ildeki mevcut iĢgücü kapasitesinin çıkartılması
Her ilin Suriyeli iĢgücü bazında ihtiyaçlarının çıkartılması
Suriyelilerin bu iĢlere baĢvurularını yapabilecekleri bir sistem geliĢtirilmeli.
ĠĢveren ve iĢçi mutabık kaldığı taktirde göçmenin ailesi ile birlikte Ģehir değiĢikliği
yapmasına izin verilmeli.

b) Sermaye Hareketliliği
Suriyeli sermayedarların mevcut ekosistemi bozmayacak Ģekilde yatırım yapmalarını
yönlendirmek gerekir. Kapasite fazlalığı olan sektörlerde Suriyeli firmaların yatırım
yapmasının önüne geçmek ve planlı bir yatırım süreci izlemek, mevcut ekonomik yapının
zarar görmemesi açısından önemli bir unsurdur.

c) Tarım ve Hayvancılığa yönlendirilme
Sermaye ve iĢgücü hareketliliğinin bir diğer boyutu da Türkiye’nin tarım ve hayvancılıktaki
ihtiyaçlarını karĢılamaya ve kalkınma planları çerçevesindeki hedeflerine katkı sunacak
yatırımları Suriyeli sığınmacıları avantaja çevirerek yapmaktır.
Suriyelilerin tarım ve hayvancılık alanındaki bilgi ve tecrübelerinden faydalanılabilir, vasıfsız
ya da bu alandaki vasıflı Suriyelilerin kayıtlı istihdamı sağlanabilir.
16 Eylül 2019’da Ankara’da Türkiye, Rusya ve Ġran CumhurbaĢkanlarının Astana süreci
çerçevesinde gerçekleĢtirdiği BeĢinci Suriye Zirvesini sonuç açıklamasında T.C.
CumhurbaĢkanı’nın dile getirdiği gibi Suriye’nin kuzeyinde Ģehirler oluĢturularak,
konaklayabilecekleri ve ekip biçebilecekleri bir insani altyapıyı oluĢturulması “Suriyelilerin
gönüllü geri dönüĢü için” de bu bir fırsat olabilir.
Bu noktada, iç ve dıĢ finansal kaynakların sınır ötesindeki tarımsal faaliyetlere
yönlendirilmesi için bürokratik çalıĢmalar yapılması önem taĢımaktadır.

d) Uyum Merkezleri
Farklı tanımlamalar ve yaklaĢımlar olsa da, ideal uyum, toplumla, göçmenin iki yönlü,
karĢılıklı etkileĢimi, insani değerlere saygılı, hak ve yükümlüklerin bir arada sunulduğu
yaklaĢımdır. Göçmenin istihdama katılımının sağlanması, yaĢanan ülkenin dili, tarihi,
kültürü, kuralları ve temel kurumları ile ilgili bilgi sahibi olması gerekir. Bu süreç de bir
sistem dahilinde yapılmalı. Önerilen UYUM MERKEZLERĠ de bu sistemin kurulacağı ve
uygulanacağı yerler olacak.
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Göç Bakanlığı tarafından kurulacak bu merkezlerde ;
 Belirli bir seviyeye ulaĢana kadar Türkçe eğitimleri,
 Ülkemizin tarihi, kültürü, değerleri, yönetim yapısı, kurumlar, temel bazda
bazı kanuni düzenlemeler vb. konularda eğitim,
 Temel beceri kursları,
 Beyan ettiği mesleğine iliĢkin belgelendirilme,
 Göç Bakanlığı tarafından oluĢturulacak “Göçmen ĠĢgücü Envanterine”
göçmenin verilerinin girilmesi gibi hizmetler verilebilecektir.
Türkiye’de çalıĢmak, okumak, vatandaĢlık almak, ikametgah almak, iĢ kurmak isteyen
kısacası Türkiye’de kalmak isteyen her göçmenin bu merkezlerden belge alması
gerekecek bir sistem uyum için önemli bir alt yapı olacaktır. Bir çeĢit mezuniyet,
yeterlilik belgesi.
Bu merkezlerde Aile Planlamasına yönelik eğitimlere de özellikle yer verilerek nüfus artıĢı
ve beraberinde gelecek sosyo ekonomik etkilere karĢı önlem alınması anlamında da son
derece önemli bir husustur.
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GAZĠANTEP TĠCARET ODASI SURĠYE ÇALIġMA GRUBU ÜYELERĠ
GÖREVĠ

ADI SOYADI
ALĠ OSMAN CANSEVEN

Meclis Üyesi

AYHAN AYBAR ÇELĠKSÖZ

Meclis Üyesi

BEKĠR SITKI SEVEROĞLU

Meclis Üyesi

EROL ARDA

Meclis Üyesi

HACI ġEKER

Meclis Üyesi

HASĠBE SÖZMEN

Meclis Üyesi

KEMAL DELĠOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

MEHMET ALĠ BOZKURT

Meclis Üyesi

MEHMET ÇELEBĠ

Meclis Üyesi

MEHMET ÖZCAN

Meclis Üyesi

MUSTAFA ERYOLDAġ

Yönetim Kurulu Üyesi

M. DENĠZ DURAKOĞLUGĠL

Meclis Üyesi

NECĠP YILMAZ

Meclis Üyesi

SAĠT GANĠDAĞLI

Meclis Üyesi

UĞUR ACIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

YUSUF TEKĠN

Meclis Üyesi

FĠGEN ÇELĠKTÜRK

GTO ĠĢ GeliĢtirme ve Strateji Koordinatörü

ġENAY ÇOPUR

Kurumsal ĠletiĢim Müdürü

M.ADEM KAYNAK

DıĢ ĠliĢkiler ve ĠĢ GeliĢtirme Müdürlüğü Kıdemli
Uzman

GÖKÇE AK

Meslek Komiteler ve Üye ĠliĢkileri Müdürü

GÖZDE YILMAZ

DıĢ ĠliĢkiler ve ĠĢ GeliĢtirme Müdürlüğü Uzman
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ÇALIŞTAY KATILIMCILARI

