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Sunuş
İpekyolu Kalkınma Ajansı kamu, özel ve sivil toplum arasındaki işbirliğini 
geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlayarak yerel potansiyeli 
harekete geçirmek, ulusal kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve 
politikalarla uyumlu faaliyetler göstererek bölgesel gelişmeyi artırmak amacıyla 
kurulmuş olup Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde (TRC1 Bölgesi) faaliyet 
göstermektedir. Bu kapsamda bölgesel gelişme stratejilerinin hazırlanması; 
bölge, il, ilçe bazında araştırma ve planlama çalışmalarının yapılması, 
bölgesel kalkınma amaçlı faaliyetlerin desteklenmesi, yerel ve ulusal düzeyde 
katılımcılık mekanizmasının, teknik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve 
bu doğrultuda projelerin geliştirilmesi ve uygulanması faaliyetlerimizin ana 
eksenini oluşturmaktadır. 

TRC1 Bölgesi, tarihi İpek Yolu güzergâhında olması nedeniyle, yıllar boyunca 
nüfus hareketliliğine tanıklık eden, bu hareketliliğin yarattığı ekonomik, kültürel, 
toplumsal, çevresel döngü ve devinim içerisinde, yakın ve uzak coğrafyalarla 
çok boyutlu ilişki kuran bir bölgeyi temsil etmektedir. Tarihsel bir sürece 
dayanan ve son yıllarda daha da fazla hissedilen nüfus hareketliliğinin bölgenin 
karakteristik özelliklerini nasıl belirlediği ve bu hareketliliğin söz konusu 
karakteristiği nasıl bir değişime veya gelişime açacağı bir kalkınma aktörü 
olarak İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın ilgi ve analiz alanlarından biri olmuştur. 
Bu kapsamda TRC1 Bölgesi Bölgesel Göç Profili ve Bölgesel Değerlendirme 
Raporu ile Göçün Bölgesel Kalkınma Politikasında Anaakımlaştırılması: 
Stratejik ve Operasyonel Bir Çerçeve dokümanları hazırlanmıştır. Profil ve 
değerlendirme raporunda göç ve kalkınma bağıntısı ekonomik, toplumsal 
ve çevresel zeminde kurulmaya çalışılmış, strateji çerçevesi çalışmasında 
kalkınmaya duyarlı göç politikalarının anaakımlaştırılmasına yönelik seçenekler 
yerel bağlam gözetilerek belirlenmiştir. 

Bu çalışma kapsamında bir araya geldiğimiz ICMPD ekibine değerli işbirliği, 
karşılıklı öğrenme sürecine katkıları, bilgi ve birikim paylaşımındaki açıklıkları 
nedeniyle teşekkür ederim. Göç alanında aktör kuruluş olan Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü ve taşra teşkilatına bu çalışmaya ve sahada verdikleri destekler 
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açısından, bilgi ve kaynak sağlayan yerel ve ulusal kuruluşlara ve bu çalışmada 
emeği geçen İpekyolu Kalkınma Ajansı personeline teşekkür ederim.

Kalkınmaya odaklı göç analizini içeren bu çalışmanın sadece bir rapor 
olarak kalmaması, yerel ve ulusal ölçekte politika ve uygulamalarında aktif 
kullanılmasını temenni ederim.

Dr. Burhan Akyılmaz
İpekyolu Kalkınma Ajansı

Genel Sekreteri
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Önsöz
Küreselleşen dünyada giderek artan uluslararası göçün yönetimi, hem insan 
kaynağı hem de finansal açıdan zor ve maliyetli hale gelmiştir. Böyle bir 
dönemde, uluslararası göç ile kalkınma arasındaki bağlantının araştırılması, 
hem yabancıların kendileri hem de varış ülkeleri için, göç olgusundan elde 
edilebilecekler açısından yeni ufuklar açmaktadır. Bu nedenle, özellikle yabancı 
işçilerin istismarı ve sömürüsünü önlerken yabancıların bilgi ve becerilerinden 
faydalanılması, göçün kalkınmaya olumlu etki sağlamasının ön koşuludur. Bir 
bütün olarak, Türkiye’de ikamet eden yabancıların kalkınma aktörleri olarak 
katılımının sağlanması ve güçlendirilmesi, göç ve kalkınma politikalarında 
önemli bir alandır.

Tüm bunların ışığında, göç ve kalkınma arasındaki bağlantı, dünyadaki en 
büyük yabancı nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye için önemli bir araştırma 
alanı olarak öne çıkmaktadır. Türkiye, daha iyi göç yönetimi için kapsamlı 
politikalar ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye çalışırken, yabancı nüfusun 
artan hacmi ve çeşitliliği, etkili göç yönetim stratejilerini gerektirmektedir. 

Bu bağlam temelinde, “Türkiye’de Kalkınmaya Duyarlı Göç Politikalarının 
Uygulanmasına Destek (SIDEM) Projesi” kapsamında TRC1 İpekyolu 
Bölgesi’nde yürütülen çalışmanın bulguları temel alınarak, raporda, Suriye’den 
Türkiye’ye gelen kitlesel göçten en çok etkilenen bölgelerden biri olan TRC1 
Bölgesi’ne odaklanılmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmanın başlıca çıktıları 
sırasıyla TRC1 Bölgesel Göç Profili, Bölgesel Değerlendirme Raporu ve 
Bölgesel Kalkınmaya Duyarlı Göç Stratejisi Çerçeve Belgesi’dir. Bu araştırma, 
SIDEM Projesi ile işbirliği içerisinde İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından 
kısmen finanse edilmiş ve birlikte yürütülmüştür. 

İsviçre Göç Müsteşarlığı (SEM) tarafından finanse edilen SIDEM projesi, 
Türkiye'nin sosyoekonomik ve beşeri kalkınma bağlamını da dikkate alarak 
bütünleşik, uzun vadeli, kalkınmaya duyarlı ve sürdürülebilir bir göç politika 
çerçevesinin oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Proje 
muadil kurumları, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ve Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel 
Müdürlüğü’dür (UİGM). 
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Bu rapor, kalkınma bakış açısıyla gerçekleştirilmiş bir bölgesel göç analizi olup, 
amacı, TRC1 Bölgesi’nde göç ve kalkınma arasındaki ilişkinin analiz edilmesi, 
göç konusunda kurumsal bilgi birikiminin arttırılması, stratejik politika 
oluşturulmasına katkı sağlanması ile kalkınmaya duyarlı göç politikalarının 
ve hedefe yönelik bir programın tasarlanması için kanıt temelinin temin 
edilmesidir.
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Yönetici Özeti
Uzun yıllar göç veren bir ülke olarak kabul edilen Türkiye, günümüzde dünyadaki 
en büyük düzenli ve düzensiz göçmen nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. 
Bölgede son dönemde meydana gelen olumsuz gelişmeler nedeniyle, siyasi, 
ekonomik ve güvenlik gerekçeleriyle ülkelerinden kaçan kişiler için Türkiye, 
giderek bir hedef ülke ve geçiş ülkesi haline gelmiştir. Genel olarak bakıldığında, 
uluslararası koruma kapsamındakilerin ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin 
toplam sayısı günümüzde yaklaşık 4 milyondur1

Türkiye'de göç ve kalkınma bağlantısı, hızla artan göç sonucunda odaklanılması 
gereken bir alan haline gelmektedir. Temel demografik ve sosyoekonomik 
göstergeler ile kamu kurumları üzerindeki ağır yük değerlendirildiğinde, göç 
yönetiminin sürdürülebilirliği bugün için en önemli konudur. Fakat günümüzde, 
göçün etkileri ve kalkınma açısından doğurduğu sonuçlar bakımından, 
ekonomik kalkınma, işgücü piyasasına uyum, girişimcilik, eğitim, sağlık ve 
barınma gibi hepsi uyum teması altında incelenebilecek alanlarda büyük 
zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

Türkiye’deki çok boyutlu göç ortamında, yabancıların uyumu konusu hassas 
bir alan olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar yabancıların sosyo-ekonomik 
uyumu uzun zamandır genel bir öncelik olarak belirlenmiş olsa da, Türkiye’nin 
sektörel ihtiyaçları, işgücü ihtiyacı bulunan sektörleri ve bölgesel öncelikleri 
kapsamlı ve detaylı bir piyasa analizi ile ortaya çıkarılmalıdır. Bu altyapı 
oluşturulduktan sonra ise göçün kalkınma üzerindeki etkilerini arttırmak 
amacıyla, ilave istihdama ve yabancıların istihdamına yönelik bir politika 
çerçevesi oluşturulması yönlendirici olacaktır. Bu bağlamda, yabancıların 
ülke kalkınmasında üstlenebilecekleri olumlu rolü daha etkili bir şekilde 
vurgulayacak yeni politika ve programların tesis edilmesi gereklidir. 

Ek olarak, ekonomik ve genel kalkınma hedefleri doğrultusunda, veri 
odaklı ve bilgi temelli   bir anlayışın gerekliliği de dikkate alınmalıdır. Tüm 
bunlar, yabancıların kalkınmaya nasıl katkıda bulunabileceğinin tespiti ve 
haritalandırılmasını da içeren analitik bir yaklaşımın ve devamında kalkınmanın 
hızlandırılması için gereken adımların hayata geçirilmesine yönelik sistematik 
bir strateji çerçevesinin benimsenmesini gerekli kılacaktır. Bu rapor, bu 
doğrultuda gerçekleştirilmiş bir teşebbüstür.
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‘Göçmen’ kavramı, 5543 sayılı İskân Kanunu’nda “Türk soyundan ve Türk 
kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye 
gelip bu Kanun gereğince kabul olunanlar” olarak tanımlanmaktadır2. Fakat, 
bu rapor kapsamında göçmen ifadesi aşağıdaki Birleşmiş Milletler tarafından 
yapılan genel tanımı itibariyle kullanılmış, ve  raporun genelinde mümkün 
olduğunca 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda3  
kullanılan “yabancı” terimi kullanılmıştır:

Göçmen; sebepleri, gönüllü olup olmaması, kullandığı göç yolları, dü-
zenli veya düzensiz olması fark etmeksizin, yabancı bir ülkede bir yıl-
dan fazla ikamet eden kişi olarak tanımlanır. Ancak yaygın kullanım, 
tarım ürünlerinin ekimi veya hasadı için kısa sürelerde seyahat eden 
mevsimsel tarım işçileri gibi kısa dönemli göçmenlerin bazı türlerini de 
kapsar.4

Bu araştırma çalışması bağlamında ‘kalkınma’, insani gelişme perspektifinden 
ele alınmaktadır:

İnsani gelişme, insanların özgürlük alanlarını genişletme sürecidir. 
Fakat insani gelişme aynı zamanda hedeftir, bu yüzden hem bir sü-
reç hem de bir sonuçtur. İnsani gelişme, insanların yaşamlarını şekil-
lendiren süreçlerde söz sahibi olmasını gerektirir. Bununla beraber, 
. ekonomik büyüme insani gelişme için önemli bir araçtır, ancak son 
değildir. İnsani gelişme, insanların becerilerini geliştirerek, yaşamlarını 
şekillendiren süreçlere aktif biçimde katılarak yaşamlarını geliştirme-
sidir .5

Kalkınma ise iki boyutla tanımlanmaktadır: doğrudan insani gelişmenin odak 
noktası ve temelinde bulunan bireylerin becerilerini geliştirmek  ve insani ge-
lişme için uygun koşullar yaratmak.Bunların ilki, uzun ve sağlıklı yaşamı, bilgiyi, 
iyi yaşam standardını içerirken, ikincisi siyasi ve sosyal yaşama katılımı, çev-
resel sürdürülebilirliği, insan güvenliği ve hakları ile cinsiyet eşitliğini gösterir. 
Araştırmanın temel ilkesi, göçün iyi yönetildiğ takdirde  kalkınmaya olumlu 
katkı sağlayabileceğidir. Raporda ele alınan ana çıkarımları kısaca özetlemek 
gerekirse;  

•	 Yabancıların, özellikle geçici koruma altındaki Suriyelilerin TRC1 Böl-
gesi’nde, rekabetçiliğin artması, ucuz işgücü tedariki, kültürel zengin-
liğin artması, ihracata yapılan katkılar, yeni bilgi birikimi ve büyük bir 
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potansiyel girişimci havuzunun oluşması gibi bir dizi olumlu etkisi ol-
muştur. Ucuz işgücü arzı ile bölgede tekstil, ayakkabı, hizmet, inşaat 
ve plastik gibi birçok sektörde olumlu gelişmeler yaşanmıştır.

•	 Aynı zamanda bölgede, ucuz işgücüyle beraber ücretlerin azalması, 
kayıtdışı istihdamda artış, yabancılar için kötü çalışma koşullarının or-
taya çıkması ve bunun yanı sıra düşük vasıflı Türk vatandaşlarının 
işsiz kalması ve Türklere ve yabancılara ait işletmeler arasında hak-
sız rekabet gibi kayıtdışı istihdamın beşeri maliyetinin yol açtığı daha 
az olumlu sonuçlar da doğmuştur.

•	 Vasıf ve yeterlilik kollarında uyum eksikliği ve dil engellerine ek ola-
rak yabancılara uygulanan prosedürler, yabancıların işgücü piyasasına 
uyumunu yavaşlatmaktadır.

•	 Eğitim alanına yabancıların katılımının güçlendirilmesine devam edil-
meli, iş ortamındaki fiziki koşullar iyileştirilmeli, insan kaynağının nite-
liği arttırılmalı ve yabancı çocukların sosyal uyumu güçlendirilmelidir.

•	 Ülkemizde bulunan çoğu yabancı, sağlık hizmetlerinden memnundur. 
Fakat yerel nüfusun büyük bir bölümü, kitlesel göç nedeniyle sağlık 
hizmetlerinin kalitesinin düştüğü görüşünü paylaşmaktadır.

•	 Barınma ihtiyacı, kötü konut şartları ve artan kiralar nedeniyle ülke-
mizde bulunan yabancılar için ciddi bir sorun olarak kendini göster-
mektedir.

Araştırma bulgularına göre, ilk olarak, yabancılar ve yerel girişimcilerin, işbir-
liği yapacağı alanların genişletilmesi ve  bu yönde teşvik edilmelerinin önemli 
olacağı düşünülmektedir. Çalışma izni prosedürlerine ilişkin işveren farkında-
lığı da arttırılmalıdır. Ayrıca, yabancıların toplumsal ve ekonomik uyumunun ,  
sosyal uyum aracılığıyla kolaylaştırılacağı belirtilmelidir. Sosyal uyum, toplum-
sal  farklılıkları en aza indirgeyecek ve yabancıların sağlık hizmetlerine, eğitime 
ve istihdama erişiminin kolaylaştırılmasına yardımcı olacaktır. Bu doğrultuda, 
bireylerin topluma aidiyetinin arttırılması da yabancıların katılımını ve dolayı-
sıyla ev sahibi topluma uyumunu kolaylaştıracaktır. Son olarak,  İhtiyaç sahibi 
yabancılara yardımların etkili ve verimli şekilde dağıtılması için koordinasyon 
mekanizmalarının güçlendirilmesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve 
uluslararası kuruluşlar arasında veri paylaşımı ve işbirliği alanlarının geliştiril-
mesi faydalı olacaktır.
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Göçün kalkınmaya etkin bir şekilde katkıda bulunmasını sağlamanın temeli, 
göç konusunu kalkınma politikalarına dahil etmektir. Göç ve kalkınma arasın-
daki ilişkinin iyi yönetişimi için, bölgesel ve sektörel stratejilere öncelik vermek 
amacıyla düzenli ve düzensiz göçmen vasıflarının ve yerel ihtiyaçların harita-
landırılması kritik bir görevdir.  Geniş kapsamlı kalkınma gündemlerinin, uzun 
vadeli bir vizyonu olmalıdır. 

1. Giriş

1.1. Göç ve Kalkınma Bağlantısı
Göç vekalkınma, üst düzey toplantılarda düzenli olarak ele alınan temel konu-
lardan biri haline gelmiş ve göçün ekonomik büyümeyi destekleme ve yoksul-
luğu azaltma etkisi üzerine tartışmaların yanı sıra göç ve kalkınma arasındaki 
olumlu bağlantılar vurgulanmıştır.6 Göç ve kalkınma girişimlerinin nasıl uyum-
laştırılacağı ana sorunsalı çerçevesinde göç vekalkınma tartışması sıklıkla, bun-
lardan fayda sağlanabilmesi için göçünnasıl yönetilebileceğini temel almakta-
dır.7 

Uluslararası göçün kalkınma potansiyelinin arttırılması için yabancı grupları-
nın büyüklüğü ve nitelikleri, hedef ülkelerdeki işgücü piyasasına katılımları ve 
işgücü piyasasının ihtiyaçları, önemli faktörler olarak göz önünde bulundurul-
malıdır. Yabancılar genel olarak, kritik işgücü eksikliklerini giderdikleri, girişimci 
olarak istihdam yarattıkları ve vergi ve sosyal güvenlik katkısı ödedikleri için he-
def ülkelere önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Göç süreci sonucunda, hedef 
ülkeler hem nitelikli hem de niteliksiz işgücü ihtiyacını karşılarken, yabancılar 
da kendi hane halklarının refahına katkıda bulunmaktadır.8 Göç ve kalkınma 
arasındaki ilişkiyi şekillendiren bir dizi dinamik bulunmaktadır.

Bu bağlamda, yabancıların hedef ülkelere bulunacakları katkının seviyesini 
belirleyen kilit unsurlardan biri, yabancıların sosyal ve kültürel katılım (dil ve 
normlar alanında uyum ile barınma, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim), eko-
nomik katılım (işgücü piyasasına erişim) ve sivil topluma ve hukuksal süreçlere 
katılım açısından ev sahibi topluma uyum dereceleridir. Genel inanış, yaban-
cıların yerel işçilerin işlerini ellerinden aldıkları, ücretlerin azalmasına sebep 
oldukları, kamu hizmetlerinden yararlandıkları, yeterince vergi ödemedikle-
ri ve toplumsal uyum ve güvenliği tehdit ettikleri yönünde olmasına rağmen, 
mevcut birçok çalışma, genel inanışın aksine, hedef ülkelerde göçün ekonomik 
etkilerinin genellikle olumlu olduğunu ortaya çıkarmaktadır.9
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Uyumun kalkınma açısından öneminin yanı sıra, hedef ülkelerin göçten na-
sıl fayda sağlayabileceği değerlendirilirken, tutarlı göç yönetim sistemlerinde 
ulusal işgücü piyasasının kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarının da dikkate alınması 
gerektiği değerlendirilmelidir. İşgücü eksiklikleri, istihdam ve işsizlik oranların-
daki değişiklikler, iş imkanları ve ücretlerdeki değişiklikler gibi nesnel gösterge-
lerin benimsenmesi ile hem sektör hem de meslek düzeyinde tespit edilebilir. 
Bunun ardından bu göstergeler temelinde özel sektör, sektörel dernekler ve 
sendikalar ile oluşturulacak istişare mekanizmaları, ekonominin gelecekteki 
ihtiyaçlarının yansıtılmasına yardımcı olabilir.10 

1.2. Raporun Arkaplanı ve Hedefi
Bölgesel Değerlendirme Raporu’nun başlıca hedefleri, birincil ve ikincil kay-
naklar temelinde TRC1 Bölgesi’nde göç ve kalkınma arasındaki çok boyutlu 
ilişkiye ışık tutmak ve bazı kritik zorlukları ve fırsatları tespit ederek bölgedeki 
göç dinamiklerine dair mevcut bilgileri kalkınma penceresinden bakarak arttır-
maktır. 

Bu rapor, “Türkiye’de Kalkınmaya Duyarlı Göç Politikalarının Uygulanmasına 
Destek (SIDEM) Projesi” kapsamında TRC1 İpekyolu Bölgesi’nde gerçekleşti-
rilen çalışmanın bulgularını temel almaktadır. Gerçekleştirilen çalışmanın baş-
lıca çıktıları sırasıyla TRC1 Bölgesel Göç Profili, Bölgesel Değerlendirme Ra-
poru ve Bölgesel Kalkınmaya Duyarlı Göç Stratejisi Çerçeve Belgesi’dir. SIDEM 
Projesi,  göçün Türkiye’deki çeşitli sektörler ve bölgeler üzerindeki etkisinin 
incelenmesi ve bu anlamda sürdürülebilir politikalar geliştirilmesi ihtiyacını or-
taya koyan “Sessiz Destek - Türkiye’de Kalkınmaya Duyarlı ve Uyumlu bir Göç 
Politikası Çerçevesinin Desteklenmesi Projesi’nin devamını teşkil etmektedir.

Bu çerçevede SIDEM projesinin üç ana hedefi vardır. Bu proje, göçün coğ-
rafi bölgeler üzerindeki etkisine yönelik kurumsal bilgi birikimini arttırmak ve 
stratejik politikalar çerçevesini formüle etmek (1), uyumlu, veriye dayalı ve 
kalkınmaya duyarlı göç politikaları oluşturmak ve uygulamak amacıyla merke-
zi düzeyde kurumsal kapasiteyi ve kurumlar arası işbirliğini arttırmak (2), ve 
Türkiye’deki, koruma kapsamında olanlar da dahil, yabancıların emek piyasası-
na uyumunu teşvik etme hedefine yönelik programlar oluşturup, uygulayarak 
bölgesel düzeyde kurumsal kapasiteyi ve kurumlar arası işbirliğini arttırmak (3) 
amacındadır.

İlk hedefe uygun olarak İKA ve ICMPD, “TRC1 Bölgesi’nde Kalkınma Pers-
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pektifinden Göç Analizi” başlıklı araştırma bileşeni kapsamında TRC1 Bölge-
si’ndeki göç ve kalkınma ilişkisini analiz etmek üzere işbirliği yapmıştır. Araş-
tırma bileşeninin amacı, TRC1 Bölgesi’nde göç konusunda kurumsal bilgi 
birikiminin arttırılması, politikaların stratejik olarak nasıl yönlendirileceğinin 
belirlenmesi ve son olarak TRC1 Bölgesi’ne yönelik kalkınmaya duyarlı bir göç 
politikası ve hedeflenmiş bir program çerçevesinin tasarlanması için kanıt te-
meli oluşturulmasıdır. Araştırma bileşeninin nihai amacı, bölge için bir strateji 
ve eylem planlama çerçevesinin oluşturulmasıdır.

Bu raporda çalışma yapılan İpekyolu Bölgesi (TRC1 Bölgesi), Türkiye’nin Gü-
neydoğu’sunda yer alan üç ilden oluşmaktadır: Gaziantep, Adıyaman ve Kilis. 
Yaklaşık 2.8 milyonluk toplam nüfusuyla TRC1 Bölgesi, Türkiye’nin toplam 
nüfusunun %3’ünden fazlasını içermektedir. Her ne kadar iç göç girişleri ve çı-
kışları, bölgenin göç profilinin geleneksel özelliği olagelmiş olsa da uluslararası 
göç, Suriye krizi sonucunda artıştadır. Özellikle zorunlu göç açısından TRC1 
Bölgesi, GİGM istatistiklerine göre Ağustos 2019 itibariyle geçici koruma al-
tındaki 588.214  Suriyeliye ev sahipliği yaparak bugün Türkiye’deki en çok göç 
alan bölgelerden biri haline gelmiştir.11 Zorunlu göçün bölgeye göç akımlarının 
egemen şekli haline geldiği dikkate alınarak  raporda bölgede en büyük yabancı 
nüfusunu teşkil eden GKAS’ler ile Uluslararası Koruma kapsamındakilerin du-
rumuna özellikle vurgu yapılmaktadır. 

TRC1 Bölgesinde yer alan Gaziantep, Adıyaman ve Kilis farklı özellikleriyle ön 
plana çıkmaktadır. Gaziantep, yabancılar ekonomik ve sosyal fırsatlar sunan 
bölgesel bir merkez teşkil ederken Kilis, Türkiye-Suriye sınırında bir giriş nok-
tası işlevine sahiptir . Bu nedenle Gaziantep ve Kilis, zorunlu göçün varış nok-
tası olarakönemli birgeçiş ve yerleşim merkezlerine dönüşmüştür. Ağır göç akı-
nıyla karşı karşıya kalan her iki ilde önemli demografik değişimler yaşanmıştır. 
Ancak Adıyaman’da, rakamlar nispeten daha düşük olduğu için göçün etkileri 
daha hafiftir.12 

1.3. Raporun Genel Hatları
Bu rapor öncelikle genel zemini sunmakta, sonrasında TRC1 Bölgesi’nde göç 
ve kalkınma konusuna odaklanmaktadır. 2. Bölüm ve 3. Bölüm genel zemin 
kapsamında bilgiler içerirken takip eden bölümlerde saha araştırması sırasında 
toplanan birincil veriler ikinci verilerle birleştirilerek bölgedeki göç ve kalkınma 
bağlantısı değerlendirmektedir. 
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Giriş kısmını içeren 1. Bölümün ardından, 2. Bölümde, Türkiye’de Göç ve Kal-
kınmaya Genel Bakış sunulmaktadır. Türkiye’de göç ve kalkınma bağlantı-
sına değinen bu bölümde, ulusal düzeyde göç ve kalkınmaya ilişkin kilit gös-
tergeler verilmekte ve Türkiye’deki ilgili kurumlar ve yasal çerçeveye dair bir 
arkaplan bilgisi sağlanmaktadır.

3. Bölüm, TRC1 Bölgesi’ne Genel Bakış sunarak, İKA ve ICMPD tarafından 
yürütülen araştırma çalışmasının genel hedefleri uyarınca göç ve kalkınma ko-
nularına odaklanarak bu değerlendirme raporun arkaplanı olan TRC1 Bölgesi 
göç profilinin başlıca bulgularını özetlemektedir.

Raporunda devamında, her bölümde bir Arkaplan ve takiben Araştırma Bulgu-
ları yer almaktadır. Her bir bölümde yer alan Arkaplan kısmı, illerle ilgili ön bul-
guları içermektedir. Araştırma Bulguları ise, uzman ve yabancı görüşmelerin-
den alıntılardan oluşmakta ve herhangi bir müdahale olmaksızın katılımcıların 
kendi algıları ve kişisel deneyimlerinden oluşmaktadır. Son olarak her bölüm 
bir Sonuç başlığı ile sona ermekte ve bu kısımda konuyu tam anlamıyla resme-
debilmek için hem arkaplan hem de araştırma bulgularının bir özeti sunulmak-
tadır. Buna göre takip eden bölümler şu şekilde özetlenmiştir:

4. Bölüm kapsamında bölgedeki Ekonomik Kalkınma değerlendirilmektedir. 
Bu bölüm, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te göç ve ekonomik kalkınma arasın-
daki ilişkilere odaklanmaktadır. 

5. Bölüm’de yabancıların İşgücü Piyasasına Uyumunu incelenerek ve yaban-
cıların bölgedeki işgücü içerisindeki rolleri ve yabancıların işgücü piyasasında 
varlıklarına ilişkin zorluk ve fırsatlara ışık tutulmaktadır. 

6. Bölüm’de, yabancıların TRC1 Bölgesi’ndeki varlıkları, mevcut durum ve ko-
nuyla ilgili zorluklara ilişkin olarak Girişimcilik ve Doğrudan Yabancı Yatı-
rım incelenmektedir.

7. Bölüm’de, bölgede yabancı eğitimine dair mevcut durum, eğitimin kalitesini 
iyileştirmek için atılan adımlar ve Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te yetişkin eği-
timi fırsatları da dahil olmak üzere Eğitim konusu irdelenmektedir.

8. Bölüm , daha çok, artan nüfus yoğunluğu ile ilişkili konut ve sağlık hizmetleri 
alanlarındaki zorluklar ve mevcut altyapı üzerindeki baskı olmak üzere Altyapı 
konusuna odaklanmaktadır. 

9. Bölüm’de, yabancıların Sosyal Uyumu, uzmanların güçlüklere dair görüş-
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leri ile yabancıların TRC1 Bölgesi’nde sosyal uyumuna dair kendi deneyimleri 
sunulmaktadır.

10. Bölüm’de, yabancıların bölgedeki uyumunda önemli bir rol oynayan İşgücü 
Piyasası Kurumları ve STK'ların Rolü değerlendirilmektedir. 

Son bölümde ise bu araştırmadan elde edilen birincil ve ikincil veriler temelin-
de Sonuç ve Tavsiyeler sunulmaktadır.

1.4. Metodoloji
Göçün bölgesel kalkınmaya etkilerini tespit etmeyi amaçlayan Bölgesel Değer-
lendirme Raporu, konuya ilişkin kapsamlı literatür taraması ve derinlemesine 
görüşmeler de dahil olmak üzere farklı yöntemlerin bir arada kullanılmasıyla 
hazırlanmıştır. 

Saha çalışmasında araştırmanın üç fazı bulunmaktadır. İlk ve ön faz, İKA ara-
cılığıyla TRC1 Bölgesi’ndeki yerel mercilerden ve ICMPD aracılığıyla merkezi 
yönetim mercilerinden toplanan istatistiksel veriler temelinde göç profilinin 
hazırlanması bağlamında kurgulanmıştır. Araştırmanın ikinci fazı, yerel araş-
tırmacılar tarafından tamamlayıcı literatür araştırmasıdır. Bu faz, daha çok göç 
ve kalkınma konusundaki literatürden, yasal hususların çerçevesini sunan ilgili 
belgelerden, politikanın oluşturulması ve uygulamasına dair detayları içeren 
politika belgelerinden ve ilerleme raporlarından elde edinilen metinsel veri-
lerden oluşan kapsamlı bir literatür taramasıyla masa başı araştırmasını içer-
mektedir. Üçüncü faz ise, İKA uzmanları ve ICMPD uzmanları tarafından 
gerçekleştirilen bölgedeki yabancılar ve kurum ve özel sektör temsilcileri ile 
görüşmeleri içermektedir.

Araştırma çalışmasının metodolojisi, 15 Nisan 2019 tarihinde Gaziantep’te 
düzenlenen metodoloji çalıştayında geliştirilmiştir. Buna ilaveten, 29-30 Ni-
san 2019 tarihinde, Gaziantep’te bir paydaş toplantısı düzenlenmiş ve yasal 
çerçeve, göç ile ilgili genel hususlar ve bölgedeki göç hareketleri, toplam iç göç 
ve dış göç yoğunluğu ve akımları, işgücü göçü, eğitim amaçlı göç, iltica ve ulus-
lararası koruma, düzensiz göç, insan ticareti ve kaçakçılığı, geri dönüş ve son 
olarak ülke içi göç konular, bölgedeki ilgili kurum temsilcileri ile görüşülmüştür. 
Bu çalıştayda, çeşitli paydaşlar ilk olarak göç ve kalkınma alanında bölgesel kal-
kınma ajanslarının, GİGM il müdürlüklerinin ve merkezi yönetim kurumlarının 
ortak hedeflerini görüşmüşlerdir. İkinci olarak paydaşlar, çalışma grupları veya 
düzenli istişare gibi daha iyi işbirliğine yönelik potansiyel yapıları ele almıştır. 
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Son olarak göç ve kalkınma programının hedefleri ve bileşenleri incelenmiştir.
Bunun ardından, 24-25 Haziran 2019 tarihlerinde Gaziantep’te göç ve kalkın-
ma üzerine yine ilgili kurum temsilcilerine yönelik  bir eğitim gerçekleştirilmiş-
tir. 

Araştırmanın son fazı ise, 15-19 Nisan 2019 tarihlerinde Gaziantep, Adıya-
man ve Kilis’te yapılan saha çalışması kapsamında, kurum temsilcileri ve ya-
bancılarla yapılan derinlemesine görüşmelerden elde edilen nitel verileri içer-
mektedir. Saha araştırmasının tüm süreçleri İpekyolu Kalkınma Ajansı (IKA) 
ile birlikte yürütülmüştür. Buna ek olarak,Sığınmacılar ve Göçmenlerle Daya-
nışma Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarından da destek alınmıştır.   

Bu araştırmada gerçekleştirilen kurum ve özel sektör temsilcileri ile yabancı 
görüşmelerine,kategorileri temelinde kodlar verilmiştir ve araştırma bulgula-
rının daha iyi anlaşılması için bu kodlar dipnotlarda paylaşılmıştır. Buna göre:

EG_Ekonomik Göçmen: Vardığı ülkede geçerli mülteci tanımı ile ilişkili olma-
yan, sadece ekonomik nedenlerle ülkesini terk eden kişi. 

ZG_Zorunlu Göçmen: Doğal veya insan kaynaklı sebeplerle hayat ve geçim 
tehdidi de dahil olmak üzere bir zorlayıcı unsurun bulunduğu mecburi göç ha-
reketine tabi olan kişi. 

YM_Yetkili Merciler (Devlet): Merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde Türkiye 
Hükûmeti /devlet mercileri. 

İÖSA_Göçmen İşverenleri ve Diğer Özel Sektör Aktörleri: İşverenler, iş 
bulma kurumları ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar, meslek örgütleri, ti-
caret odaları.

STK_Sivil Toplum Kuruluşları : Üyeleri bireylerden veya derneklerden 
oluşan uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları, topluluk 
temelli örgütler ve köy dernekleri, göçmen dernekleri, çevreci gruplar, kadın 
hakları grupları, çiftçi örgütleri, inanç temelli örgütler, sendikalar, kooperatif-
ler, kar amacı gütmeyen medya, çıkar grupları, birlikler, vb. 

UÖ_Uluslararası Örgütler: BM, UGÖ, BMMYK, OECD, AB, Afrika Birliği 
vb. uluslararası örgütler.

AU_Akademik Uzman veya Diğer Uzman: Akademisyenler, araştırma 
enstitüleri ve üniversiteler de dahil olmak üzere daha önceki kategorilere dahil 
olmayan diğer tüm bilgi sahibi katılımcı, toplum liderleri, bir kuruluş adına değil 
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sadece kendi adlarına konuşan meslek sahipleri (doktorlar, avukatlar, eğitim-
ciler, vb.) 

Bu çerçevede üçüncü fazın ilk aşamasında, araştırma gündemi ile ilgili bilgi, 
deneyim ve tespitlerini paylaşan kamu kurumlarından, il müdürlüklerinden 
yetkililer, akademisyenler ve STK ile uluslararası örgüt temsilcileri ile toplam 
21 uzman görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Uzman görüşmesi gerçekleştirilen 
yetkililer arasında, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Çok Amaçlı Toplum Merkezi, 
Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü, Göç İdaresi İl Müdürlükleri, Ga-
ziantep, Adıyaman ve Kilis Belediyeleri yetkilileri ile SGDD, Bir Dünya 
Çocuk Derneği, Orange STK temsilcileri ve son olarak Gaziantep, Adıyaman 
ve Kilis’te yer alan Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcileri yer almıştır. Gö-
rüşme soruları bölgesel göç politikaları, bölgesel kalkınma çerçeve politikaları, 
halkın katılımı, işgücü piyasası, eğitim, sağlık, sosyal uyum, sosyal koruma ve 
konut hizmetleri gibi kalkınmaya duyarlı göç yönetimi temalarını kapsamıştır. 

Üçüncü fazın ikinci aşamasında Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te GBM dışında 
ikamet eden 31 yabancıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş-
tir. Yabancı görüşmeleri için örneklem belirlenmesine ilişkin olarak çalışmanın 
ana hedefi ekonomik göçmenler ve zorunlu göçmenler olup, yurtdışında yaşa-
yan  Türkler, geri dönen Türk göçmenler ve Türkiye’de bir yıldan kısa süreyle 
kalmış bulunan yabancılar araştırmaya dahil edilmemiştir. Bununla beraber, 
belgesiz statüde olan ve çalışma izni olmayan yabancılar ile başvuru statüle-
rine bakılmaksızın zorunlu göçmenler çalışmaya dahil edilmiştir. Yabancılarla 
yapılan görüşmelerinin soruları, özellikle işgücü piyasasına uyum olmak üzere 
Türkiye’deki hayatlarının sosyoekonomik boyutlarını; işgücü piyasasına ilişkin 
tecrübeleri ve algıları, sağlık, eğitim, konut ve kamu hizmetlerine erişimleri ve 
ev sahibi topluluk ile sosyal uyumları ile birlikte ortaya çıkarmak üzere hazır-
lanmıştır.

Yapılan yabancı görüşmeleri kapsamında, örneklemin cinsiyet, çeşitli vasıf dü-
zeyleri (yüksek vasıflı, orta vasıflı, düşük vasıflı), çeşitli kalış türleri (belgeli, 
belgesiz), farklı çalışma statüleri ve Türkiye’de kalış süresi kriterlerine göre bir 
örneklem dağılımı değerlendirilmiştir. Görüşmeler sırasında, görüşme yapılan 
kişilerden açık bir şekilde çalışmaya katılım onayı alınmış ve paylaştıkları bilgiyi 
geçerli ve bilgilendirilmiş rızaları ile vermeleri temin edilmiştir. 

Bu çerçevede yabancılarla gerçekleştirilen 31 görüşme içerisinden 22’si Gazi-
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antep’te, 4’ü Adıyaman’da ve 5’i Kilis’te yapılmıştır. Türkçe yapılan bir görüşme 
dışında tüm görüşmeler, tercüman yardımıyla görüşme yapılan yabancıların 
ana dilinde gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 30 ile 70 dakika arasında sürmüş-
tür. 

Bu temelde,araştırmaya katılan yabancıların profili, araştırma verilerinin hangi 
bağlamda toplandığının anlaşılması açısından önemlidir.13 Yabancıların Tür-
kiye’ye varış tarihleriyle başlayacak olursak, katılımcıların çoğunluğu (16 kişi) 
Türkiye’ye 2013 ve 2014 yılları arasında giriş yapmıştır. 2013 yılı öncesinde 
sekiz katılımcı Türkiye'ye giriş yapmış iken, 7 katılımcı  2014 yılı sonrasında 
giriş yapmıştır. Bu bağlamda, araştırmaya katılan birçok katılımcı, Türkiye’de 5 
yıldan uzun süreyle kalmış yabancılardır. Katılımcıların cinsiyet dağılımı ile de-
vam edecek olursak, araştırma 11 kadın ve 20 erkek katılımcıyı kapsamış olup 
yanıt verenlerin yaşları 15 ile 63 arasında değişiklik göstermiştir. 

Katılımcı görüşmelerindeki uyrukların dağılımı konusunda ise bu araştırmanın 
katılımcıları arasında 25 Suriye uyruklu, 5 Afgan uyruklu ve 1 Irak uyruklu bu-
lunmaktadır. Yabancıların uyruklarının dağılımı, bölgedeki Suriye uyrukluların 
baskın ağırlıkları ile paralel seyretmiştir. Eğitime ilişkin olarak:

•	 10 katılımcı üniversite mezunu (4 kadın, 6 erkek)
•	 10 katılımcı ilkokul mezunu (4 kadın, 6 erkek)
•	 4 katılımcı lise mezunu (2 kadın, 2 erkek)
•	 3 katılımcı meslek lisesi mezunu (3 erkek)
•	 2 katılımcı yüksek lisans derecesine sahip olup (1 kadın, 1 erkek)
•	 1 katılımcı ise örgün eğitim almamıştır.14

Araştırmaya katılan katılımcıların büyük çoğunluğunun hane halkı sayısı bü-
yüktür. 16 katılımcının hane halkında 5 ile 7 kişi, 11 katılımcının 1 ile 4 kişi 
ve son olarak 4 katılımcının hane halkında yediden fazla kişi bulunduğu dile 
getirilmiştir.

Dil, katılımcıların uyumunda önemli bir faktör olduğu için katılımcıların Türkçe 
dil becerileri de vurgulanmalıdır.  31 katılımcı içerisinde 

•	 5 katılımcı hiç Türkçe bilmediğini, 
•	 16’sı “az Türkçe” bildiğini, 
•	 4’ü orta seviyede Türkçe konuştuğunu, 
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•	 3 katılımcı iyi seviyede Türkçe konuştuğunu,  
•	 3 katılımcı ise akıcı Türkçe konuştuğunu belirtmiştir.

Ayrıca 11 katılımcı Türkçe kurslarına katıldıklarını paylaşırken 20 katılımcı her-
hangi bir Türkçe kursuna katılmadığını ifade etmiştir.

Katılımcıların yasal statüsü ile devam edildiğinde, araştırmaya katılan Suriye 
uyruklular arasında, 2’sinin çalışma izni, 2’sinin Türk vatandaşlığı ve diğerle-
rinin de geçici koruma temelinde oturma izinleri bulunmaktadır. Uluslararası 
koruma kapsamındaki 5 Afgan uyruklu kişi arasında 1 kişi çalışma izni almışken 
araştırmaya katılan tek Irak uyruklu kişi uluslararası koruma kapsamında bu-
lunmaktadır.

İşgücü piyasasının durumuna ilişkin olarak çalışmaya katılan 31 kişi içerisinden, 

•	 8 katılımcı, saha araştırması sırasında işsiz olduğunu (5 kadın, 3 erkek)
•	 11’i düzenli olarak istihdam edildiğini (2 kadın, 9 erkek)
•	 10’u düzensiz olarak çalıştığını (4 kadın, 6 erkek) 
•	 2’si kendi işinde çalıştığını (2 erkek) belirtmiştir.

Buna uygun olarak araştırma katılımcıları arasında aylık ücretler de farklılık 
göstermektedir. Aylık ücretlerini beyan edenler arasında, 

•	 3 katılımcı, 500 TL’nin altında 
•	 7 katılımcı 500-1000 TL arasında
•	 7 katılımcı 1000-1500 TL arasında
•	 2 katılımcı 2000-2500 TL arasında
•	 3 katılımcı 3000-4000 TL arasında
•	 3 katılımcı 6000 TL’den daha fazla kazandığını belirtmiştir.

Araştırmanın başlıca kısıtı, yabancı örneklemi kapsamında iki nedenden ötürü 
yabancı kategorilerinin eşitlikli olarak dağılmamasıyla ilgilidir. İlk neden, bazı 
katılımcılara  yoğun çalışma saatleri yüzünden saha çalışması sırasında ulaş-
makta güçlük yaşanmış olmasıdır. İkinci neden ise, kadın katılımcılara erişimde 
karşılaşılan zorluklar nedeniyle görüşmelerde, kadınların yabancı erkekler ka-
dar temsil edilmemiş olmasıdır. Bunun sonucunda görüşmelerde baskın ya-
bancı kategorisi geçici koruma altındaki erkek Suriyeliler olmuştur. Ancak Su-
riyeliler, bölgedeki en büyük yabancı grubu olduğu ve ekonomik göçmenlerin 
varlığı burada daha az olduğu için, mevcut örneklemin, Gaziantep, Adıyaman 
ve Kilis’teki gerçek göç durumunu büyük oranda yansıttığı kabul edilebilir.
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2. Türkiye’de Göç ve Kalkınma 
Değerlendirmesi

2.1. Türkiye’de Göç 
Türkiye uzun yıllar boyunca göç veren bir ülke olarak değerlendirilirken bu 
durum 2000’li yıllara gelindiğinde dışarıya göçün azalması ve Türkiye’nin hem 
transit hem de hedef ülkeye dönüşmesiyle değişmiştir. Bu dönüşümde mihenk 
taşlarından biri Suriye’deki iç çatışmalar sonucunda, Suriyelilerin  kitleler ha-
linde Türkiye’ye gelişi olmuştur. Beklentilerin aksine Türkiye’deki Suriyelilerin 
sayısı 2000’lerin başında birkaç binle ifade edilirken15 2019 yılında 3.6 milyon 
kişi ile Türkiye, dünyanın en büyük yabancı nüfusuna ev sahipliği yapar hale 
gelmiştir.16 Dolayısıyla, Suriye krizi son yıllarda Türkiye'de gündemin en başına 
yükselmiştir.

Her ne kadar Suriyeliler gündeme damgasını vurmuş olsa da, Türkiye diğer ya-
bancı gruplarını da çekmektedir. Türkiye’ye gelen farklı uyruklara örnek ver-
mek gerekirse; GİGM istatistiklerine göre 2018 yılında ikamet izni alanların 
menşe ülkeleri Irak, Suriye, Türkmenistan, Azerbaycan ve İran olmuştur. Tür-
kiye, 2019 yıl sonu itibariyle  de  1.101.030 ikamet izni sahibine ilaveten kay-
da değer sayıda düzensiz işçi ve transit göçmene de ev sahipliği yapmaktadır. 
2019 yılında Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmen sayısı GİGM kaynaklarına 
454.662 olarak geçmiş olup, Suriyelilerin yoğun akımına bağlı olarak bu sayının 
artış gösterdiği tahmin edilmektedir.17 Son yıllarda Türkiye’nin uluslararası göç 
sistemindeki pozisyonu sadece bir transit ve göç alan ülkeye doğru dönüşmek-
le kalmamış aynı zamanda Türkiye’deki yabancı kategorileri oldukça çeşitlen-
miştir.

Türkiye’de göçün tarihsel bağlamı
Türkiye, coğrafi konumu itibariyle yabancılara kapılarını açan, ihtiyaç duyan-
ları koruma altına alan bin yıllık köklü bir göç geleneğine sahiplik etmiştir. Bu 
anlamda; 1492 yılında on binlerce Yahudi’nin İspanya’dan gemilerle kurtarı-
larak Osmanlı İmparatorluğu topraklarına getirilmesi, 1709 yılında İsveç Kralı 
Şarl’ın beraberindeki yaklaşık 2 bin kişilik grupla birlikte Osmanlı İmparator-
luğuna sığınması, Macar Özgürlük Savaşı’nı kaybeden Prens Lajos Kossuth ve 
beraberindeki 3 bin Macar’ın 1849’da Osmanlı İmparatorluğu’na gelmeleri, 
1917 Bolşevik İhtilali’nin ardından Vrangel’in yaklaşık 135 bin kişiyle birlikte 
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Osmanlı İmparatorluğu’ndan koruma talep etmesi, Cumhuriyet döneminde 
1922-1945 yılları arasında Yunanistan, Balkanlar ve Almanya’dan yaklaşık 
1 milyon 185 bin kişinin Türkiye’ye gelmesi, 1988-2000 yılları arasında Irak, 
Bulgaristan, Bosna ve Kosova’dan yaklaşık 900 bin kişinin gelmesi Türkiye’nin 
mevcut göç tarihinin en somut örnekleri arasında yer almış, özetle Türkiye mil-
yonlarca kişiye ev sahipliği yapmıştır.18

Cumhuriyetin kuruluş dönemindeki nüfus hareketlerinin ardından, 1950 ile 
1980 arasındaki göç hareketleri önceliklerin sanayileşme ve kalkınmaya doğru 
kaydığı işgücü göçünden oluşmaktadır. Türkiye’nin “işgücü fazlasını ihraç et-
meyi” 19 planlayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1962-67) ve Avrupa’daki 
ekonomik büyümenin tetiklediği işgücü talepleri çerçevesinde Türkiye, Alman-
ya Federal Cumhuriyeti (1961), Avusturya, Hollanda, Belçika (1964), Fransa 
(1965), İsveç ve Avustralya (1967) ile çeşitli ikili işgücü istihdam anlaşmaları 
imzalamıştır. 1961 ile 1974 yılları arasında Türkiye İşçi Bulma Kurumu ara-
cılığıyla yaklaşık 800.000 kişi Avrupa’ya göç etmiştir.20

1970’lerden itibaren Avrupa ülkelerinin düzenli işgücü göçü üzerine getirdi-
ği kısıtlamalara rağmen Avrupa’daki Türk nüfusu, aile birleşmesi temelli göç 
yoluyla artmaya devam etmiştir. Aile temelli göçe ilişkin sadece evli Türk va-
tandaşları Türkiye’de bulunan aileleri ile yurtdışında biraraya gelmekle kalma-
mış, birçok bekar Türk vatandaşı Türkiye’den eş almak üzere memleketlerine 
geri dönmüş ve sonrasında ailelerini kendilerine ev sahipliği yapan ülkelerde 
kurmuşlardır. Bu evlenme modeli 1990’lara kadar devam etmiştir.21 Buna ek 
olarak İran, Irak ve Suriye dahil olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri, 
komşu eski Sovyet Cumhuriyetleri ve Avustralya ile yapılan vize anlaşmaları, 
Avrupa’daki fırsatlar azalmaya devam ettikçe Türklerin 1980 ve 1990’lı22 yıl-
larda göç etme ve iş bulmaları için yeni fırsatlar yaratmıştır. 

Bunu takiben 2000’li yıllardan itibaren hem Türkiye’ye göç, hem deTürkiye’den 
göç önemli bir değişim göstermiştir. Türk ekonomisinin gelişmesi ve dünya 
ekonomisi ile daha uyumlu hale gelmesiyle, yurt dışına göç sadece sayısal ola-
rak azalmakla kalmamış, aynı zamanda daha iyi yaşam olanakları için yurt dışı-
na giden öğrenciler ve yüksek vasıflı meslek sahiplerinin artması ile özellikleri 
de değişmiştir.23 Benzer şekilde, Türkiye'ye yönelen göç de düzenli bir şekilde 
artarken etnik vedini açıdan da daha çeşitli hale gelmiştir.24 Ayrıca, yurt dışında 
yaşayan ikinci ve üçüncü nesil Türk vatandaşlarının da ülkeye geri dönüşlerinin 
örnekleri de görülmüştür.25
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Mevcut durum
Türkiye’nin coğrafi konumu ve olumlu ekonomik koşulları ile çevre ülkelerde-
ki çalkantılar bu ülkeyi hedef konumuna taşımış, çeşitli göç kategorilerini ön 
plana çıkarmıştır.  İlk olarak, Türkiye’deki olumlu ekonomik koşullardan fayda 
sağlamak amacı ile  ülkemize çalışmaya gelen ve sayıları giderek artan düzensiz  
göçmenler dikkat çekmektedir. İkinci yabancı grubu, Türkiye’nin coğrafi ko-
numu ve batı sahillerindeki kaçakçılık imkanları sebebiyle Avrupa’ya giderken 
yolları Türkiye’den geçen ve bu yolculuk için para biriktirmek amacıyla bir süre 
Türkiye’de çalışan transit göçmenlerdir.26 Türkiye'deki üçüncü yabancı grubu, 
uluslararası koruma talep eden yabancılardır. GİGM kayıtlarına göre 2019 yılı 
içerisinde 114.537 uluslararası koruma başvurusu yapılmıştır.27 İçduygu'ya 
(2014) göre dördüncü grup, çalışanlar, öğrenciler ve emeklilerden oluşan dü-
zenli göçmenlerdir.28

Öte yandan, Türkiye’den göçe bakıldığında yurt dışında büyük çoğunluğu Batı Av-
rupa ülkelerinde olmak üzere yaklaşık altı milyon Türk vatandaşı yaşamakta olup 
bunların önemli bir kısmı vatandaşlık almıştır.29 Örneğin, Almanya’da 973.453, 
Hollanda’da 400.367, Amerika Birleşik Devletleri’nde 164.228, Belçika’da 
155,488 Türk vatandaşının bu ülkelerden vatandaşlık aldığı bilinmektedir.30

Son yıllarda diasporası ile güçlü bağlar kuran Türkiye’nin vatandaşlarına olan 
ilgisi politikalarına da yansımış ve çifte vatandaşlığın suç olmaktan çıkarılması 
gibi kanuni düzenlemeler yapılmıştır.31 2010 yılında Başbakanlık bünyesin-
de kurulan ve daha sonra 2018 yılında KHK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
bağlanan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bu 
konu ile ilgili çalışmaları üstlenmek üzere kurulmuştur.32 Buna paralel olarak 
artık Türk vatandaşlığı bulunmayan Türk göçmenlerin ülkeye dönüşlerini ko-
laylaştırmak amacıyla Mavi Kart uygulaması başlatılmıştır. Buna göre Mavi Kart 
“yabancılara öngörülen kısıtlamalar olmaksızın kişinin daimi ikametgah, çalış-
ma izni ve Türkiye’de gayrimenkul satın alma gibi geniş haklara sahip olmasını” 
sağlamaktadır.33 Her ne kadar bu statü siyasi haklar sağlamasa da Mavi Kart 
sahipleri Türkiye’deki zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmaktadır.

Bu bağlamda yoğun göç akımları Türkiye’nin dış ilişkilerini de şekillendirmiştir. 
Son birkaç yılda AB-Türkiye arasında geri kabul ve vize konularında süregelen 
müzakereler gerçekleşmiştir. AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması Vize Serbestisi 
Diyaloğunun başlamasına paralel olarak 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanmış-
tır. 34 AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın temel hedefi mütekabiliyet çerçe-
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vesinde, her bir tarafın diğer tarafın topraklarına giriş, topraklarında bulunma 
ya da ikamet etme koşullarını yerine getirmeyen kişilerin hızlı ve sistemli bir 
şekilde geri kabulüne ilişkin usulleri belirlemektir. Türkiye vatandaşlarının Av-
rupa’ya vizeden muaf bir biçimde giriş yapmasını hedeflemekte, AB’nin amacı 
ise Türkiye’nin üçüncü ülke vatandaşlarını geri kabul etmesidir.35 2016 yılında 
AB Üyesi Devletler ve Türkiye arasında ortak bir bildiri şeklinde imzalanan AB-
Türkiye Mutakabatı, Türkiye’den Yunan adalarına geçiş yapan düzensiz göç-
menlerin geri gönderilmesini ve buna karşılık Türkiye’ye iade edilen her Suriyeli 
için bir başka Suriyelinin Avrupa’ya yerleştirilmesini öngörmektedir. Bu muta-
kabatın uygulanması, birçok endişe sebebi ile yavaş olarak gerçekleşmiştir.36

Son olarak, Türkiye'ye yoğun göç akımı ülke içinde çok boyutlu zorluklara da 
yol açmıştır. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının beklenmedik bir şe-
kilde artarak üç milyonu geçmesi ve kısa vadeli olacağı beklentisine karşılık ka-
lış sürelerinin uzaması, Türkiye’yi yoğun göç alan bir ülke statüsüne taşımıştır. 
Bugün Türkiye, geçici koruma altındaki üç buçuk milyon kayıtlı Suriyeliyi yö-
netmekte37 ve göçün ekonomik, sosyal, demografik etkileri ile baş etmektedir. 
Bununla birlikte ülke ekonomisinin üstündeki giderek artan baskı ve sosyal so-
runlara rağmen yabancıların uyumunu ve (Türkiye bağlamında “uyumlaştırma” 
olarak adlandırılan) kaynaşması Türkiye gündeminde yer almaya başlamıştır.38 
Dolayısıyla coğrafi konumu, göç sistemi içindeki yeri ve büyüyen ekonomisi 
nedeniyle Türkiye gelecekte de önemli bir transit ve hedef ülke olmaya devam 
edecek, göç yönetişimi ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin sosyoekonomik 
uyumu temel hususlar olmayı sürdürecektir.

2.2. Göç ile ilgili Bazı Temel Göstergeler
G20’ye sunulan 2019 Uluslararası Göç ve Yerinden Edilme Eğilimleri ve 
Politikaları Raporu,2019 sonu itibariyle 3.57 milyon kişiye ulaşan sayı ile, 
Türkiye’nin “uluslararası korumaya ihtiyaç duyan en fazla insana ev sahipliği 
yapan ülke olmaya devam etmekte olduğu”nu ifade etmektedir.39 Bu, Türki-
ye’nin büyük göç dalgaları ile göç alan bir ülkeye dönüşmesinin sonuçlarından 
biridir. Bu bağlamda, farklı yabancı kategorileri ile ilgili göstergeler Türkiye'nin 
göç sistemi içindeki dönüşümünü ortaya koymaktadır. 

Geçici Koruma
Suriye’de meydana gelen olaylar nedeniyle 28 Nisan 2011 tarihinden itibaren Tür-
kiye’ye gelen Suriye vatandaşları ile Suriye’den gelen vatansız kişiler ve mülteciler 
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Türk hükümeti tarafından geçici koruma kapsamına alınmaktadır. 40 Geçici koru-
ma altındaki Suriyeli sayısının 2019 sonu itibariyle 3.57 milyon kişiye ulaştığı ifade 
edilmektedir.41 2011’den bu yana yaşanan göç akını ile birlikte, Türkiye'nin yaban-
cı nüfusu 2011'de 296.608 iken, 2019 yılında 5 milyona ulaşmıştır (bkz. Tablo 1). 

Tablo 1: Ulusal Göç Rakamları, 2011-2019

  2011 2017 2018 2019

Uluslararası Koruma Başvuru 
Sahipleri 

17.925 112.415 114.537 56.417

Düzensiz Göçmenler 44.415 175.752 268.003 454.662

İkamet İzinleri 234.268 593.151 856.470 1.101.030

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler         - 3.426.786 3.623.192 3.580.263

Kaynak: GİGM42 

Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının bu kadar yüksek olu-
şu, ülkede kayda değer demografik değişikliklere yol açmıştır.  GİGM’in 2019 
yıl sonuna ait Suriyelilerin yaş gruplarına göre dağılımını gösteren verilerine 
göre; kayıtlı Suriyeli nüfusun %46.9’u 0-18 yaş grubu ile en büyük payı oluş-
turmakta bunu %31 ile 19-34 yaş grubu izlemektedir. 35-59 yaş grubu, Tür-
kiye’de bulunan Suriyelilerin %18.42’sini, oluşturmaktadır.43 Buna göre, 15-64 
yaş aralığında bulunanların sayısı 2,082,438’e ulaşmış olup geçici koruma al-
tındaki Suriyelilerin %58’ini teşkil etmektedir. 60 ile 89 yaş arasındaki Suriye-
liler ise, Türkiye’de kayıtlı Suriyeli’lerin %3.64’ünü oluşturmaktadır. Bu verilere 
göre, kayıtlı Suriyeli nüfusun son derece genç olduğu çıkarımı yapılmaktadır.
(bkz. Şekil 1).

Şekil 1: Yaş Gruplarına Göre Kayıtlı Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin 
Dağılımı, 2019

Kaynak: GİGM, 201944
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Göç stokları
Göç stokları ile ilgili olarak mevcut veriler, 2000 ile 2016 yılları arasında bir 
karşılaştırma yapılmasına izin vermektedir. Buna göre 2000 yılında önde ge-
len menşe ülkeler Almanya, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
iken onları Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Hollanda, Fransa, Amerika Bir-
leşik Devletleri, Suudi Arabistan ve İngiltere izlemektedir (bkz. Tablo 2). Bu 
ülkelerin bazılarında ve özellikle de ilk üçteki ülkelerde oldukça büyük bir Türk 
göçmen nüfusu yaşadığı için istatistiklere dahil edilmiş olanların Türk kökenli 
mi yoksa Türk olmayan kökenlerden mi geldiği ya da çifte vatandaşlık sahibi 
olup olmadıkları net değildir. Cinsiyete ilişkin olarak toplam 234.111 yabancı 
arasında erkek sayısı (130.762), bu nüfus grubundaki kadın sayısı (103.349) 
ile hemen hemen eşittir (bkz. Tablo 2). 

Tablo 2: Ülkeler ve Cinsiyet İtibariyle Göç, 2000

Ülkeler Toplam  Erkek  Kadın
Toplam 234.111 130.762 103.349
Almanya 73.736 40.670 33.066
Bulgaristan 27.470 12.994 14.476
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 13.844 8805 5039
Azerbaycan 9127 4554 4573
Rusya Federasyonu 8626 5606 3020
Hollanda 8013 4462 3551
Fransa 7746 4142 3604
Amerika Birleşik Devletleri 7561 4451 3110
Suudi Arabistan 6334 5137 1197
İngiltere 5708 2920 2788

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2000 Nüfus Sayımı45

TÜİK tarafından derlenen daha güncel Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
(ADNKS) 2016 yılı istatistiklerine göre 2016 yılında Türkiye’de 816.410 ya-
bancı ikamet etmektedir (bkz. Tablo 3). Burada ADNKS verilerine göre bu ra-
kamın geçici koruma altındaki Suriyelileri içermediği belirtilmelidir. Belirtilen 
yabancı nüfus içerisinde, ilk 10 sıradaki menşe ülkelerden 544.557 yabancı 
bulunmaktadır. 2016 yılında ilk 10 ülke sıralamasında Türkiye’deki yabancı 
nüfusun %18.3’ünü teşkil eden Irak birinci sırada bulunmakta ve onu (ikisi de 
%9.2) Suriye ve Almanya, (%7.3) Afganistan, (%5.8) Azerbaycan, (%4.6) İran, 
(%3.5) Türkmenistan, (%3.4) Rusya, (ikisi de %2.7) Gürcistan ve Özbekistan 
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izlemektedir. 

Tablo 3: Türkiye’deki Yabancılar Arasında İlk On Uyruk, stoklar, 2016

Ülke Adı Nüfus Yüzde
Irak 149.718 18,3

Suriye 75.181 9,2

Almanya 75.054 9,2

Afganistan 59.902 7,3

Azerbaycan 46.983 5,8

İran 37.946 4,6

Türkmenistan 28.254 3,5

Rusya 27.704 3,4

Gürcistan 22.111 2,7

Özbekistan 21.704 2,7

İlk On Ülke Toplam 544.557 66,7

Diğerleri  271.853 33,3

Tüm Ülkeler Toplam 816.410 100

Kaynak: Dr. Mehmet Ali Eryurt tarafından doğrudan TÜİK ADNKS 2017 verilerine dayanarak elde edilen, 
derlenen ve Göç Uzmanları Komisyon Toplantısında sunulan bilgi, Kalkınma Bakanlığı, Aralık 2017.46

2000 ve 2016 yıllarına dayanan mevcut verilerin karşılaştırılması, Türkiye'de-
ki mevcut ve değişen göç eğilimlerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacaktır. 
Öncelikle Almanya, 2000 ve 2016 yılları arasında, yıllar içinde dalgalanmayan 
ve sabit bir nüfusla ilk üç yabancı uyruk arasında yer almaya devam etmektedir 
(bkz.Tablo 2 ve 3). Bu bulgu, Türkiye'ye geri dönüş göçünün mevcut olduğu-
nun da bir göstergesi olabilir. 

Buna ek olarak, her ne kadar Irak, Suriye ve Afganistan vatandaşları 2000 yı-
lındaki nüfus sayımında ilk on listesine dahil olmamışsa da 2016 yılında listeye 
girmiş olmaları bu ülkelerden gelen göç akımında bir artışa işaret etmektedir 
(bkz. Tablo 2 ve 3). İlaveten, 2000 ve 2016 yılları arasında Azerbaycan va-
tandaşlarının sayısında beş kat ve Rus vatandaşlarının sayısında üç kat artış 
olmuştur (bkz Tablo 2 ve 3). 

Son olarak 2000 ve 2016 yılları arasındaki veriler karşılaştırıldığında, Türki-
ye'nin İran, Türkmenistan, Gürcistan ve Özbekistan vatandaşları için çekici bir 
hedef olduğu ve bu ülkele vatandaşlarının, 2000 yılında ilk on ülke arasında 
bulunan Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin vatandaşlarının yerini aldığı 
anlaşılmaktadır (bkz Tablo 2 ve 3). Dolayısıyla, Türkiye’ye gelen yabancıların 
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menşe ülkeleri ve göç dalgalarının boyutları, bu 16 yıl içinde kayda değer oran-
da değişmiştir.

Tablo 4: Türkiye’ye Gelen ve Ayrılan Yabancılar Arasında ilk On Uyruk  
2010-2019

Gelen Yabancılar

Uyruk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2010 

– 2019 
Toplam

Toplam 
Yabancı

28632204 31456076 31782832 34910098 36837900 36244632 25352213 32410034 39488401 45058286 342172676

Almanya 4385263 4826315 5028745 5041323 5250036 5580792 3890074 3584653 4512360 5027472 47127033

Rusya Fed. 3107043 3468214 3599925 4269306 4479049 3649003 866256 4715438 5964613 7017657 41136504

Birleşik 
Krallık

2673605 2582054 2456519 2509357 2600360 2512139 1711481 1658715 2254871 2562064 23521165

Gürcistan 1112193 1152661 1404882 1769447 1755289 1911832 2206266 2438730 2069392 1995254 17815946

İran 1885097 1879304 1186343 1196801 1590664 1700385 1665160 2501948 2001744 2102890 17710336

Bulgaristan 1433970 1491561 1492073 1582912 1693591 1821480 1690766 1852867 2386885 2713464 18159569

Hollanda 1073064 1222823 1273593 1312466 1303730 1232487 906336 799006 1013642 1117290 11254437

Fransa 928376 1140459 1032565 1046010 1037152 847259 555151 578524 731379 875957 8772832

Ukrayna 568227 602404 634663 756187 657051 706551 1045043 1284735 1386934 1547996 9189791

Suriye 899494 974054 730039 1252826 1176490 847275 291754 404203 477439 571976 7625550

Ayrılan Yabancılar

Uyruk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2010 

– 2019 
Toplam

Toplam 
Yabancı

33027942 36151327 36463918 39226226 41415070 41617531 31365330 38620346 45628673 51860042 395376405

Almanya 3625603 4100334 4224978 4193043 4349969 4724787 3300838 2991711 3678664 4194645 39384572

Rusya 
Federasyonu 2392927 2644239 2647090 3049035 3451749 2842972 683335 3524256 4500408 5179133 30915144

Birleşik 
Krallık

2131481 2009556 1934775 1963559 2098621 2094736 1416628 1403941 1884468 2157405 19095170

Gürcistan 1083550 1130846 1364945 1732706 1718167 1872325 2177824 2420154 2077134 1984779 17562430

İran 1760733 1764788 1073779 1081626 1452258 1581644 1574216 2314476 1865966 1960116 16429602

Bulgaristan 1388381 1384137 1406392 1491433 1609660 1751766 1598103 1779379 2295882 2625366 17330499

Hollanda 824741 904993 993179 1001905 1019329 943907 717535 632112 801816 921073 8760590

Fransa 740053 878681 875035 856172 856077 715990 478107 471127 589641 711981 7172864

Ukrayna 455159 489014 496190 598668 538337 602057 812042 1022934 1132698 1227662 7374761

Suriye 792622 868864 298455 191773 265391 325259 167563 167856 169831 229544 3477158

Kaynak: TÜİK47
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Düzenli Göç
Düzenli göç, menşe, transit ve hedef ülkenin kanun ve düzenlemelerine uyu-
larak gerçekleştirilen hareket olarak tanımlanabilir. Bu net tanıma rağmen, göç 
olgusunun karmaşık yapısı nedeniyle düzenli ve düzensiz göç arasındaki ayrım 
belirsizleşebilmektedir. 2010 ve 2018 yılları arasında Türkiye’ye düzenli olarak 
giriş yapan ve Türkiye’den çıkış yapan yabancılara ilişkin istatistiklere bakacak 
olursak toplam rakam 359.430,824 olmuştur (bkz. Tablo 4).

Menşe ülke olarak bu yıllarda giriş ve çıkış yapan yabancıların uyruklarına ba-
kıldığında Almanya, Rusya, Birleşik Krallık, Bulgaristan ve Gürcistan ilk beş 
sırada yer almakta, onları takip eden uyruklara bakıldığında ise yıllar içinde dal-
galanmalar göstermektedir (bkz. Tablo 4). Bir başka bulgu, Türkiye'ye gelen 
toplam Suriyeli sayısının 7.625,550 ve ülkeden ayrılan Suriyelilerin sayısının 
5.326,220 olmasıdır. Son olarak, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri 
vatandaşları ülkeye giriş yapan ilk on uyruk arasında yer almış ancak ülkeden 
çıkış yapan yabancılar arasında üst sıralarda yer almamışlardır. 

Tablo 5: Türkiye’ye Giriş Yapan Yabancıların Uyruğu, 2013-2019

Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Almanya 4.813.182 5.034.557 5.357.040 3.808.463 3.519.206 4.489.071 4.801.979

Rusya 
Federasyonu 4.246.003 4.463.610 3.633.219 852.984 4.702.482 5.986.184 6.867.620

İran 1.196.435 1.594.799 1.594.799 1.663.065 2.497.812 2.024.658 1.967.909

Gürcistan 1.766.224 1.755.560 1.906.540 2.195.727 2.433.711 2.101.232 1.825.623

Bulgaristan 1.578.647 1.693.395 1.816.538 1.685.983 1.848.198 2.412.045 2.481.304

İngiltere 2.247.262 2.354.644 2.269.380 1.585.816 1.603.479 2.235.983 2.459.985

Ukrayna 739.418     1.023.807 1.265.668 1.378.426 1.477.497

Irak           1.179.836 1.282.165

Hollanda 1.263.736 1.264.697 1.203.108 852.984 789 1.008.777 1.067.797

Azerbaycan       602.82 762.189 867.998

Yunanistan       556.459    

Kaynak: GİGM 48
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Toplam giriş sayısında geçici düşüşler olsa da, 2013 ve 2019 yılları arasında 
Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan ilk on ülke vatandaşları arasında benzerlikler bu-
lunmaktadır (bkz. Tablo 5 ve 6). Almanya, Rusya Federasyonu, İran, Gürcis-
tan, Bulgaristan, İngiltere, Ukrayna, Irak, Azerbaycan ve Yunanistan vatandaş-
ları Türkiye’ye giriş ve çıkış şemalarında istikrarlı oranlar sergilemektedir.

Tablo 6: Türkiye’den Çıkış Yapan Yabancıların Uyruğu, 2013-2019 

 Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rusya Federasyonu 4.245.870 4.467.242 3.636.582 840.336 4.686.600 5.970.742 6.868.968

Almanya 4.819.570 5.034.531 5.368.014 3.840.104 3.528.675 4.474.801 4.840.161

İran 1.188.785 1.587.110 1.662.941 1.655.480 2.484.348 2.007.304 1.946.121

Gürcistan 1.752.273 1.737.027 1.889.671 2.176.863 2.430.226 2.112.710 1.826.924

Bulgaristan 1.578.624 1.694.622 1.821.119 1.691.557 1.847.515 2.404.819 2.503.846

İngiltere 2.255.930 2.360.538 2.276.284 1.592.776 1.608.055 2.239.861 2.469.884

Ukrayna 737.692     1.019.716 1.265.011 1.381.264 1.477.071

Yunanistan 712.055 556.865 870.986

Hollanda 1.272.293 1.268.932 1.208.951 895.414 797.146 1.014.734 1.078.806

Azerbaycan 582.051 741.378 865.179

Irak           1.123.012 1.289.591

Kaynak: GİGM49

Yasal giriş ve çıkış konusunun dışında Türkiye’de düzenli kalış, yasal göçün 
önemli bir unsurudur. Türkiye’nin yasal çerçevesinde farklı ikamet izni katego-
rileri, kısa dönem ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni, insan 
ticareti ikamet izni olarak sıralanabilir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün veri-
lerine göre, Türkiye’de en çok faydalanılan  ikamet izinleri, kısa dönem ikamet 
izni, öğrenci ikamet izni, aile ikamet izni, diğer ikamet izni türleri ve çalışma 
izni olarak sıralanabilir. Burada çalışma izninin ikamet izni yerine geçtiği belir-
tilmelidir. 50 

2010 yılından günümüze doğru gelindiğinde ikamet izni sahiplerinin sayısı dü-
zenli olarak artış göstermiştir. 2010 yılında verilen ikamet izni sayısı 182.301 
iken bu sayı 2019 sonuna gelindiğinde beş kat artmış ve bir milyonu geçmiştir 
(bkz. Şekil 2). 
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Şekil 2: Türkiye’de verilen ikamet izinleri, 2005 - 2019

Kaynak: GİGM, 2019 sonu itibariyle bu sayı 1.101.030’dur.51

2019 yılında Türkiye’de ikamet izni sahibi yabancılar arasında ilk on uyruğa 
bakıldığında Irak, Suriye ve Türkmenistan dikkat çekmektedir (bkz. Tablo 
7). 114.818 ile Irak vatandaşları birinci sırayı alırken onları 133.169 ile 
Türkmenistan vatandaşları ve 117.579 ile Suriye vatandaşları takip etmektedir. 
Bu ülkeleri sırasıyla Azerbaycan, İran, Afganistan, Özbekistan, Rusya, Mısır ve 
Libya izlemektedir. Farklı kategoriler açısından kısa süreli ikamet izinleri en 
sıklıkla kullanılan ikamet izni türüdür (813.334). Yoğun olarak faydalanılan 
diğer ikamet izni türlerinden, öğrenci ikamet izni (90.832), 2019 yılında aile 
ikamet izni (76.077) ve çalışma izni (67.023) yakın paylara sahiptir (bkz. 
Tablo 8 ). Diğer ikamet izinleri (53.764), 2019 yılında düzenlenen ikamet 
izinlerinin %10'undan azını oluşturmaktadır.
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Tablo 7: Türkiye’de ikamet izni sahibi yabancılar, 2017 - 2019

Türkiye’de ikamet izni 
sahibi yabancılar, 2017 
ve 2018 (İlk On Ülke)

2017 İkamet 
İzni Sahibi 
Yabancılar

Ülkeler
2018 İkamet 
İzni Sahibi 
Yabancılar

Ülkeler 2019 İkamet İzni 
Sahibi Yabancılar

Irak 70.364 Irak 104.444 Irak 114.818

Suriye 65.348 Suriye 99.643 Türkmenistan 133.169

Azerbaycan 49.208 Türkmenistan 67.522 Suriye 117.579

Türkmenistan 41.025 Azerbaycan 65.027 Azerbaycan 67.845

Özbekistan 30.657 İran 44.313 İran 67.164

Afganistan 30.241 Afganistan 39.283 Afganistan 46.433

Rusya 23.151 Rusya 36.507 Özbekistan 44.021

İran 22.457 Özbekistan 34.727 Rusya 39.277

Gürcistan 21.465 Mısır 25.784 Mısır 30.516

Ukrayna 16.403 Kırgızistan 25.645 Libya 23.856

Kaynak: GİGM52

Tablo 8: Türkiye’deki İkamet İzni Türleri, 2017 - 2019

Türkiye’deki İkamet İzni 
Türleri, 2017 ve 2018 İzin Türü 2017 2018 2019

Kısa Süreli İkamet İzni 383.839 563.093 813.334

Aile İkamet İzni 67.74 75.122 76.077

Öğrenci İkamet İzni 63.781 79.225 90.832

Çalışma İzni 56.024 85.84 67.023

Diğerleri 21.767 53.19 53.764

Kaynak: GİGM, 201953

İkamet izinlerinin yanı sıra çalışma izinleri de Türkiye'ye yasal yollardan göç et-
menin önemli bir unsurudur. İşle ilgili ikamet izinleri, 2019 yılında düzenlenen 
toplam ikamet izinlerinin %10’dan azını oluşturmuştur. Bu düşük oran, Türki-
ye’de kayıtdışı çalışan yabancı işçilerin oranının yüksekliğine işaret etmektedir 
(bkz. Tablo 8 ).
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Tablo 9: Türkiye’de İkamet İzni Türleri (İlk Beş Ülke), 2017 - 2019

Türkiye’de 
İkamet İzni 
Türleri  
(İlk Beş Ülke), 
2017 -2019 

Kısa Süreli İkamet 
İzni Aile ikamet izni Öğrenci ikamet 

izni Çalışma izni Diğer İkamet 
İzni Türleri

2017 Irak Azerbaycan Azerbaycan Suriye Irak

2018
2019

Irak
Irak

Azerbaycan
Azerbaycan

Azerbaycan
Azerbaycan

Suriye
Suriye

Azerbaycan
-

2017 Suriye Rusya Türkmenistan Gürcistan Kazakistan

2018
2019

Suriye
Türkmenistan

Rusya
Rusya

Türkmenistan
Türkmenistan

Gürcistan
Gürcistan

Yunanistan
-

2017 Türkmenistan Ukrayna Afganistan Türkmenistan Azerbaycan

2018
2019

Türkmenistan
Suriye

Ukrayna
Ukrayna

Afganistan
İran

Kırgızistan
Türkmenistan

Çin
-

2017 Azerbaycan Suriye Suriye Çin Rusya

2018
2019

İran
İran

Suriye
Özbekistan

İran
Irak

Türkmenistan
İran

Kazakistan
-

2017 Afganistan Türkmenistan İran Ukrayna Kırgızistan

2018
2019

Afganistan
Afganistan

Türkmenistan
Türkmenistan

Irak
Afganistan

Ukrayna
Özbekistan

Rusya
-

Kaynak: GİGM54

Genel olarak Türkiye’de ikamet izni sahibi yabancılar arasındaki ilk beş uyruk, 
ikamet izni türüne göre farklılık göstermektedir. Azerbaycan vatandaşları aile 
ve öğrenci ikamet izinlerinde egemen grubu oluştururken, Suriyeliler ise ça-
lışma izinleri konusunda diğer ülke vatandaşlarına göre daha büyük bir orana 
sahiptir (bkz.Tablo 9 ). 
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Tablo 10: Türkiye’de Yıllar İçinde Düzenlenen Çalışma İzinlerinin Menşe Ülke 
Dağılımı, 2011-2018

TÜRKİYE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toplam

Gürcistan 402 6434 8437 7680 8524 7629 7317 7321 53.744

Suriye 118 220 794 2541 4019 13290 20966 34573 76.521

Ukrayna 1278 2601 3610 4334 6023 5592 5760 6394 35.592

Çin 1648 2448 3379 2621 2882 4397 4288 2992 24.655

Kırgızistan 242 610 1160 2283 4274 3048 6359 13452 31.428

Türkmenistan 143 1422 2714 2635 3323 3471 3847 5547 23.102

Rusya 1432 2160 2455 2562 2936 1966 2390 2944 18.845

Özbekistan 229 829 1708 1993 2319 2436 2465 3969 15.948

Azerbaycan 459 755 1227 1382 1461 1880 2449 2997 12.610

Moldova 496 889 1825 1907 1778 1481 1236 1370 10.982

Kaynak: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 201855

Şekil 3: Türkiye’de 2018 yılında Düzenlenen Çalışma İzinleri Menşe Ülke 
Dağılımı

 Kaynak: GİGM56

Yıllar içinde Türkiye’de düzenlenen çalışma izinlerine menşe ülke temelinde 
bakıldığında; geçici koruma altındaki Suriyeliler 76.521 izinle ilk sırayı almak-
tadır (bkz. Tablo 10). Suriyelileri 53.744 izin sayısıyla Gürcistanlılar izlemek-
tedir. Burada 2012 yılından bu yana düzenlenen çalışma izinlerinin sayısının 



39

Bölgesel Değerlendirme Raporu:  
TRC1 Bölgesi

istikrarlı olduğunu ve bunların büyük kısmının Gürcistan sınırına yakın illerde 
düzenlendiğini de belirtmek gereklidir. Ukrayna, Çin, Kırgızistan, Türkmenis-
tan, Rusya, Özbekistan, Azerbaycan, Nepal ve Moldova çalışma izinleri ko-
nusunda ilk on listesinde yer almaktadır. Son göç dalgalarını yansıtır biçimde 
2018 yılında Suriyeliler 34.573 çalışma izni ile birinci sırayı almış, onları Kırgı-
zistan vatandaşları izlemiştir (bkz. Şekil 3). 

Tablo 11: Yıllar İtibariyle Türkiye’de Düzenlenen Çalışma İzinlerinin Sektörler 
Arası Dağılımı (2011-2018)

Sektörler 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017          2018          Toplam

Ev işlerinde yardımcı 
personel işvereni olarak hane 
halkı faaliyetleri

598 8863 14928 14678 16825 17026 15619 3538 92075

Konaklama 2002 4953 6243 7825 10501 6556 10432 20163 68675

Motorlu taşıt ve motosiklet 
hariç toptan ticaret

856 1123 1680 2214 2849 4358 5437 8275 26762

Eğitim 2103 1943 2051 2474 2672 3138 3446 3658 21485

İnşaat Mühendisliği 235 869 2036 2042 2704 3112 4365 - 15363

Yaratıcı, Sanat ve Eğlence 
Faaliyetleri

915 1829 2140 2294 3057 2691 2184 1188 16298

Ofis idari, ofis destek ve diğer 
işletme destek faaliyetleri

542 776 1107 1930 2674 3223 4144
5757

20153

Bina İnşası 172 275 432 571 1720 4490 4912 2859 15431

Motorlu taşıtlar ve 
motosiklet hariç perakende 
ticaret

421 763 1403 1627 1851 1684 2746 3480 13975

Diğer kişisel hizmet 
faaliyetleri 

719 690 825 917 931 1175 2037 2111 9405

Gıda ve İçecek hizmetleri 
faaliyetleri

475 354 460 643 862 1599 2295 3387 10075

 Konfeksiyon üretimi 317 425 622 717 747 1440 2283 - 6551

İnsan sağlığı faaliyetleri 195 309 555 856 1056 1346 1574 4144 10035

Tekstil üretimi 195 212 282 505 517 1347 2272 3101 8431

 Kaynak: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 201857
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2011 ve 2018 yılları arasında farklı sektörlerde düzenlenen çalışma izinlerinin 
dağılımına bakıldığında ev hizmetlerinde çalışan personel, konaklama sektörü, 
toptan ticaret (motorlu taşıt ve motosiklet hariç), eğitim, inşaat mühendisli-
ği ve sanat ile eğlence sektöründe istihdam ulusal seviyede ilk beş kategoriyi 
oluşturmaktadır (bkz. Tablo 11). 

Eğitim Amaçlı Göç  
Yükseköğrenimin uluslararası hale gelmesi ile uluslararası öğrenci hareketlili-
ği giderek artan bir küresel olgu haline gelmektedir. Daha önceleri çoğunlukla 
öğrenci gönderen bir ülke olan Türkiye, giderek artan sayıda uluslararası öğ-
renci çekmektedir. Uluslararası öğrenci profili çoğunlukla komşu ülkelerden ya 
da güçlü siyasal ve tarihsel bağları olan ülkelerden gelenlerden oluşmaktadır. 
2019 yılında öğrencilerin menşe ülkeleri arasında sırasıyla 15.042 öğrenci ile 
Suriye, 14.878 öğrenci ile Azerbaycan, 10.418 öğrenci ile Türkmenistan, son 
olarak 6.099 öğrenci ile Irak bulunmaktadır. Buna ilaveten Türkiye’deki ulusla-
rarası öğrencilerin çoğunluğu Türkiye'nin doğu komşularından gelirken, 9.692 
Türk öğrenci ABD'ye, 6.074 Türk öğrenci Almanya’ya, 3.101 Türk öğrenci Bir-
leşik Krallık'a, 2.045 Türk öğrenci Avusturya’ya ve 1.500 Türk öğrenci Bosna 
Hersek gibi batı ülkelerine göç etmişlerdir (bkz. Tablo 12). 

Tablo 12: Türkiye’de Yüksek Öğrenim Amacıyla Bulunan Öğrenciler ve Yurt 
Dışına Yüksek Öğrenim Amacıyla Giden Türk Öğrenciler, 2019

Menşe ülke (uluslararası 
öğrenciler)

Öğrenciler Hedef ülke (Türk öğrenciler) Öğrenciler

Suriye 15.042 ABD 9.692

Azerbaycan 14.878 Almanya 6.074

Türkmenistan 10.418 Birleşik Krallık 3.101

İran 6.099 Avusturya 2.405

Afganistan 5.251 Fransa 2.384

Irak 5.012 Azerbaycan 2.002

Almanya 3.755 Bosna/Hersek 1.500

Yunanistan 2.285 Ukrayna 1.406

Kırgızistan 2.032 Polonya 1.232

Bulgaristan 2.030 Makedonya 1.183

Toplam 108.076 46.217

Kaynak: UNESCO İstatistikleri, 201958 
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Tablo 13: İkamet İzni Türleri, Türkiye, 2017- 2019

İkamet İzni Türü 2017 İzin Sahipleri 2018 İzin Sahipleri 2019 İzin Sahipleri

Kısa Süreli İkamet İzni 383.839 563.093 813.334

Aile İkamet İzni 67.740 75.122 76.077

Öğrenci İkamet İzni 63.781 79.225 90.832

Çalışma İzni 56.024 85.84 67.023

Diğerleri 21.767 53.19 53.764

Kaynak: GİGM59

Bu bağlamda eğitim amaçlı uluslararası göç, Türkiye’de ana göç türlerinden biri 
olmuştur. Türkiye’de 2017 yılında 63.781 ikamet izni olan öğrenci bulunurken 
2018 yılında bu rakam 79.225’e, 2019 yılında 90.832’ye  yükselmiştir.  Bu du-
rumda 2017 yılında Türkiye'nin düzenlemiş olduğu öğrenci ikamet izni sayısı 
düzenlenen çalışma izinlerinden yüksektir (bkz. Tablo 13). Aynı şekilde Türki-
ye’de yükseköğretimdeki uluslararası öğrenci sayısı 2013-2014 yılında 48.183 
iken 2018-2019 yılında 154.505’e yükselmiştir (bkz. Tablo 14). 

Tablo 14: Bölgede ve Türkiye’de Yüksek Öğrenimdeki Uluslararası Öğrenci 
Sayısı, 2013-2019

Yıllar    2013-2014                                 2014-2015 

  Erkek  Kadın  Toplam   Erkek Kadın Toplam

Türkiye        33.431           14.752        48.183 49.533 22.487 72.02

Yıllar 2015-2016  2016-2017

  Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam

Türkiye 60.037 27.68 87.717 71.775 36.172 107.947

Yıllar 2017-2018 2018-2019

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam

Türkiye 81.706 43.324 125.030 100.220 54.285 154.505

Kaynak: Yükseköğretim Kurulu60

Eğitim amaçlı uluslararası göç, bu sektörde istihdam edilen yabancı ülke vatan-
daşlarını da içermektedir. 2019 itibariyle Türk üniversitelerinde eğitim veren 
ve araştırma yapan 3.253 yabancı bulunmaktadır. Türkiye’de uluslararası araş-
tırma ve öğretim görevlisi olarak bulunan yabancı ülke vatandaşlarının uyrukla-
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rına bakıldığında; ilk on sırada Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Azerbaycan, 
İran, Birleşik Krallık, Almanya, KKTC, Mısır, Yunanistan ve Rusya gelmektedir 
(bkz. Tablo 15). 

Tablo 15: Türk Üniversitelerinde Ders Veren Yabancılar, 2019

Uyruk Sayılar
Amerika Birleşik Devletleri 354

Suriye 326

Azerbaycan 285

İran 319

Birleşik Krallık 187

Almanya 176

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 105

Mısır 105

Yunanistan 79

Rusya 90

Diğerleri 1227

Toplam 3253

Kaynak: Yükseköğretim Kurulu61

İltica ve Uluslararası Koruma
Türkiye’nin çevresindeki bölgesel çatışmalar ve savaşlar kesintisiz bir göç 
hareketliliği ve akını yaratmaktadır. Türkiye coğrafi olarak istikrarsız bölgelere 
komşu olduğu için, milyonlarca yabancı için transit ve sığınılacak ülke 
haline dönüşmüştür. Genel tanımı itibariyle, iltica başvurusu sahibi, menşe 
ülkesinden kaçan ve ırk, din, uyruk, belli bir sosyal gruba ya da siyasi görüşe 
bağlı olması nedeniyle yargılanabileceğine dair kuvvetli bir korku sebebiyle 
ülkesine dönemeyecek ya da dönmek istemeyen ve bu nedenle uluslararası 
koruma ve sığınma talebinde bulunan kişidir.

Türkiye’deki uluslararası koruma başvurusunda bulunanların sayısı yıllar içinde 
düzenli olarak artış göstermiştir (bkz. Şekil 4). 2011’de Türkiye’de uluslararası 
koruma başvurusu sayısı 17.925 iken bu rakam 2018’de, yedi yıl gibi kısa bir 
sürede, 114.537’ye ulaşarak kayda değer bir artış göstermiştir. 2019 yılında bu 
sayı 56.417 ile sınırlı kalmıştır. 2019 verilerine göre, Afganistan’dan 35.042, 
Irak’tan 15.532, İran’dan 3.558, ve diğer ülkelerden 2.285 kişi uluslararası ko-
ruma başvurusunda bulunmuştur.62
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Şekil 4: Yıllar İtibariyle Uluslararası Koruma Başvuruları, 2005-2019

Kaynak: GİGM63

Türkiye’nin uydu kentlerindeki uluslararası koruma kapsamındaki yabancıla-
rın demografik profillerine bakıldığında, mevcut 2017 yılı verileri uluslararası 
koruma kapsamındaki yabancıların büyük kısmının 15-64 yaş arası olduğunu 
göstermektedir (bkz. Şekil 5). Ancak Afganistan ve Somali’den gelen ulusla-
rarası koruma kapsamındaki yabancılar için, 0-14 yaş arası çocukların payı, 
Irak ve İran’dan gelenlere oranla daha yüksektir. Bu yabancıların  eğitim pro-
filine bakıldığında ise, lise ya da üniversite diploması olanların payının %39.4 
olduğu görülmektedir (bkz. Şekil 6). En eğitimlileri, %73.6’sı lise mezunu olan 
İran vatandaşlarıdır. olup, Onları, Somali (%39.1), Irak (%30.1) ve Afganistan 
(%19.4) vatandaşları izlemektedir ( bkz. Şekil  6). 

Şekil 5: Uydu Kentlerde Uluslararası Koruma Kapsamındaki Yabancıların Yaş 
ve Uyruğa Göre Dağılımı

Kaynak: Göç Uzmanları Komisyon toplantısında Dr. Mehmet Ali Eryurt tarafından derlenen ve sunulan veriler, 
Kalkınma Bakanlığı, Aralık 201764,65
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Şekil 6: Uydu Kentlerde Yaşayan Lise Diploması Sahibi ya da Yüksek Öğrenim 
Görmüş Uluslararası Koruma  Kapsamındaki Yabancıların Yüzdesi

Kaynak: Göç Uzmanları Komisyon toplantısında Dr. Mehmet Ali Eryurt tarafından derlenen ve sunulan veriler, 
Kalkınma Bakanlığı, Aralık 201766

Düzensiz Göç ve İnsan Ticareti
Türkiye son yıllarda Asya ve Avrupa arasındaki coğrafi konumu nedeniyle bir 
transit ülkeye ve aynı zamanda, gelişmekte olan ekonomisi ile düzensiz göç-
menler için hedef ülkeye dönüşmüştür. 2011 ve 2019 yılları arasında düzensiz 
göçmen sayısı on kat artmıştır (bkz. Tablo 16). 

Tablo 16: Ulusal Göç Rakamları, 2011-2019

  2011 2017 2018 2019

Uluslararası Koruma Başvuru 
Sahipleri 

17.925 112.415 114.537 56.417

Düzensiz Göçmenler 44.415 175.752 268.003 454.662

İkamet İzinleri 234.268 593.151 856.470 1.101.030

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler         - 3.426.786 3.623.192 3.576.370 

Kaynak: GİGM, 201967 

Düzensiz göçe ilişkin rakamlar doğası gereği ilgili devlet kurumlarının değerlen-
dirmelerine dayanmaktadır. Türkiye’de 2005 ve 2019 yılları arasında yakala-
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nan düzensiz göçmen sayısı incelendiğinde ilk önemli bulgu, yakalanan düzen-
siz göçmen sayısının 2014 sonrasında kayda değer oranda arttığıdır (bkz. Şekil 
7). Ayrıca, yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2019’da 2005’e göre yaklaşık se-
kiz kat artmıştır. Bu dalgalanmaların arkasındaki sebep sadece Doğu Akdeniz 
ve Ortadoğu ülkelerindeki çatışmaların ve Türkiye’nin komşusu olan bu böl-
gelerdeki insani krizlerin yoğunlaşmış olması değil, Güneydoğu ve Orta Asya 
ülkelerindeki olumsuz koşulların da göç yol açmasıdır. Buna göre, çok geniş bir 
coğrafi bölgedeki gelişmeler Türkiye’ye yönelen göçü şekillendirmektedir 

Şekil 7: 2000-2019 Yıllarında Yakalanan Düzensiz Göçmenler (Ulusal Seviye)

Kaynak: GİGM, 201968 

Türkiye’deki düzensiz göçmenlerin uyruğuna bakıldığında, 2019 yılında Tür-
kiye'de yakalanan düzensiz göçmenler arasında ilk üçte; Afganistan, Pakistan 
ve Suriyelilerin bulunduğu, onları Irak, Filistin, Bangladeş, Özbekistan, İran ve 
Gürcistan’dan gelenlerin takip ettiği görülmektedir(bkz. Şekil 8). Son olarak, 
düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin il bazındaki verilere göre GİGM 
istatistikleri, yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır illerinde yoğunlaştığını gös-
termektedir. Sınır bölgelerinde bulunan illere ek olarak İstanbul ve dört Ana-
dolu şehri (Erzurum, Muş, Bitlis, Erzincan) 1000’den fazla yakalama ile bir göç 
rotasına işaret etmektedir (bkz. Şekil 9). 
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Şekil 8: Yakalanan Düzensiz Göçmenlerde İlk On Uyruk, 2017, 2018 ve 2019

Kaynak: GİGM 69

Şekil 9: 2019 Yılında Yakalanan Düzensiz Göçmenlerin İllere Göre Dağılımı

KOCAELİ

ÇANAKKALE

YALOVA

BURSA

BALIKESİR

İZMİR

AYDIN DENİZLİ

MUĞLA

AFYON KARAHİSAR

ISPARTA
BURDUR

ANTALYA

KONYA

KARAMAN

NİĞDE

AKSARAY

KIRIKKALE

KIRŞEHİR

YOZGAT

MALATYANEVŞEHİR KAYSERİ

KAHRAMAN MARAŞ

OSMANİYE

ANKARA

MERSİN

ADANA

HATAY

KİLİS

GAZİANTEP
ŞANLIURFA

DİYARBAKIR

MARDİN
ŞIRNAK

BATMAN
SİİRT

BİTLİS

MUŞBİNGÖL
TUNCELİ

ERZİNCAN

ERZURUM

ARDAHANARTVİN

RİZE
TRABZON

GİRESUNORDU

SAMSUN

KASTAMONU

KARABÜK

BARTIN

ÇANKIRI
ÇORUM

AMASYA
TOKAT

SİVAS

GÜMÜŞHANE BAYBURT

SİNOP

KARS

IĞDIR

AĞRI

ELAZIĞ VAN

HAKKARİ
ADIYAMAN

UŞAK
MANİSA

KIRKLARELİ

İSTANBUL
TEKİRDAĞ

EDİRNE

SAKARYA

ZONGULDAK

DÜZCE

BOLU

BİLECİK

ESKİŞEHİR

KÜTAHYA

0 - 1000 kişi
1000 - 5000 kişi
5000 üzeri

Kaynak: GİGM, 201970

Bu bağlamda dinamiklerin daha geniş bir kapsamda anlaşılabilmesi için düzen-
siz göç rotalarının incelenmesi önemlidir. Türkiye ile ilgili en önemli rota kar-
maşık göç akımlarından oluşan Doğu Akdeniz Rotası’dır.  Doğu Akdeniz Ro-
tası ile Ortadoğu’dan düzensiz göçmenler önce Akdeniz bölgesine, oradan da 
Avrupa’ya ulaşmaktadır. 2015 yılında yüz binlerce düzensiz göçmen Akdeniz 
üzerinden kaçarak 2015 Avrupa Mülteci Krizine yol açmıştır. BMMYK “7 
Aralık [2015] itibariyle yılın başından bu yana Avrupa sahillerine 911.000’den 
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fazla düzensiz göçmen ulaşmış ve bu yolculukta 3.550 kişi hayatını kaybetmiş-
tir. Avrupa’ya ulaşanlardan %75’inden fazlası Suriye, Afganistan ya da Irak’tan 
çatışma ya da zulüm sebebiyle kaçmışlardır” diye bildirmiştir.71 

Frontex Yıllık Risk Analizi Raporu'na göre 2018 yılında Türkiye'den Yunanis-
tan'a kara geçişlerinde artış olması nedeniyle bir önceki yıla oranla Doğu Akde-
niz Rotası üstündeki baskı %34 artmıştır. AB'nin dış sınırlarında Doğu Akdeniz 
Rotası ile yasa dışı sınır geçişleri 2018 yılında 56.661’e ulaşmıştır.72 2019 yılı-
nın ikinci yarısında deniz rotasının kullanımında artış gözlemlenmiştir.73 Artış 
gösteren göç baskısı ile beraber,  beraber,2019 yılında Türkiye'de yakalanan 
toplam düzensiz göçmen sayısı 454.662 olmuştur (bkz. Tablo 17). Kesintisiz 
biçimde artan düzensiz göç hareketi büyük orandaSuriye’deki savaşla ilişkilen-
dirilmektedir.

Tablo 17 : Yakalanan Düzensiz Göçmenlerin Uyruk Dağılımı, Türkiye, İlk On 
Ülke ve Toplam Rakamlar, 2014-2019

Kaynak: GİGM74

Bununla beraber, 2015 yılındaki Avrupa Mülteci Krizi’nin siyasi etkileri de ol-
muştur. En önemli siyasi sonucu, Türkiye ve AB arasında Ortadoğu ve Afri-
ka’dan AB ülkelerine düzensiz göçü sınırlamak için varılan anlaşmadır. Bu an-
laşma çerçevesinde Türkiye’den Yunanistan’a geçiş yapan yabancılar, mülteci 
statüsü kriterleri kapsamında olmadıkları takdirde Türkiye’ye geri gönderile-
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ceklerdir. Buna mukabil, Türkiye’ye Yunan adalarından iade edilecek her bir 
Suriyeli için Türkiye'deki bir başka Suriyeli AB'ye yerleştirilecektir. 

AB-Türkiye Anlaşmasının koşullarına uygun olarak toplam 2.139 düzensiz 
göçmen Türkiye'ye geri gönderilmiştir. Geri gönderilen yabancıların uyrukları-
na bakıldığında ilk on sırada Pakistan, Suriye, Cezayir,  Afganistan, Irak, Bang-
ladeş, Fas, İran, Mısır, Demokratik Kongo bulunmaktadır. Mevcut istatistiklere 
dayanarak geri gönderilen düzensiz göçmenlerin neredeyse yarısı Pakistan ve 
Suriye’den gelmekte, kalan yarısı ise farklı ülkelerden gelen düzensiz göçmen-
lerden oluşmaktadır (bkz. Tablo 18). 

Tablo 18: AB-Türkiye Anlaşması Kapsamında Türkiye’ye Geri Gönderilen 
Düzensiz Göçmenler, İlk On Uyruk

Uyruk Toplam

Genel Toplam 2.139

Pakistan 755

Suriye 414

Cezayir 198

Bangladeş 106

Fas 60

İran 57

Mısır 34

Kongo 32

Nijerya 24

Filistin 17

Kaynak: GİGM, 2019 75

Düzensiz göçün yanı sıra insan ticareti de Türkiye için önemli bir konu olmaya 
devam etmektedir. Türkiye, coğrafi konumu ve bölgedeki sosyoekonomik fır-
satlar nedeniyle insan ticareti açısından hem transit hem de hedef ülke konu-
mundadır.76 İnsan ticareti ile mücadele çerçevesinde Türkiye’de 2013 yılında 
saptanan insan ticareti mağduru sayısı 21 iken bu rakam 2017 yılında 303’e 
yükselmiş, 2018’de 134’e düşmüş ve 2019 yılında tekrar 215’e yükselmiştir 
(bkz. Tablo 19). Ulusal seviyede tespit edilmiş olan insan ticareti mağdurla-
rının büyük çoğunluğu cinsel istismara da uğrayan yabancı kadınlardır. Ancak 
yabancı erkek insan ticareti mağdurlarının sayısı da son bir kaç yıldır artmıştır. 
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Buna göre, erkek insan ticareti mağdurları emek sömürüsü ve zorla dilenciliğe 
maruz bırakılmıştır. 

Tablo 19: Yıllara Göre İnsan Ticareti Mağduru Sayısı, 2010-2019

Yıllar                                                         Belirlenen İnsan Ticareti Mağdurlarının Sayısı

2019 215

2018 134

2017 303

2016 181

2015 108

2014 50

2013 21

2012 55

2011 82

2010 58

Kaynak: GİGM, 201977

Dışa Göç
Günümüzde aldığı büyük göç dalgalarına rağmen Türkiye özellikle yakın tarihi 
boyunca göç veren bir ülke olmuştur. Bugün yurt dışında büyük çoğunluğu Batı 
Avrupa ülkelerinde olmak üzere yaklaşık üç milyon Türk vatandaşı yaşamakta, 
bu rakam diğer ülke vatandaşlığına geçmiş olanlarla birlikte altı milyonu aş-
maktadır.78 Bunun yanı sıra yurt dışında bir süre çalıştıktan sonra Türkiye’ye 
kesin dönüş yapmış, ancak geçmiş çalışmalarından dolayı bu ülkeler ile hem 
hukuki hem ailevi bağlantıları süren iki milyondan fazla vatandaşımız bulun-
maktadır. 79 Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 1.662.000’i Almanya, 
302.000’i Fransa, 204.000’i Hollanda, 203.500’ü Avusturya’da olmak üzere 
büyük çoğunluğu Avrupa'da yaşamaktadır (bkz. Şekil 10).80 Benzer şekilde 
Amerika Birleşik Devletleri de 2017 yılında 373.059 Türk vatandaşı ile önemli 
bir hedef ülke olmaya devam etmektedir. Avrupa ve Kuzey Amerika’da bulu-
nan yüksek sayıda Türk göçmene ilaveten başka yerlerde de küçük çaplı Türk 
toplulukları oluşmuştur (bkz. Şekil 11). 
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Şekil 10: Hedef Ülke Bazında Türk Göçmenler, Stok, 2017

Kaynak: Birleşmiş Milletler: Nüfus Birimi81

Şekil 11: Hedef Kıtaya Göre Türk Göçmenler, Stokları, 1990-2017

Kaynak: Birleşmiş Milletler Nüfus Birimi82

Yurt dışında yaşayan Türk göçmenlerin oranı yüksek olmasına rağmen bu göç-
menlere ilişkin verilerin bulunmaması daha detaylı analiz önündeki en önemli 
kısıtlamalardan biridir. Bu kısıtlamanın iki temel bileşeni bulunmaktadır. Ön-
celikle, mevcut veriler daha hedef ülkelerin ulusal raporlarına dayandığı için 
bölgelere ayrıştırılan verilere ulaşmak mümkün değildir. İkinci olarak BM ista-
tistikleri ve ulusal seviyede Türk göçmenlere ilişkin toplanan veriler arasında 
kayda değer farklılıklar bulunmaktadır; bu durumun ülkelerin farklı göçmen 
tanımlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu farklılığa örnek olarak BM 
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tahminleri yaklaşık 3 milyon iken, Dışişleri Bakanlığı yurt dışında toplam 6 mil-
yon Türk vatandaşının yaşadığını, bunun 5.5 milyonunun Avrupa’da bulundu-
ğunu beyan etmektedir.83

Genel olarak Türkiye’den göç dört kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar [1] aile 
bağlantılı göç, [2] iltica, [3] düzensiz göç ve [4] sözleşme temelli emek gö-
çüdür.84 1960’larda bazı Avrupa ülkeleri ile imzalanan ikili işgücü istihdamı 
ile başlayan Türkiye’den göç bugün aile üyeleri, öğrenciler, mücbir sebeplerle 
gelenler ve meslek erbapları ile birlikte çeşitlenmiştir.85 1961- 1974 tarihleri 
arasında 790.017 Türk vatandaşı Avrupa’ya göç etmiştir.86 Ancak 1990’ların 
ortasından bu yana Türkiye’den Avrupa’ya göç azalmıştır.87 

Mevcut göç verilerine dayanarak 2008 ile 2013 yılları arasında Türkiye İş Kuru-
mu (İŞKUR) tarafından yurt dışına gönderilen işçi sayısı yıllık ortalama 55.000 
kişi olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2014’de 40.000 kişi, 2016 yılında 24.000 
kişiye düşerek sadece birkaç yıl içinde %50 düşüş göstermiştir. 2016 yılında bu 
göçmen işçiler için ilk üç sıradaki hedef ülke Irak (%17), Cezayir (%16) ve Suudi 
Arabistan (%8.5) olmuştur.88 

Bu bağlamda Coşkun ve Türkyılmaz tarafından yapılan analiz, Türkiye’de 
2000 Ulusal Nüfus Sayımına göre bölgelerdeki göç eğilimlerinin iç yüzüne dair 
önemli bilgiler sağlamaktadır.89 Bu araştırmada, Coşkun ve Türkyılmaz verileri 
“Şu anda evde bulunmayan hane halkından kaç kişi bu ülkede ya da yurt dı-
şında bulunmaktadır?” sorusuna verilen cevaplar ışığında incelemişler ve her 
ilde uluslararası göç ile ilgili tahminlerde bulunmayı hedeflemişlerdir. Araştır-
ma bulgularına göre, hane halkı nüfusunun %9,4’ünü oluşturan 640.458 kişi 
yurt dışındadır. Bazı alanlarda ulusal seviyenin üstünde yurt dışında göçmen 
olduğu belirlenmiştir. Bu oranlar İç Anadolu Bölgesi için ‰16, Doğu Karadeniz 
Bölgesi için ‰11,9, Akdeniz Bölgesi için ‰11,2, Batı Karadeniz Bölgesi için 
‰9,9, İstanbul’da ‰9,6, ve son olarak Batı Anadolu’da ‰9 olarak belirlen-
miştir. 

Yurda Dönüş Göçü
Yurda dönüş göçü, Türkiye’den yurtdışına göç eden kişilerin uzun bir süreyi 
yurt dışında geçirdikten sonra kendi iradeleri ile geri dönmeleri durumunda söz 
konusu olmaktadır.90 Bu tanımlama uluslararası göçe odaklanan bu raporun 
amaçları için özellikle önemlidir. 

Türk vatandaşları 3,5 milyondan fazla kişi ile Avrupa’daki en büyük göçmen 
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topluluklarından birini oluşturmaktadır. Bu topluluk için yurda dönüş göçü 
üç dalga halinde incelenebilir. İlk iki yurda dönüş göç dalgası 1960’ların ve 
1970’lerin ortasında Avrupa’daki hedef ülkelerde yaşanan ekonomik dura-
ğanlık ile ilişkilendirilebilir. Üçüncü geri dönüş dalgası ise Türkiye’nin 1983 ve 
sonrasında uyguladığı teşviklerle desteklenmiştir. Yine de Türk göçmenlerin 
Avrupa’da kalıcı olarak yerleşmesi 1980’lerin ortasından 2000’li yıllara kadar 
Türkiye’ye geri dönüş konusunda genel bir isteksizliğe yol açmıştır91. Bu konuya 
ilişkin net verilerin eksikliğine rağmen3 milyon Türk göçmenin Türkiye’ye dön-
müş olduğu ifade edilmekte92 ve her yıl Almanya’dan ortalama 40.000 Türk 
vatandaşının dönüş yapmaya devam ettiği belirtilmektedir.93 Ulusal seviyede 
yapılan bu tahminlerin yanı sıra bölgesel ya da il seviyesinde yurda dönüş gö-
çüne ilişkin veriler mevcut değildir. 

Almanya’dan geri dönüş göçü ile ilgili yapılan bir araştırmaya göre Almanya’ya 
göçün nedeni daha çok ekonomik olsa da Türkiye’ye geri dönüşün emeklilik, 
vatan hasreti, eğitim, hedeflenen tasarrufun yapılması, Türkiye’de girişimcilik 
ve gayrimenkul konusunda karlı yatırımlar yapılması, evlilik ve son olarak aile 
birleşimi gibi faktörleri içeren daha karmaşık bir arka planı vardır. 94 Buna ek 
olarak, geri dönüş amaçları kaçıncı nesil göçmen olunduğu, eğitim seviyesi ve 
vasıflara göre de değişmektedir. Aynı şekilde göçmen grupların geri dönüşle-
rinin sonuçları da karmaşıktır. Şöyle ki, bazı göçmen gruplar menşe ülkelerine 
çok daha kolay uyum sağlarken diğerleri adaptasyonda zorluk çekmektedir. 
Aynı şekilde göçmenlerin gittikleri ülkede ayrımcılıkla karşılaşması, mali kay-
naklara erişimi ve kariyer hedefleri de farklılık göstermektedir.

2.3. Türkiye’de Göç ve Kalkınma 
Daha önce de vurgulandığı üzere Türkiye’de mevcut göç ortamının çok bo-
yutlu sosyal ve ekonomik etkileri bulunmaktadır. Geçici koruma altındaki 
Suriyelilerin sayısının yaklaşık 3,7 milyon olduğu ve ikamet izniyle Türkiye’de 
bulunanların, uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların ve geçici koruma 
altındaki Suriyelilerin Türkiye’deki sayılarının İçişleri Bakanlığı tarafından yak-
laşık 5 milyon olarak gösterildiği bu ortamda kalkınmaya ilişkin göstergeler göç 
yönetiminin önemini göstermektedir. Bu göstergeler, GSYİH, eğitim, sağlık 
ve barınmanın yanı sıra işsizlik, yoksulluk ve girişimcilik olarak sıralanabilecek 
ekonomik göstergeleri de içermektedir.
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Ekonomik göstergeler
Dünya Bankası Nisan 2020 tarihli verilerine göre yaklaşık 755milyar ABD 
dolar GSYİH ile Türkiye, dünyanın 18. büyük ekonomisidir.95 2000-2018 ara-
sında, Türkiye’de kişi başı GSYİH, 4200 ABD dolarından 9595 ABD dolarına 
yükselmiştir. Enflasyon Ekim 2018’de %25’ten Eylül 2019’da %15’e düşmüş-
tür.96 

TÜİK verilerine göre Türkiye’de işsizlik Temmuz 2019 itibariyle %13,9’a yük-
selmiştir. İşsizlik oranının 2014’de %9,9, 2015’de %10,3, 2016 ve 2017’de 
%10,9 ve 2018’de %11 olduğu düşünülürse bu oranın arttığı gözlemlenmek-
tedir.97 

Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’deki toplam nüfusun %13,5’i 2017’de 
yoksulluk seviyesinin altında yaşamaktadır.98 Türkiye için yoksulluk oranı 
2014'de %15, 2015'te %14,7 ve 2016’da %14,3 olmuştur. Bu sebeple yok-
sulluk oranı 2017’de düştüğü anlaşılmaktadır. Yoksulluk sınırı ile hesaplanan 
istatistiklere ve ortalama gelirin %50’sine dayanarak TÜİK verileri Türkiye’nin 
yoksulluk sınırının 2018 yılında ortalama 8.892 TL olduğunu göstermektedir.99 

Türkiye’de bulunan en büyük yabancı grubunun durumu ile devam edecek 
olursak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 2017’de 
yürütülen araştırmaya göre Suriyelilerin kendi ülkelerinde bulundukları dö-
nemde aylık ortalama gelirleri 156 ABD dolarından daha azdır. Türkiye’de Ge-
çici Barınma Merkezleri (GBM) dışında yaşayan Suriyelilerin gelirleri 72 dolar 
iken GBM’de yaşayan Suriyelilerin geliri ise ortalama 51 dolar civarındadır.100 
Sosyal Uyum Yardım programı (ESSN/SUY) için Mayıs 2017’de gerçekleşti-
rilen bir değerlendirme öncesi temel seviye çalışmasının ilk bulgularına göre 
geçici koruma altında yaşayan Suriyelilerin yaklaşık %1,4’ünün aşırı yoksulluk 
seviyesinin altında yaşadığı ve en temel ihtiyaçlarını karşılama imkânı olmadan 
yaşadıklarını ortaya koymuştur.101 2016-2019 yılları arasında Suriyelilere veri-
len çalışma izni sayısının 92.754 olduğu öğrenilmiştir.102 Bunun yanısıra ESSN 
hazırlıkları kapsamında yapılan bir analize göre, 15-64 yaş araşığında 2 milyon 
GKAS olduğu; bu nüfusun 900.000’inin işgücüne dahil olduğu; çalışma izni 
alanların dışında yaklaşık 840.000 Suriyeli’nin kayıtdışı olarak istihdam edildiği 
tahmin edilmektedir.103 
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Girişimcilik
Girişimciliğin teşvik edilmesi, gelişmekte olan ülkelerde yeniden yapılandırma 
ve kalkınmanın ve gelişmiş olan ülkelerde yeniden canlanmanın temel adım-
larından biri olarak değerlendirilmektedir.104 Bu bağlamda Türkiye’ye özellik-
le Suriye’den gelen yoğun göç akımları, ülkenin kendi genç işsizliği sorunu ile 
birleştiğinde girişimciliğin teşvik edilmesi ile yeni istihdam yaratılmasını gerekli 
kılmaktadır.105 

Global Entrepreneurship Monitor (Küresel Girişimciliğin İzlenmesi) 
2018/2019 Küresel Raporuna göre Türkiye’deki girişimcilik faaliyeti oranı 
2015’ten bu yana düzenli ve yavaş bir şekilde inişe geçmiştir.106 Burada Küresel 
Rapor, yeni girişimcilik politikalarının yüksek ve orta seviyede teknolojik giri-
şimleri desteklediğine ve yüksek ya da düşük iş imkanları yaratma veya yüksek 
teknolojiye sahip start-up şirketi olmalarına girişimcilik faaliyetinin nicel boyu-
tundan daha fazla önem verdiğine işaret etmektedir. Türkiye’deki girişimcilik 
faaliyetleri azalsa bile yeni yüksek teknoloji start-up şirketlerini teşvik eden,  
teknoloji sektöründeki girişimcilerin payının 2016’da %1,54 iken 2018’de %5’e 
çıkmış olmasıdır. Buna ek olarak kurulmuş olan işletmeler 2016’da %2,73 iken 
bu oran 2018’de %4,42’ye yükselmiştir. Türk girişimcileri diğerlerinden ayırt 
eden özelliklerden biri büyümeye ve istihdam yaratmaya ilişkin yüksek bek-
lentileridir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) rakamlarına göre Türkiye’de yıl-
lık olarak Suriyeli ortaklıkla kurulan şirketlerin sayısı 2010’da 30 iken 2011’de 
81’e, 2012’de 165’e, 2013’de 489’a, 2014’te 1257’ye, 2015’de 1599’a yük-
selmiştir.107 2015 yılında Türkiye’de yeni kurulan yabancıların sahibi olduğu 
her 40 firmadan biri Suriyeliler tarafından kurulmuş ve Suriyeli şirketlerin payı 
%2.52’ye ulaşmıştır.108 2019 yılına gelindiğinde ise, TEPAV’ın Eylül 2019 ra-
poruna göre, Türkiye genelinde sadece Temmuz ayında Suriye ortak sermayeli 
92 şirket kurulmuş ve şirketlerin toplam Suriye ortak sermayesi 21,5 milyon 
TL’ye ulaşmıştır.109 Bununla beraber, Temmuz 2019’da Suriye ortak sermayeli 
kurulan şirket sayısı, Temmuz 2018’e göre %42,1; Suriye ortak sermayesi ise 
%27,5 azalmıştır. Haziran 2019’a göre kıyaslandığında ise Suriye ortak serma-
yeli kurulan şirket sayısı %124,4; Suriye ortak sermayesi % 134,3 artış göster-
miştir. 

Suriyelilerin sahip olduğu firmalar restoran, inşaat, ticaret, tekstil, gayrimen-
kul, seyahat, ulaşım ve gıda sektörü olmak üzere geniş bir sektör yelpazesinde 
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faaliyet göstermektedir.110 Building Markets tarafından sağlanan güncel ra-
kamlara göre Suriyeli girişimciler, ortalama şirket başına 9 kişi istihdam etmek-
te ve şirket başına yıllık gelirleri yaklaşık 463.000 ABD doları olarak gerçekleş-
mektedir111. 2011 yılından bu yana Suriyelilerin sahibi olduğu kurulan şirket 
sayısı 10.000’den fazladır. Böylece Suriyeliler, Türkiye’deki girişimci toplulu-
ğun önemli bir parçası haline gelmiştir.

Eğitim
Eğitimdeki temel göstergelerle başlamak gerekirse her şeyden önce Türkiye 
refah seviyesi ile göreceli olarak eğitim kurumlarına OECD ülkeleri ortalama-
sından daha fazla harcama yapmaktadır.112 OECD verilerine göre 2016 yılında, 
Türkiye’nin ilköğretimden yükseköğrenime kadar kamu harcaması GSYH’nin 
%5,4’ünü oluşturmuşken, OECD ülkelerinde bu ortalama %5’tir Ancak Türki-
ye’nin öğrenci başına harcaması 2010 yılından bu yana %24 oranında artmış 
olsa dahi bu harcama ağırlıklı olarak yükseköğretime odaklanmaktadır.113 Buna 
göre, eğitimin finansmanında kayda değer bir artışa rağmen öğrenci başına 
harcama halen düşük kalmakta ve daha çok özel finansmana dayanmaktadır.

Son on yılda Türkiye’de yükseköğrenim görmüş olan genç yetişkin nüfus iki katı-
na çıkmıştır. Yükseköğrenim görmüş gençlerin, özellikle de kadınların istihdam 
oranı ise son on yılda yüzde 6 oranında düşmüştür. Buna karşın, lise öğrenimi 
görmemiş kişilerin istihdam oranı artmıştır. Her ne kadar Türkiye’nin ilköğre-
timden yükseköğretime kadar öğrenci başına harcaması halen düşük olsa da, 
gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) bir payı olan kamu harcaması 2010’dan 
bu yana %24 artmış ve bu artışın büyük kısmı yükseköğretime odaklanmıştır.

Türkiye’deki yabancıların eğitim profilinden bahsetmek gerekirse AFAD’ın 
2017 tarihli araştırmasına göre GBM’lerde yaşayan Suriyelilerin eğitim durum-
ları şu şekildedir: Çoğunluğu (%31,4) ilkokul mezunları oluşturmakta, onla-
rı ortaokul mezunları (%22,7), lise mezunları (%15,4), okuryazarlar (%10,9), 
üniversite mezunları (%10,3) ve okuryazar olmayanlar (%9,3) takip etmek-
tedir. GBM’ler dışında yaşayan Suriyelilerin eğitim seviyesi ise sırasıyla şu şe-
kildedir: İlkokul mezunları (%25,3), okuryazar olmayanlar (%24,7), okuryazar 
olanlar ve ortaokul mezunları (%14,9), lise mezunları (%12,1), üniversite me-
zunları (%8,1).114 

Yabancı Ülke Vatandaşları İçin Geçici Eğitim Merkezi (GEM) Kurma ve Eğitim Hiz-
meti Verme Konusunda Genelge’nin kabul edilmesiyle ve 2014115’de yasal kalış 
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imkanı olan Suriyeli çocukların kamu okullarına kaydedilmesinin kolaylaştırıl-
ması sonucu kamu okullarına kayıt yaptıran Suriyeli çocukların sayısı 2014 ile 
2015 yılları arasında 6000’den 60.000’e yükselmiştir.116 Ocak 2016’da, kamu 
okullarına ve GEM’lere kayıt yaptıran Suriyeli çocuk sayısı 310.000’e ulaşmış 
ve bir önceki yıla kıyasla %44 artmıştır.117 

Suriye krizi daimi bir soruna dönüşme sinyalleri verdiği için daha kalıcı çözümler 
geliştirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yabancı çocukları kamu eğitim 
sistemine dahil edebilmek ve GEM’leri yavaş yavaş kapatabilmek için tedbirler 
almaya başlamıştır. 2016 yılından bu yana MEB, AB’nin Türkiye’deki Mülteci-
lere Destek Programı çerçevesinde ‘Suriyeli Çocuklar: Türk Eğitim Sistemine 
Uyumunun Desteklenmesi’ projesini yürütmektedir. Eylül 2016 itibariyle ana 
sınıfı ve birinci sınıf seviyesindeki tüm Suriyeli öğrenciler GEM’lere değil Türk 
okullarına kayıt yaptırmaya başlamışlar, onları 5. ve 9. sınıfların Türk okullarına 
kaydı izlemiştir. Eylül 2017’de 20 ilde hala 404 GEM ve bu merkezlere kayıtlı 
291.039 Suriyeli çocuk bulunmaktaydı.118 

En son verilere göre; Aralık 2018 itibariyle örgün eğitim sistemine kayıt-
lı 640.000’den fazla öğrenci, geçici koruma altında veya uluslararası koruma 
kapsamındadır. Bu sayı, bir önceki eğitim-öğretim yılına kıyasla %5 artış gös-
termektedir. Bu rakamlara göre öğrencilerin %80’i hükûmetin bu koruma re-
jimlerine tabi çocukların milli eğitim sistemine dahil edilmesinin teşvik edilme-
si politikası uyarınca Türk devlet okullarına gitmektedir. Buna ilaveten eğitimin 
kalitesini artırmak için kapsayıcı eğitim konusunda 154.500 öğretmenin eği-
tilmesi, 87.000 öğrenci için destek eğitim programının uygulanması, eğitim 
kılavuzlarının ve biçimlendirici ölçme-değerlendirme modülleri ve eğitim kı-
lavuzlarının geliştirilmesi ve engelli çocukların desteklenmesi programları da 
dahil olmak üzere eğitim kalitesini artırmak için bazı programlar geliştirilmiş ve 
yaygınlaştırılmıştır. 119

Haziran 2018’de UNICEF ve MEB okul dışındaki çocukların örgün eğitime 
katılmasının sağlanması, mesleki eğitime dahil edilmesi, kendi kendilerine yet-
mek için temel bilgi ve becerileri elde edebilmesi için Hızlandırılmış Eğitim 
Programı’nı (HEP) başlatmışlardır. Aralık 2018 itibariyle Hızlandırılmış Eği-
tim Programı’na 12 ilde 5.600’den fazla çocuk kayıt yaptırmıştır. Buna paralel 
olarak okulda devamı artırmak ve okulu bırakanların sayısını azaltmak amacıyla 
Türk ve yabancı çocuklar için Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) programını AÇSHB, 
MEB, Türk Kızılayı ve UNICEF ortaklaşa uygulamış ve 2018’de program ge-
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nişletilmiştir. Programa kaydolan çocukların sayısı Ocak ayında 188.500 iken 
bu rakam Aralık 2018’e gelindiğinde 411.000’e yükselmiştir. UNICEF-MEB 
Hızlandırılmış Eğitim Programı’na katılan yaklaşık 400  çocuk 2018 yılı sonla-
rına doğru EŞNT ödemelerini almaya başlamış ve programın eşitlik odağı ge-
nişletilmiştir. EŞNT faydalanıcılarının %80’i Acil Sosyal Güvenlik Ağı’ndan da 
yararlanmış ve bu iki program birbirini tamamlayıcı nitelik kazanmıştır. 120

Eğitim konusunda bu kayda değer iyileştirmelere rağmen Türkiye’de yabancı 
çocukların karşılaştığı zorluklar devam etmektedir. Tahmini 400.000 Suriyeli 
çocuk hala okul sisteminin dışında bulunmakta, mevcut hizmetler konusunda 
bilgi sahibi olmakta zorluk yaşamakta, dil engelleri ve sosyoekonomik zorluklar 
ile karşılaşarak okulu erken bırakmak zorunda kalabilmektedirler.121 

Konut
Konuta ilişkin olarak Türkiye’deki zorunlu göçmenlerin büyük kısmı Türkiye’de-
ki Geçici Barınma Merkezlerinin dışında ve sıklıkla da kötü barınma koşulların-
da yaşamaktadır.  Buna göre, 3 buçuk milyondan fazla bir zorunlu göçmen nü-
fusu şehirlerde yaşamaktadır. Dolayısıyla, 2011 yılından bu yana Türkiye’deki 
yoğun göç akımı nedeniyle konut ve barınma konusunda önemli problemler 
yaşanmaktadır. 

Türkiye’deki Geçici Barınma Merkezlerinin koordinasyonu görevi 16 Mart 
2018 itibariyle AFAD’dan İl Göç İdaresi Müdürlüklerine (GİGM) verilmiştir. 

Sağlık
Türkiye’de yabancılar için sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin OECD verileri 
Türkiye’de görev yapmakta olan doktorların her 1000 kişi için oranının 2000 
yılında 1.3 iken 2015 yılında 1,8’e çıktığını göstermektedir.122 Buna ilaveten 
AFAD tarafından 2018 yılında paylaşılan verilere göre Geçici Barınma Merkez-
lerinde toplam 154 Türk doktor, 186 Türk sağlık personeli, 109 Suriyeli doktor 
ve 137 Suriyeli sağlık personeli bulunmaktadır. 2010 ile 2018 yılları arasında 
Türkiye'deki doktorların sayısı artmış olsa da bu doktor başına düşen hasta sa-
yısında artan nüfus sebebiyle kayda değer bir etki yaratmamıştır (bkz. Tablo 
20).

YUKK ve Geçici Koruma Yönetmeliği uyarınca uluslararası korumadan faydala-
nanlar ve geçici koruma altındaki Suriyeliler, sosyal destek ve tıbbi hizmetlere 
erişim hakkına sahiptirler.123 Ancak Suriyelilerin gelişine bağlı olarak artış gös-
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teren hasta sayısı sağlık hizmetlerinde farklı engeller ortaya çıkarmıştır.

Tablo 20: Doktor Sayısı, Doktor Başı Hasta Sayısı ve Doktor Başına Hasta 
Yataklı Tedavi Sayısı, 2010-2018

Yıllar Doktor Sayısı
Doktor başına düşen 
kişi sayısı

Doktor başına düşen yataklı tedavi 
edilen hasta sayısı

2010 123.447 597 4367

2011 126.029 593 4850

2012 129.772 583 4791

2013 133.775 573 4712

2014 135.616 573 4749

2015 141.259 557 4673

2016 144.827 551 4735

2017 149.997 539 4793

2018 153.128 536 -

Kaynak: TÜİK ve Sağlık Bakanlığı124

Bu engeller arasında kamu hastanelerinin kalabalık oluşu ve özellikle de sınır 
illerinde çeviri hizmetlerindeki yetersizlikler sayılabilir. Bunun sonucunda yerel 
halk sıklıkla kamu hastanelerinin kalabalık olmasından ve sağlık hizmeti kalite-
sinin bu durumdan olumsuz etkilendiğinden şikayet etmektedir.125 Buna karşın 
Türkiye’deki Suriyeliler de kayıtlı olmadıkları şehirlerde sağlık hizmetlerine eri-
şimlerinin kısıtlı olmasından kaynaklanan güçlükler yaşamaktadır.126 Dil engeli 
ve kayıt problemleri, bazı Suriyelilerin sağlık hizmetlerini, Türkiye’de meslekle-
rini yasal olarak icra etme hakkına sahip olmayan yabancılar tarafından yürü-
tülen kayıt dışı sağlık merkezlerinden almaya çalışmasına neden olmaktadır.127 

2.4. Kurumsal ve Yasal Çerçeve 
Türkiye’deki yabancı kategorilerinin çeşitliliği ve göç akınlarının yoğun ve çok 
kısa bir süre içinde gerçekleşmiş olması göç yönetimi konusunda ve kabul ka-
pasitesi açısından zorluklar yaratmıştır. Göç alanındaki bu yeni gelişmeler ışı-
ğında yeni kurumsal ve mevzuat çalışmaları, Türkiye’nin göç yönetimi kapasi-
tesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’nin 2018-2023 
yıllarını kapsayacak şekilde uyum konusunda rol alacak tüm kurumlar için bir 
yol haritası niteliği taşıyan Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı ki-
lit öneme sahiptir.
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Kurumsal ve Politika Çerçevesi
Türkiye’de göç yönetişimi ile ilgili önemli bir bileşen göç yönetimine dahil ola-
cak kurumların tasarımıdır. Merkezi yönetimin yerel temsilcileri olarak valilik-
ler, ulusal seviyedeki göç politikalarının yerel seviyede uygulanmasını ve ilgi-
li bakanlıkların il temsilcilikleri ile diğer kamu ve devlet dışı aktörler arasında 
koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Suriyeli akınından sonra göç yönetimi 
konusunda yerelde koordinatör rol üstlendikleri ve ilgili ulusal, uluslararası ve 
yerel aktörler arasında aylık toplantılar düzenledikleri için valiliklerin rolü bü-
yük önem taşımaktadır. 

Bir başka önemli merkezi kuruluş, 2013 Nisan ayında kurulan merkez teşkilatı, 
Türkiye’nin 81 ilindeki il teşkilatı ve yurt dışındaki teşkilatı ile Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’dür. Merkez Teşkilatında GİGM; Yabancılar, Düzensiz Göçle Mü-
cadele, Uluslararası Koruma, İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma, Dış İlişkiler, 
Göç Politika ve Projeleri, Eğitim, Uyum ve İletişim, Personel, Bilgi Teknolojileri, 
Strateji Geliştirme, Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları ve Hukuk Müşavirliği 
birimlerinden oluşmaktadır. Emek göçü boyutunda,  Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ön pla-
na çıkmaktadır.

Ek olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte, 703 sayılı 
KHK ile kaldırılan Göç Politikaları Kurulu 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Göç Kurulu” ismiyle 
yeniden yapılandırılmıştır. Göç Kurulu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname-
sinin 522. maddesinin 1. fıkrasının h bendine eklenmiştir. İlgili madde “Göç 
Kurulu; Türkiye’nin yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, koordinas-
yonunu ve uygulanmasını takip etmekle görevli olup İçişleri Bakanının baş-
kanlığında, İçişleri Bakanlığınca belirlenecek bakanlık ve kurum ve kuruluşların 
temsilcilerinden oluşur. Kurul, İçişleri Bakanının çağrısı üzerine toplanır” hük-
münü amirdir. 

Bununla beraber, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurulları da 
yabancılar ve göç alanı ile bağlantılıdır. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikala-
rı Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, 
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat 
Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, 
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarıdır. Bu 
kurullar görev alanlarına giren konularda talep, ihtiyaç ve etki analizi yapacak 
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veya yaptıracak, kamu kurum ve kuruluşlarına görüş verecek, uygulanan politi-
kaları ve gelişmeleri izleyecek ve Cumhurbaşkanına rapor sunmaktadır.128 Son 
olarak, AB tarafından Türkiye’deki Mültecilere yönelik olarak ülkemize sağla-
nan yardım fonu olan FRiT (The EU Facility for Refugees in Turkey) için ikinci 
dönem takip ve koordinasyon işlemleri Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamın-
da oluşturulan Dış İlişkiler Çalışma Grubu tarafından yürütülmeye başlanmış-
tır. 

Ek olarak politika düzeyinde, göç olgusunun üzerine giderek artan bir vurgu 
mevcuttur. Örneğin politika, strateji geliştirme ve faaliyet planlaması için te-
mel yönlendirici belgelerden biri olan 11..i Kalkınma Planı (2019-2023) içinde 
“Dış Göç” ayrı bir bölüm olarak yer almakta ve göç olgusu detaylı bir biçimde 
farklı boyutları ile incelenmektedir. Bu yeni bölümün temel hedefleri: Göçü 
tüm boyutları ile etkin ve sistematik bir biçimde yönetebilmek; insan hakları-
na uygun ve kontrol edilebilir bir hareketlilik sağlamak; menşe ülkeleri hedef 
alarak insani kalkınma bakış açısı ile politikalar geliştirmek; düzenli göçmenler, 
geçici koruma altındakiler ve uluslararası koruma kapsamındakiler için etkin 
ve sürdürülebilir kamu hizmetlerinin sunulmasını sağlamak; Türkiye'de kalıcı 
olarak yerleşmek isteyen yabancıların sosyal ve ekonomik uyumunu sağlamak 
amacıyla gerekli tedbirleri almak; Türkiye’yi uluslararası nitelikli işgücü hare-
ketliliği için bir çekim merkezi haline getirmek; ve düzensiz göç ile mücade-
lede kurumsal kapasiteyi arttırmaktır. Buna karşın 10. Kalkınma Planı (2014-
2018), göç olgusuna sadece bazı bölümlerde satır aralarında göçe değinmiş ve 
sadece iç göç ve nitelikli yabancıların ülkeye çekilmesi gibi konuların üzerinde 
durmuştur.

Yerelde, valiliklerin yetki alanı içinde göçe ilişkin temel kurum, düzenli ve dü-
zensiz göç, uluslararası ve geçici korumadan yararlanan tüm yabancılara ilişkin 
idari görevleri yerine getirme konusunda yerel olarak sorumlu olan İl Göç İda-
resi Müdürlükleri'dir (İGİM). 

Aynı şekilde belediyeler de, Türkiye’de yerel yönetişimin mihenk taşı olarak 
yabancıların yerel seviyede farklı derecelerde sosyoekonomik uyumuna katkı 
sağlarlar. Belediyeler Kanunu, yabancılar veya genel olarak yabancılara ilişkin 
belediyelerin göç yönetimindeki görev ve sorumluluklarını açıkça ifade etme-
diği için yerel olarak seçilmiş belediyelerin rolü bu anlamda çok belirli değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, zorunlu göçmenlere ilişkin genel yönetimi ve 
hükûmetin son tahminlerine göre bu güne kadar 30 milyar ABD dolarını aşan 
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mali yükümlülüğü üstlenmiştir. Kriz başladığından bu yana kayda değer bir 
gelişme sağlanmış olsa da boyutları ve kapsamı açısından kriz ülkenin temel 
hizmetlerini ve altyapısını baskı altında tutmaya devam etmektedir.129 Her ne 
kadar iki sosyal refah programı- Sosyal Uyum Yardımı (ESSN/SUY) ve Şartlı 
Eğitim Yardımı - yabancı aileleri kapsayacak şekilde genişletilmiş ve durumu 
hafifletmeye yardımcı olmuşsa da güncel değerlendirmeler zorunlu göçmenle-
rin halen %12’sinin aşırı yoksulluk, %59’unun ise hafif seviyede yoksulluk içinde 
yaşamaya devam ettiklerine işaret etmiştir.130 

Bu kayda değer rakamlar ülkedeki yabancıların ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
için sosyal destek dahil olmak üzere tüm çabalarının mali boyutunu açıklığa 
kavuşturacaktır. BMMYK verilerine göre geçici koruma altındaki Suriyeliler, 
Türkiye’de kamu sistemlerinin sağladığı hizmetlere giderek daha fazla eri-
şim sağlamaktadır.131 Ancak yine de bu yabancıların gelir seviyesinin yetersiz 
kaldığı ve sosyal destek programlarının genişletilmesine ihtiyaç olduğu ifade 
edilmektedir. Mayıs 2017’de, geçici koruma altındaki Suriyelilerin %1,4’ünün 
aşırı yoksulluk seviyesinin altında yaşaması en temel ihtiyaçlarını karşılayacak 
imkânları olmadığına işaret etmektedir.132 Bu bulgu aynı zamanda Suriyelilere 
ev sahipliği yapan temel ülkelerin ulusal destek sistemlerini tamamlamak için 
uluslararası toplumun sorumluluk paylaşıcı mekanizmalarını geliştirmeye yö-
nelik daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Türkiye’deki Mültecilere Mali Destek programı çerçevesinde yürürlüğe konan 
ESSN çok amaçlı nakit destek sistemi, Türkiye ve uluslararası ortakları arasında 
ulusal sosyal destek programlarını tamamlamak için uygulanan en geniş kap-
samlı mekanizmalardan biri olmuştur. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, AFAD, 
GİGM, ve Türk Kızılayı işbirliğinde uygulanan ve AB tarafından finanse 
edilen ESSN programı, Mart 2019’a kadar 1.5 milyon Suriyeliye sosyal des-
tek sağlamıştır. Yabancı ailelere, her aile ferdi için ayda 120 TL ödenmektedir. 
Bu para Kızılay Kart olarak bilinen bir bankamatik kartı aracılığıyla verilmekte 
ve gıda, kira, ısınma, ilaç ve faturaların ödenmesi için kullanılabilmektedir.133 
ESSN programına dahil olabilmek için kriterler; ailesi olmayan bekar kadınlar, 
tek ebeveynler, yaşlı kişiler, engelli üyeleri olan aileler, dört ya da daha fazla 
çocukları olan aileler ve bakmakla yükümlü oldukları kişi sayısı fazla olan aile-
lerdir.134 
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Ayrıca, Türkiye’nin 2003 yılından bu yana başarılı bir Şartlı Eğitim Yardımı 
Programı (ŞEY) mevcuttur. 2017 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılayı ve UNICEF işbirliğinde 
uygulanan Ulusal EŞNT (Eğitim için Şartlı Nakit Transferi) programı, 
Türkiye’de geçici/uluslararası koruma kapsamında bulunan okul çağındaki 
çocukları içerecek şekilde genişletilmiştir. Türk çocuklarına uygulanan kabul 
kriterleri ve transfer değerleri aynı zamanda Suriyeli ve diğer faydalanıcılara 
da uygulanmaktadır. Aileler, çocukların önceki aylarda okula düzenli olarak 
(en az %80) gitmiş olması koşuluyla, her iki ayda bir Kızılay Kart aracılığı ile 
nakit desteği almaktadır. Türk devlet okullarına, geçici eğitim merkezlerine 
ve Hızlandırılmış Eğitim Programlarına kayıt yaptırmış olan öğrenciler 
bu programdan faydalanabilmektedir. Programın hem nakit hem de çocuk 
koruma bileşeni bulunmaktadır. Nakit transferi bileşeni ile program aynı 
zamanda çocukların okula gitmesine engel olan mali zorlukları hafifletmeyi 
hedeflemektedir. Çocuk koruma bileşeni ile koruma hizmetleri, çocukları 
yeterli devamı sağlamadıkları için EŞNT yardımından yararlanamayan ailelere 
uzmanlaşmış saha ekipleri ile sağlanmaktadır. Gerektiğinde Türk Kızılayı 
ekipleri tarafından bir risk değerlendirmesi yapılarak çocuklar ve aileleri ilgili 
hizmetlere sevk edilerek bunlara erişim sağlamaları için desteklenmektedirler. 
EŞNT programı kapsamında günümüze dek 494,620 çocuk desteklenmiş, 
1324 çocuk Hızlandırılmış Eğitim Programına dahil edilmiştir.135

Yasal Çerçeve
Statü

Göç konusundaki temel gelişmeler Türk hukukuna belirli alanlarda yansıtıl-
mıştır. Öncelikle Türkiye’nin göçe ilişkin yasal çerçevesinin büyük kısmındaki 
değişiklikler, 2004 yılında başlayan AB tam üyelik süreci bağlamında gerçek-
leştirilmiştir. Bu bağlamda Türkiye’nin tam üyelik süreci, özellikle düzensiz göç 
ve sınır yönetimi konularına odaklandığı için göç konuları ile yakinen ilişkilen-
dirilmiştir.136 Bu konuya ilişkin Türkiye bazı ülkelerle geri kabul anlaşması137 im-
zalamak ve komşu ülkelerle vizeden muaf seyahat düzenlemeleri dahil olmak 
üzere birçok alanda politika değişiklikleri yapmıştır.138

2010 sonrasında, devam eden düzenli ve düzensiz göç dalgaları, Suriye krizi 
sonrası yaşanan akınlar ile beraber ele alındığında göçün yönetişiminde de-
ğişiklikler ortaya koyan bazı hukuksal düzenlemeleri beraberinde getirmiştir. 
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6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (YUKK), TBMM ta-
rafından Nisan 2013’de kabul edilmesi ve bunu müteakip GİGM’in kurulması 
önemli bir gelişmedir.

Türkiye’nin göçle ilgili yasal çerçevesinde bir mihenk taşı olarak kabul edilen 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, İkamet ve Yabancıların Seyahati 
Kanunu ve Pasaport Kanunu maddelerinin bir kısmını lağvetmiş ve yeni bir giriş 
ve ikamet rejimi oluşturmuştur.139 Aynı şekilde yeni kanunun getirdiği çerçeve 
ile kurulan GİGM, Türkiye'de göçe ilişkin kurumsal yapıyı tamamen değişti-
rerek göç konularını tek bir çatı altında toparlamıştır. Dolayısıyla bu gelişme-
ler göç politikasına yeni bir yaklaşıma ve göç olgusunun sorumluluğu güvenlik 
odaklı bir kurumdan sivil odaklı bir kuruma, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 
GİGM’e aktarıldığı için göçün daha proaktif bir biçimde algılandığına işaret et-
mektedir.140 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu özellikle daha önce kanun düze-
yinde düzenlenmemiş bir alan olan uluslararası koruma alanı için önemlidir. 
Her ne kadar Türkiye, 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesi ve 1967 Protokol’üne 
taraf olmasa da sadece Avrupa’dan gelen kişileri kapsayan bir coğrafi kısıtlama 
getirmiştir. Bu kısıtlama yeni kanunda da hala geçerli olduğu için Türkiye’de 
sadece Avrupa vatandaşlarına (Avrupa’yı Avrupa Konseyine üye devletler 
olarak tanımlamaktadır) sözleşme çerçevesinde mülteci statüsü verilmekte-
dir.141 Bu durumda, Avrupalı olmayanların, uluslararası koruma sahipleri olarak 
BMMYK tarafından üçüncü ülkelere yerleştirilmesi öngörülmekte ve üçüncü 
ülkeye yerleştirilene kadar Türkiye’de kalan bu kişilere sözleşme kapsamındaki 
mültecilere benzer haklar sağlanmaktadır. 

Uluslararası koruma sahipleri ek olarak, kanun ayrıca bu kategori ya da mülteci 
kategorisi için gerekli kriteri yerine getiremeyen ancak “ilgili ülkede ölüm cezası, iş-
kence, kötü muamele ve ayrımcı şiddet nedeniyle kişisel zarar görme riski ile karşı 
karşıya kalan” başvurucular için koruma kategorileri açısından “ikincil koruma” kate-
gorisini de getirmektedir.142 Aynı zamanda Türkiye’deki yeni düzenlemeler Türkiye’ye 
büyük gruplar halinde giriş yapan Suriyeliler için “geçici koruma” uygulamasını getir-
miştir; bu düzenleme bireysel temelli sığınma sistemine paralel olarak alternatif bir 
sığınma sisteminin oluşturulmasına işaret etmektedir.143 

Buna ek olarak 2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği, zorunlu göçmenle-
rin kitle halinde akını durumunda uygulanacak geniş kapsamlı kurallar içerir. 
Öncelikle bu yönetmeliğin son düzenlemesi uyarınca Cumhurbaşkanı ilgili 
Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı Kararı  ile geçici koruma rejimini 
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başlatma ve sonlandırma yetkisine sahiptir. İkinci olarak yabancılar giriş yap-
tıklarında kayıt yaptırmaları için kabul merkezlerine alınırlar ve kimlik kartları 
verilir. Bu kimlik kartları sadece geçici koruma sağlar, ikamet izinleri gibi değil-
dir ve Türkiye’de uzun süreli kalış için imkan sağlamazlar.144145 Geçici koruma 
altındaki Suriyeliler, belli koşullar dahilinde Geçici Barınma Merkezleri yerine 
şehirlere yerleşebilirler, ancak yine de hareketleri sınırlıdır ve belirlenen ikamet 
yerinde kalmak zorundadırlar.146 Benzer şekilde, uluslararası koruma başvuru, 
ülke çapındaki 62 “uydu kentten” birine yerleştirilirler. Uluslararası koruma 
sahipleri ve ikincil koruma statüsünde bulunanlara ise Yabancılar ve Ulusla-
rarası Koruma Kanunu’nun 82. Maddesi uyarınca belirli bir ilde ikamet etme 
zorunluluğu, bildirim yükümlülüğü getirilebilir.

İstanbul, İzmir ve Ankara'nın uydu kent listesinde bulunmadığının ve sadece 
mülteci statüsü verilenlerin Türkiye içinde serbestçe ikamet etme olanağına 
sahip olduğunun altını çizmek önemlidir.147 

Statü konusunda son olarak Türk vatandaşlığının kazanılması kayda değer bir 
başlıktır. İlgili mevzuatta belirtildiği üzere, doğumda veya doğum sonrasında 
Türk vatandaşlığı alabilmek için birkaç farklı yöntem vardır.148 Öncelikle Türk 
vatandaşlığı doğum yeri veya soy bağı ile alınabilir. Anneleri veya babaları Türk 
olan kişiler doğum yerleri neresi olursa olsun doğdukları andan itibaren vatan-
daşlık alabilmektedir. Türkiye'de doğan ancak yabancı anne veya babasından 
dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını alamayan bir çocuk, do-
ğumdan itibaren Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir. Türkiye’de bulunan bir 
çocuk, aksi ispat edilene kadar Türkiye’de doğmuş sayılır ve vatandaşlık elde 
eder. Reşit olma yaşının altındaki bir çocuk, Türk vatandaşı bir kişi tarafından 
evlat edinildiği tarihten itibaren Türk vatandaşlığı elde eder.149 İkinci olarak, 
bir Türk vatandaşı ile evlenen kişiler üç yıl sonra Türk vatandaşlığına başvu-
rabilirler. Üçüncü olarak, beş yıl boyunca ikamet iznine sahip olan ve bu süre 
içinde Türkiye dışında 6 aydan daha uzun bir süre geçirmeyen kişiler, Türk va-
tandaşlığına başvurma hakkına sahiptir.150 Dördüncü olarak, Türk vatandaşlığı 
aşağıdaki kategoriler için İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı ka-
rarı ile alınabilmektedir: (1) “Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, 
teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü 
hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında ge-
rekçeli teklifte bulunulan kişiler “, (2) “4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yaban-
cılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(j) bendi uyarınca (Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirle-
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necek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisi-
nin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu) ikamet izni alanlar 
ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin 
ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu, (3) “Vatandaşlığa alınması zaruri 
görülen kişiler”, (4) “Göçmen olarak kabul edilen kişiler”.151 

En son değişikliklerle Türk Vatandaşlığı Kanunu Yönetmelikleri, yabancıların 
Türk vatandaşlığına başvurmasını sağlayan yeni koşullar öngörmektedir. Yapı-
lan yasal düzenleme ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği ve en 
az 500.000 ABD doları sabit sermaye yatırımı yapmış olanlar Türk vatandaşlığı 
alabilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği ve 250.000 ABD 
doları değerinde bir gayrimenkul almış ve üç yıl boyunca satmamış yabancı-
lar Türk vatandaşlığı alabilir. Buna ek olarak, en az 500.000 ABD doları sabit 
sermaye yatırımı yapan; en az 250.000 ABD doları değerinde gayrimenkul sa-
tın alan; en az 50 kişiye istihdam imkânı tanıyan; Türkiye’deki bankalara en az 
500.00 ABD doları yatıran ve üç yıl hesapta tutan yabancılar Sermaye Piya-
sası Kurulunun önerisi ile Türk vatandaşlığı alabilmektedir.152 Türk Vatandaş-
lığı Kanunu’nun 44. Maddesi uyarınca çoklu vatandaşlığa da izin verilmektedir. 
153

Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 25. Maddesine göre, Türkiye’de Geçici Koruma 
süresi, Türk vatandaşlığı başvurusunun ön koşulu olan 5 yıl kesintisiz yasal ika-
met süresinin hesaplamasına dahil edilmez.154 Ancak, Geçici Koruma altında 
bulunan kişiler Türk Vatandaşları ile evlendiklerinde (evliliğin en az üç yıl süre 
ile devam etmesi ve başvuru sırasında hala devam ediyor olması koşuluyla) ya 
da  olağanüstü koşullar prosedürü ile vatandaşlık alabilmektedir. İstisnai ko-
şullar çerçevesinde vatandaşlık, Türkiye’ye katkıda bulunabilecek nitelikler gibi 
bazı profiller ve kriterlerin yerine getirilmesi koşuluyla sağlanır. Genellikle, va-
tandaşlık yüksek vasıflı yabancılara verilmektedir.155 Göç ve Uyum raporunda 
(2018), Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sadece %1'inin Türk vatandaşlığı aldı-
ğı ve Türkiye'deki Suriyelilerin önemli bir kısmına vatandaşlık verildiğine ilişkin  
söylentilerin gerçek dışı olduğuna işaret edilmektedir.156

İnsan Ticareti
Yabancılar Avrupa’ya kilit geçiş noktalarında insan ticareti riski altındadır. Av-
rupa Parlamentosu Araştırma Biriminin Doğu Akdeniz rotası ile seyahat eden 
yabancılarla ilgili yapmış olduğu bir çalışmada insan ticaretine ilişkin gerçek-
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leşen doğrudan deneyimlerin %78’inin Türkiye’de gerçekleştiği belirtilmiştir.157 
İnsan ticareti mağdurlarının özellikle hassas bir grup olduğu, birçoğunun ise 
kadın, çocuk ve özellikle kız çocuklarından oluştuğu belirtilmiştir. 2018 tarihli 
bir IOM raporuna göre birçok mağdur bekledikleri ödemeleri alamadan zorla iş 
yaptırılmakta ya da çalıştırılmakta ve kendi iradelerinin dışında belli bir yerde 
tutulmaktadır.158 Bu bağlamda insan ticaretine insan hakları yaklaşımı ile bak-
mak ve mağdurları merkeze yerleştirerek onların insan haklarının korunmasını 
öncelik olarak belirlemek durumu kontrol altına alabilmek için yardımcı ola-
caktır. 

Türkiye’ye ilişkin bölgesel savaşlar ve ülkenin etrafındaki çatışmalar ve 2000li 
yıllardan bu yana artan insan ticareti nedeniyle insan ticareti ile mücadele ede-
bilmek için bir dizi idari ve hukuki önlem alınmıştır. Bu bağlamda 2002 yılında 
İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Görev Gücü oluşturulmuştur. Sınır Aşan 
Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi (Palermo Sözleşmesi) ve İnsan Ticareti 
ve Göçmen Kaçakçılığı ek protokolleri Türkiye tarafından 2003 yılının Mart 
ayında onaylanmıştır. Türkiye Avrupa Konseyi İnsan Ticareti ile Mücadele Söz-
leşmesi’ni de 2009 yılı Mart ayında imzalamış ve 2 Mayıs 2016 itibariyle taraf 
olmuştur.159

İşgücü Piyasası
Uluslararası göçmenlere ilgili çalışma düzenlemelerine dayanarak Ağustos 
2016’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslara-
rası İşgücü Kanunu’na kadar geçerli olan 2003 tarihli Yabancıların Çalışma 
İzinleri Hakkında Kanun, uyruk yerine daha çok işgücü piyasasının taleplerine 
dayanan çalışma izinleri öngörmüştür.160 Bugün olumlu bir hukuki gelişme ola-
rak, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile uluslararası koruma başvuru 
sahipleri, uluslararası koruma ve ikincil koruma statüleri tanımlanarak hak ve 
yükümlülükleri detaylandırılmıştır. 15 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren 
Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik ile 
de Suriyelilerin işgücü piyasasına erişimleri ile ilgili prosedürler tanımlanmıştır. 

Bunun dışında, mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici ko-
ruma altındaki yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamındadır.161 Mevsimlik 
tarım ve hayvancılık işlerinde çalışmak isteyen geçici koruma altındaki yaban-
cılar ile uluslararası koruma başvuru sahipleri ve uluslararası koruma sahipleri 
çalışma izni muafiyeti alarak çalışabilir.162 
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İşgücü göçüne ilişkin son gelişme Suriyelilerin Türk işgücü piyasasına erişimini 
bazı düzenlemelerle birlikte kolaylaştıran 2016 tarihli Geçici Koruma Altın-
daki Yabancıların Çalışma İzinlerine İlişkin Yönetmelik olmuştur. Buna göre 
işletmelerde işe alınabilecek olan geçici koruma altındaki yabancılar Türk va-
tandaşı işçilerin %10’unu aşamaz. Yine ilgili düzenlemeye göre geçici koruma 
kimlik belgesinde yer alan ikamet ilinden başka bir ilde çalışma izni alabilecek 
durumda olanlar ikamet ili değişikliği için İl Göç İdaresi Müdürlüklerine başvu-
ru yapılması gerekmektedir.163 Bu yönetmeliklere rağmen Suriyelilerin işgücü 
piyasasına dahil edilmesi için etkin politika ve mekanizmalara ihtiyaç vardır. 
Suriyelilerin çoğunluğu hala kayıt dışı işgücü piyasasında çalışmaktadır.164

Son olarak Türkiye’de işe alınacak olan yabancılara düzenlenecek çalışma izin-
lerine ilişkin yöntem ve ilkeler, doğrudan yabancı yatırım, özel doğrudan ya-
bancı yatırım, profesyonel hizmetler ve temsilcilik ofisleri ile eğitim, ev temizlik 
hizmetleri, sağlık hizmetleri, turizm, havacılık, eğlence ve diğerleri gibi sektör-
ler için değişkenlik göstermektedir. 

Girişimcilik
Invest in Turkey internet sitesi yabancı yatırımcılar için Türkiye’de yeni bir işlet-
me kurmanın hukuki ve bürokratik adımları özetlemektedir:  

Türkiye’nin Doğrudan Yabancı Yatırım Kanunu, uluslararası yatırımcıların 
yerel yatırımcılarla aynı hak ve sorumluluklara sahip olmasını sağlayan eşit-
likçilik ilkesi üzerine kurulmuştur. İşletme kurma ve hisse transferine ilişkin 
koşullar yerel yatırımcılara uygulananlarla aynıdır. Uluslararası yatırımcılar 
Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçevesinde belirtilen her tür şirketi kurabilir-
ler, bu durum uluslararası standartlar uyarınca kurumsal yönetişim yaklaşı-
mı sağlar, özel öz sermaye ve halka açılma faaliyetlerini teşvik eder, yönetim 
operasyonlarında şeffaflık sağlar ve Türk iş çevrelerini AB mevzuatı ve AB 
katılım süreci ile uyumlu hale getirir. 

Türkiye, yatırım ortamını iyileştirmek için kolaylaştırıcı reformları kabul etmiş 
ve işletme kurmak ile ilgili maliyetleri ve prosedürleri minimum seviyeye indire-
rek bürokrasiyi ortadan kaldırmıştır. Bu doğrultuda şirket kurmak artık Ticaret 
Odalarında bulunan Ticaret Sicil Müdürlüklerinde gerçekleşecek ve tek 
noktada tamamlanacak şekilde tasarlanmıştır. Süreç aynı gün içinde tamam-
lanmaktadır. İşletmenin Türk Ticaret Kanunu uyarınca kaydedilmesi gerekmek-
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tedir. İşletme resmi olarak kaydedildiğinde kişiler kendileri için de çalışma izni 
başvurusu yapabilmektedir.165 

TTK çerçevesinde iki ana şirket türü ve alt kategorileri bulunmaktadır: Kurum-
sal şirketler (anonim şirket, limited şirket ve kooperatif) ve kurumsal olmayan 
şirketler.166 Bir şirket kurabilmek için öncelikle sözleşme, kuruluş anlaşması  ve 
çevrim içi olarak Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSIS) ticaret kayıt süreçlerinin 
tamamlanması gerekmektedir. 

Bunu şirket belgelerinin hazırlanması ve noterden tasdik edilmesi, ilgili vergi 
dairesinden vergi kimlik numarası alınması, sermayenin belli bir oranının Re-
kabet Kurumu hesabına yatırılması, kuruluş sermayesinin en az %25’inin 
banka hesabına yatırılması ve Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıt için başvu-
ru yapılması takip eder. Kişinin ayrıca ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 
sosyal güvenlik numarası alması ve işverenler için uygulanan sosyal güvenlik 
başvuru adımlarını takip etmesi gerekmektedir.167 

Eğitim
Türk kanunları çerçevesinde temel eğitim 4’er yıllık 3 dönem itibariyle toplam 
12 yıldan oluşmaktadır. Yabancılar dahil tüm çocuklar devlet okullarında te-
mel eğitime ücretsiz erişim hakkına sahiptir. Türkiye’de ulusal mevzuat, aileleri 
uluslararası koruma talebinde bulunmuş çocuklar dahil tüm çocukların eğitim 
alma hakkını destekler. Devlet okulları ücretsizdir ve tüm yabancı çocukların 
bu okullara devam etme hakkı vardır.168 Yabancıların eğitime erişimini kolay-
laştırmak için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanunu (YUKK) çerçevesinde önce 2010 yılında ve sonra 2014 yılında 
düzenlemeler yapmıştır. 

Eylül 2014’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Geçici Eğitim Merkezleri 
(GEM) kurmak ve daha önce ikamet izni sahibi olma koşuluna bağlı olan Su-
riyeli çocukların devlet okullarına kayıt yaptırmalarını kolaylaştırmak için  Ya-
bancı Ülke Vatandaşları için Eğitim Hizmetleri Genelgesini  yayınlamıştır.169 

Sonuç olarak genelge Bakanlık içinde Müsteşar Yardımcısı liderliğinde bir Ko-
misyon ve her ilde de İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının ya da Daire Baş-
kanlarının liderliğinde İl Komisyonları kurulmasını öngörülmüştür. İl Komis-
yonlarına denklik, öğrenci nakli ve yerleştirme konusundaki süreçleri belirleme 
görevi verilmiştir. Suriyeli öğrencilerin denklik, nakil ve yerleştirilme işlemleri 
için yabancı bir yeterlilik belgesine sahip olmaları yeterli görülmüştür. Eğitim 
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sertifikaları olmayanların eğitim seviyelerini belirlemek için öğrenciler uygun 
okullara yerleştirilmeden önce yazılı ve sözlü sınavlara alınacaktır. Genelge 
aynı zamanda Türkçe ve yabancı dil öğretmenlerinin atanmasını da gerektir-
mektedir. Gönüllü olarak çalışacak Suriyeli öğretmenlerle bir Etik Sözleşmenin 
imzalanması ve öğretmenlerin bu sözleşmeye uygun bir biçimde davranacak-
larını taahhüt etmeleri gerekmektedir. Bu genelge ile Suriyeli çocuklar yabancı 
yeterlilik belgeleri ile devlet okullarına ya da GEM’lere kayıt yaptırmak hakkını 
elde etmişlerdir.170 Milli Eğitim İl Müdürlükleri tarafından onaylanan Arap-
ça ve Türkçe müfredatı uygulayan GEM’ler 2018 yılında kademeli olarak kapa-
tılmış, Suriyeli çocuklar ulusal eğitim sistemine uyumlaştırılmıştır.

Suriye krizi uzayan bir duruma dönüştüğü için daha kalıcı çözümlerin bulun-
ması gerekmektedir. MEB, yabancı çocukların kamu eğitim sistemine uyum 
sağlamaları için politika önlemleri almaya ve zaman içerisinde GEM'lerini 2019 
itibariyle kapatılmıştır. 2016 yılından bu yana, MEB, AB’nin Türkiye’deki Mül-
tecilere Destek Programı çerçevesinde ‘Suriyeli Çocuklar: Türk Eğitim Siste-
mine Uyumunun Desteklenmesi’ projesini yürütmektedir. Ayrıca, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile ILO Türkiye Ofisi işbirliğinde “Geçici Koruma Altındaki Suriyeli-
lerin Çıraklık Sistemine Yönelik Farkındalıklarının Artırılması” amacıyla çalışma 
başlatılmış olup, bu çalışma kapsamında geçici koruma altındaki Suriyelilerin 
Mesleki Eğitim Merkezlerine  kayıt olmaları ve kalfalık/ustalık belgelerine eri-
şimleri ile ilgili değerlendirmeler yapılmış, çalışmalar neticesinde geçici koruma 
altındaki Suriyelilerin çıraklık eğitimine ulaşım imkanlarının arttırılması, belge 
sahibi olmaları, ülkemizde uygulanan eğitim sistemine entegre olmaları ve ih-
tiyaç duyulan meslek dallarına yetişmiş işgücü istihdamının sağlanması amaç-
lanmıştır.171

Sağlık
Türkiye Anayasası uyarınca her bireyin sosyal güvenlik hakkı ve sağlıklı bir or-
tamda yaşama hakkı mevcuttur.172 2010/16 sayılı Genelge uyarınca acil tıbbi 
hizmetler özel ya da kamu sağlık kurumu173 ayırımı yapılmaksızın tüm bireylere 
ücretsiz olarak sağlanır. Eğer Türkiye ile Türkiye’de mukim olan bir şirkette ma-
aşlı çalışma konusunda ikili anlaşmaya sahip bir ülkenin vatandaşı söz konusu 
ise bu kişinin Türkiye’de sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinden yararlanma 
hakkı mevcuttur.174 İkamet iznine sahip yabancılar Türkiye’de bir yıldan uzun 
bir süre yaşamaları durumunda (ve sigorta primi ödemeleri halinde) genel sağ-
lık sigortasından yararlanabilirler. Yabancıların ayrıca özel sağlık sigortası siste-
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mine başvurmaları ve erişmeleri de mümkündür.175 

YUKK ve Geçici Koruma Yönetmeliği uyarınca uluslararası korumadan faydala-
nanlar ve geçici koruma altındaki Suriyeliler, sosyal destek ve tıbbi hizmetlere 
erişim hakkına sahiptirler.176 Suriyelilerin sağlık hizmetlerine erişimi sadece ge-
çici koruma için kayıtlı oldukları şehirde geçerlidir ve istisnai koşullar çerçeve-
sinde başka şehirlerde de sağlık hizmetlerine erişimleri sağlanabilir.177 Sağlık 
Bakanlığı, Suriyelilere Geçici Barınma Merkezlerinde sağlık hizmeti sağlamak-
tadır. Bu kayıtlı olmayan Suriyelilere acil sağlık hizmetleri ve bazı gerekli temel 
sağlık hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir.178 

Barınma
Uluslararası koruma kapsamındakiler veya geçici koruma altında olanlar , kayıt 
yaptırdıkları ya da yerleştikleri şehirlerde herhangi bir kısıtlama olmadan iste-
dikleri yaşam alanında yaşayabilirler. Öte yandan 22 Ekim 2014 tarihli Geçici 
Koruma Yönetmeliği (GKY), geçici koruma altındaki kişilere devlet tarafından 
sağlanan bir barınma imkanı hakkı sağlamaz. Bununla beraber GKY 24. Mad-
desi geçici koruma altındakilere, GİGM tarafından belirlenecek illerde Geçici 
Barınma Merkezleri dışında yaşama izni vermesini öngörmektedir. Aynı za-
manda GBM dışında yaşayan geçici koruma altındakilerden mali desteğe ih-
tiyaç duyanların Valilik tarafından belirlenecek diğer tesislerde kalma imkanı 
sağlanacaktır.179
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3. TRC1 Bölgesi Değerlendirmesi
3.1. Arkaplan 
İpekyolu Bölgesi olarak da bilinen TRC1 Bölgesi üç ilden oluşmaktadır: Gazi-
antep, Adıyaman ve Kilis. Demografik göstergelerle başlamak gerekirse bölge 
nüfusu, 2017-2018 yılı tahminlerine göre ülke nüfusunun neredeyse %3’ünü 
oluşturmaktadır. TRC1 Bölgesi’nin toplam nüfusu 2.795.617 ile 2018 yılın-
da %23,73’lük bir artış oranı göstermiştir. 2018 yılında TRC1 Bölgesi’ne göç 
eden Türk vatandaşları sayısı 64.285 olmuş ve TRC1 Bölgesi’nden göç edenle-
rin sayısı ise 80.178 olmuştur. Dolayısıyla 2018’de net göç -%5,86 olarak ger-
çekleşmiştir.180 Genel olarak TRC1 Bölgesi’nin nüfusunun %91,4’ü şehir mer-
kezlerinde yaşarken %8,6’sı kırsal nüfustan oluşmaktadır.

TRC1 Bölgesi’ndeki cinsiyet ve yaş dağılımına bakıldığında nüfusun %50,5’ini 
erkeklerin ve %49,5’ini kadınlardan oluştuğu görülmektedir. Bölge nüfusunun 
%22’si 14 yaş altı, %72’si 15 ila 64 yaş arasında olup %6’sı 65 yaş üstündedir. 15 
ila 24 yaş arası genç nüfus yüzdesi ise %17,5’dir. 

İl bazındaki istatistiklere bakıldığında Gaziantep nüfusu 2.028.563, Adıya-
man nüfusu  624.513 ve Kilis nüfusu 142.541'dir. 2017-2018 döneminde 
yıllık ortalama nüfus artış hızı ‰ 14,7 olan ulusal nüfus artış hızından yük-
sek olarak Adıyaman için ‰ 15,2, Kilis için ‰ 44,6olmuştur.181 Ancak Gazi-
antep’in ortalama yıllık nüfus artış hızı, ulusal orandan daha düşük ve %11,4 
olmuştur.  Ortalama hane büyüklüğü Gaziantep’te 4.4, Adıyaman’da 4.2, 
Kilis’te ise 3.7’dir. TÜİK tarafından yayınlanan 2018 doğum istatistiklerine 
bakıldığında ise Gaziantep %2,83, Adıyaman %2,68 ve Kilis %2,72 doğurganlık 
oranıyla Türkiye ortalaması olan %1,99’in üstündedir. 

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’teki kalkınmanın genel bir değerlendirmesi ya-
pıldığında bazı faktörler öne çıkmaktadır. Öncelikle Gaziantep, 1980’lerden 
bu yana kayda değer bir ekonomik kalkınma yakalamış ve Türkiye’de önemli 
bir kent merkezi olmuştur. Adıyaman ve Kilis ise tarım temelli bir ekonomi-
den sanayi ekonomisine güçlü bir geçiş sergilememiş ve her iki şehirde göreli 
şekilde ekonomik büyüme sergilemiştir.  Bölgedeki bu büyüme sadece doğu 
ve güneydoğu illerinden iç göç çekmekle kalmamış, aynı zamanda kırsal kesim-
den şehir merkezlerine de göç çekmiştir. Bölge, her zaman farklı kültürler için 
kesişim noktası oluşturmuş ve çokkültürlü yapısı özellikle de son zamanlardaki 
göç akımları ile daha da çeşitlenmiştir. Bu durum sosyal çeşitliliğe ve toplumlar 
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arası uyum dinamiklerine yol açmıştır. Bu çokkültürlü sosyal ortam aynı za-
manda TRC1 Bölgesi’nin, Suriye krizi sonrasında uluslararası göç için bir hedef 
bölge olmasına neden olan faktörler arasındadır.  

Ek olarak bölgenin bir lojistik merkez olarak yapılandırılma potansiyeli vardır. 
Ortadoğu’ya ve İskenderun ile Mersin limanlarına yakınlık, sanayi ve ticaretin 
güçlü alt yapısı, serbest ticaret bölgelerinin varlığı ile demir yolları ve havaalan-
larının kara yolları ile güçlendirilmiş bağlantısından oluşan ulaştırma sistemleri 
bu bölgenin kayda değer özellikleri arasındadır.  Böylelikle TRC1 Bölgesi, Or-
tadoğu’ya açılan güçlü bir kapı olarak nitelendirilebilir.

3.2. Bölgede Kalkınma
TRC1 Bölgesi’nin endüstriyel tabanı, tarihi ticaret rotası üzerinde bulunması 
ve son olarak sınırdaki coğrafi konumu nedeniyle güçlü bir lojistik sektör po-
tansiyeli vardır. Bu avantajlarla TRC1 Bölgesi’nin geniş bir fırsat yelpazesi var-
dır, ancak aldığı yüksek göç nedeniyle karşılaştığı engeller de mevcuttur. TRC1 
Bölgesi’ndeki kalkınma bir dizi gösterge ışığında değerlendirilebilir.

Sosyoekonomik kalkınma
Daha önce Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen İllerin ve Bölgelerin 
Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması182, bölgenin daha iyi an-
laşılmasına yardımcı olacaktır. Bu araştırma Türkiye’deki 81 ilin demografik 
özellikleri, istihdam, sağlık, eğitim, rekabetçilik, yenilikçilik ve son olarak da 
finansal ve erişilebilirlik göstergeleri aracılığıyla kalkınma faktörleri ve sonuçla-
rını değerlendirerek bir sıralama yapar. Bu araştırmaya göre Gaziantep üçüncü 
yüksek kalkınma kategorisinde 30. iken Kilis ve Adıyaman beşinci kalkınma ka-
tegorisinde sırasıyla 63. ve 66. sırada yer almaktadır.183 

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkeye giriş yapmasından bu yana TRC1 
Bölgesi’nin ekonomisinin ulusal ekonomi içindeki payı artış göstermiştir. 2010 
yılında TRC1 Bölgesi’nin ulusal ekonomi içindeki payı %1,9 iken bu rakam 2017 
yılında artarak %2,3'e ulaşmıştır.184 Ancak bu ekonomik büyümenin kişi başı 
gelirde herhangi bir artışa yol açıp açmadığı net değildir. TÜİK’in 2017 yılı için 
en güncel verilerine bakıldığında bölgesel kişi başı GSYİH 7.011 ABD dola-
rı ile 10.602 ABD doları olan ulusal ortalamanın altındadır.185 Böylece TRC1 
Bölgesi 2010 yılında ulusal kişi başı GSYH’nin %61'i olan değer, 2017 yılında 
ulusal kişi başı GSYH’nin %66'sına ulaşarak ulusal ortalamalarla arayı kapatıyor 
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gibi görünmektedir186. Yine de, göstergenin hesaplama yöntemi göz önünde 
bulundurulduğunda bölgesel GSYİH, geçici koruma altındaki Suriyelilerin eko-
nomik toplama gelir ya da sektörle üretim anlamında harcama katkılarını da 
içerdiğinden sonuç önemsiz olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla geçici koru-
ma altındaki Suriyelilerin, Türk vatandaşlarının kişi başı gelirlerine doğrudan 
ya da dolaylı etkilerinin hesaplanması ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin  
gelir ve refah seviyesinin hesaplanabilmesi için daha detaylı incelemelere ih-
tiyaç vardır. 

TÜİK 2018 verilerine göre sosyoekonomik kalkınmanın temel göstergele-
ri ile devam edecek olursak TRC1 Bölgesi için işsizlik oranı 112.000 kişi ile 
%12,8’dir. Toplam işgücü 876.000 kişiden oluşurken istihdam edilen kişi 
sayısı 764.000’dir (bkz. Tablo 21). Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu ista-
tistikleri uyarınca TRC1 Bölgesi’nde kayıt dışı istihdam oranı 2009 yılında 
%59,32 olmuştur. Bölgedeki kayıtdışı istihdamın artmasının sebepleri olarak 
Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin sosyal yardımlarını kaybetmemek için 
kayıtdışı işlerde veya günlük işlerde çalışması ile tarım alanında mevsimlik ve 
geçici işlerde çalışmaları gösterilebilir. Olumlu olan gelişme,  bu oranın 2013 
yılında %15,05 olarak  azalması, 2017 yılında ise %38,71’e düşmüş olmasıdır.187 
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, kayıtdışılığın azalmasının sebebini bu 
alanda uygulanan denetimler, teşvik sistemi ve tarımsal nüfusun azalması ola-
rak açıklamaktadır.

Tablo 21: TRC1 Bölgesi’nde İşgücü ve İstihdam Verileri, 2018

Çalışan nüfus (+15) 1.870.000 

Toplam İşgücü 891.000 

Toplam İstihdam 756.000 

İşgücüne Katılım 47,5%

İstihdam Oranı 40,2%

SGK Kayıtlı İş Yeri Sayısı 42.992 (2018)

SGK Kayıtlı Çalışan Sayısı 363.461 (2018)

Kaynak: SGK, 2018 188

İstihdamın yapısına ilişkin olarak tarım sektöründeki istihdamın özellikle kayıt 
dışı istihdam için son derece elverişli olduğu ifade edilmektedir.189 TÜİK ve-
rilerine göre 2017 yılında tarım sektöründe kayıt dışı istihdamın payı %83,33 
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olarak tahmin edilmiş tarım dışı sektörlerde kayıt dışı çalışma oranı ise %22,1 
olarak tahmin edilmiştir. Kayıt dışı istihdam, hükûmet için önemli bir engel 
oluşturmuştur, kayıtlı istihdamın artırılması için birçok program ve teşvik uy-
gulanmıştır. TÜİK 2009 ve 2018 yıllarındaki Hane Halkı İşgücüverilerinden 
derlenen istatistiklere göre TRC1 Bölgesi’ndeki kayıt dışı istihdam 2009 ve 
2016 yılları arasında azalmış, 2016 – 2018 yılları arasında tekrar artışa geç-
miştir (bkz. Tablo 22). 

Tablo 22: Yıllar İçinde TRC1 Bölgesi’nde Toplam İstihdamda Kayıt Dışı 
İstihdamın Oranı

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kayıt Dışı İstihdam 59,32 57,82 53,18 49,13 44,27 38,45 35,09 33,99 38,71 40,76

Kaynak: TÜİK Hane Halkı İşGücü Verileri, 2018190

Bölgede istihdam oranları ile ilgili olarak TÜİK’in 2018 verilerine göre böl-
gedeki işgücü ülkenin toplam işgücünün %2,7’sini oluşturmakta ve toplam işsiz 
nüfusun %3,2’sini oluşturmaktadır.191 TRC1 Bölgesi 2018 İşgücü Anketi so-
nuçlarına göre çalışanların büyük kısmı %52,0 ile hizmet sektöründe, %32,9'u 
sanayi sektöründe ve %15,1'i ise tarım sektöründe istihdam edilmektedir.192 

İşgücünde cinsiyet dağılımı da son derece önemlidir. 2019 yılında kadınların 
işgücüne katılım oranı 15-19 grubunda %16,2, 20-24 yaş grubunda %33,5, 
25-34 yaş grubunda %36,2, 35-54 yaş aralığı %26,8 ve 55 yaş üstü grupta %8,2 
olmuştur. Bu istatistiklere göre kadınların işgücüne katılımında bazı bulgular 
kayda değer öneme sahiptir. Aynı zamanda kadınların işgücüne katılım oranı-
nın 25-34 yaş grubunda %36,2 ile en yüksek olduğu görülmektedir (bkz. Tablo 
23).

Tablo 23: TRC1 Bölgesi’nde İşgücüne Katılım Oranında Yaş ve Cinsiyet 
Dağılımı

  15 - 19 20-24  25-34  35-54  55+ Kadın 

Kadın 16,2 33,5 36,2 26,8 8,2

Erkek 38 75,1 90,3 88,4 36,8

Kaynak:TÜİK, 2019193 

Yoksulluk sınırları ve ortalama gelirin %50’si üzerinde hesaplanan istatistikle-
re göre TÜİK verileri TRC1 Bölgesi eşitlenmiş hane halkı harcanabilir gelirine 
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göre yoksulluk sınırı 2014’te 3.754 TL, 2015’de 4.467 TL, 2016’da 4.899 
TL ve 2017’de 5.688 TL olmuştur.194 Buna ilaveten TRC1 Bölgesi yoksulluk 
oranı 2014’te %7,1, 2015’de %8,7, 2016’da %8 iken 2017’de %5,3’e düşmüş-
tür.195

İl bazında istihdam verilerine ilişkin olarak 2013 yılına ait olan en güncel ista-
tistiklere göre Gaziantep’te toplam işgücüne katılım oranı %46,8 iken aynı 
oran Kilis için %44,5, Adıyaman için ise %43,1 olmuştur. Aynı yıl Gaziantep için 
işsizlik oranı %6,9, Kilis için %7,7 ve Adıyaman için %9,1 olmuştur.196 

Bu araştırmanın bulgularından biri de uluslararası göçün Gaziantep, Adıyaman 
ve Kilis’te sadece yakın geçmişte kalkınma ile ilgili/ilintili bir konu olduğu dü-
şünülmesidir.197 Yerel nüfus ve paydaşların göç ve kalkınmaya ilişkin yaklaşım-
ları ve yabancılarla ilgili algısı, yabancıların bölgede uzun süreli mevcudiyeti, 
spesifik sektörlerde ekonomik faaliyetlere yavaş yavaş dahil olmaya başlamala-
rı ve giderek sayıları artan Suriyeli girişimcilerden dolayı yavaş yavaş dönüşüm 
geçirmiştir. Göç ve kalkınma arasındaki bağa örnek vermek gerekirse paydaş-
larla yapılan görüşmeler Suriyeli girişimcilerin ve işçilerin Gaziantep ayakkabı 
sektöründe baskın olmaları, sosyal güvenlik kayıtlarının bulunmayışı ya da işçi-
lerin çalışma koşullarının uygun olmaması gibi görece negatif koşullara rağmen 
pozitif bir rekabetçi etki yarattığını göstermektedir. 

Bu araştırma çalışması çerçevesinde görüşülen uzmanlar İŞKUR’un yap-
tığı işgücü piyasası araştırması uyarınca mevcut iş imkânlarının daha 
çok emek yoğun işler ve temizlik alanlarında olduğunu belirtmişlerdir. 
Yerel ekonomi halen düşük vasıflı ve düşük ücretli işgücü alanlarında iş imkân-
ları sunmaktadır. Öte yandan işverenler düşük vasıflı işlerde yüksek personel 
değişim oranını, uzun vadede iş imkânı yaratmayı kötü etkilediğini düşündük-
leri için eleştirmektedirler. 

Son olarak bu çalışma çerçevesinde yapılan çalışmalar sırasında bölgede çocuk 
işçiliğinin de ciddi bir sorun olduğu saptanmıştır. Uzmanlarla yapılan görüşme-
lerde, 6- 17 yaş arası Suriyeli çocukların ortalama %15’inin (150.000-200.000 
çocuk) ailelerini desteklemek amacıyla çalıştıkları ifade edilmiştir.198 

3.3. Bölgede Göç 
TRC1 Bölgesi’nin sosyokültürel ve ekonomik profili, sıcak iklimi, tarım ve üre-
tim sanayinde istihdam olanakları, Türkiye-Suriye sınırına yakınlığı ve girişim-
cilik fırsatları farklı türlerde göç için çekim faktörleri arasında yer almaktadır. 
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Böylece bölge özellikle 2011 Suriye krizi sonrasında hem düzenli hem de dü-
zensiz göçmenler için hedef haline gelmiştir. 

Uluslararası göçe ilişkin istatistiklerle başlayacak olursak 2000 yılında Gazian-
tep’te 2.166, Adıyaman’da 396, Kilis’te ise sadece 105 yabancı bulunmaktaydı 
(bkz. Tablo 24). Bugün ise rakamlar çok daha yüksektir. TRC1 Bölgesi’nde ge-
çici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 587.614’e ulaşmıştır ve bu rakam Tür-
kiye’deki geçici koruma altındaki Suriyelilerin %16’sını oluşturmaktadır (Tem-
muz 2019 itibariyle toplam 3.643.870).199

Tablo 24: TRC1 Bölgesi’nde İllere ve Cinsiyete Göre Göç, Stoklar, 2000

İllere göre göç Cinsiyete göre dağılım İllere göre nüfus

İl                                                                       Toplam  Erkek Kadın Toplam

Gaziantep 2166 1270 896 1.285.249

Kilis 105 64 41 114.724

Adıyaman 396 279 117 623.811

Toplam (TRC1) 2667 1613 1054 2.023.784

Toplam (TR)       67.803.927

Kaynak: TÜİK, 2000 Nüfus Sayımı200

Yurt dışında doğan nüfus açısından da rakamlar zamanla yükselmiştir. 2014 
yılında Gaziantep’te yurt dışında doğan nüfus %1 ve 19.461 kişi olmuştur. Aynı 
yıl Adıyaman’da bu rakam 1.785 ile nüfusun %0,3’ünü oluşturmuştur. Kilis’te 
yerel nüfus daha az olduğundan yurt dışında doğmuş olan kişi sayısı 1.623 ile 
%1,3’ü oluşturmuştur. Karşılaştırmak gerekirse 2019 yılında TRC1 Bölgesi’nde 
yurt dışında doğmuş olan nüfus artış göstermiştir. Gaziantep'(te yurt dışında 
doğmuş olanların sayısı 40.792 ile %2,0’a yükselmiştir. Adıyaman'da 3.798 kişi 
yurt dışında doğmuş ve bu nüfusun %0,6’sını oluşturmuştur. Kilis’te ise 5.862 
kişi yurt dışında doğmuş ve bu nüfusun %3,2’sini oluşturmuştur ( bkz. Tablo 
25). 
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Tablo 25: Türkiye’de ve TRC1 Bölgesi’nde Yurt Dışında Doğan Kişilerin Nüfusu 
ve İkamet Ettikleri İller ile Doğum Yeri Statüsü, 2014-2019

Yıllar İkamet Edilen İl Toplam Nüfus Yurt Dışında Doğan  Yurt Dışında Doğan (%)

2019 Toplam (Türkiye) 83.154.997 2.668.594 3,2

Gaziantep 2.069.364 40.792 2,0

Kilis 142.290 5.862 4,1

Adıyaman 626.465 3.798 0,6

2018 Toplam (Türkiye) 82.003.882 2.278.490 2,8

Gaziantep 2.028.563 34.257 1,7

Kilis 142.541 4731 3,3

Adıyaman 624.513 3618 0,6

2017 Toplam (Türkiye) 80.810.525 1.923.894 2,4

Gaziantep 2.005.515 29.599 1,5

Kilis 136.319 3514 2,6

Adıyaman 615.076 2.755 0,4

2016 Toplam (TK) 79.814.871 1.777.290 2,2

Gaziantep 1.974.244 29202 1,5

Kilis 130.825 1562 1,2

Adıyaman 610.484 2.124 0,3

2015 Toplam (TK) 78.741.053 1.592.437 2,0

Gaziantep 1.931.836 25.055 1,3

Kilis 130.655 1.473 1,1

Adıyaman 602.774 1.885 0,3

2014 Toplam (TK) 77.695.904 1.459.775 1,9

Gaziantep 1.889.466 19.461 1,0

Kilis 128.781 1.623 1,3

Adıyaman 597.835 1,785 0,3

Kaynak: TÜİK, 2019201

Son olarak 2017 yılında nüfusunun %1,6’sını oluşturan 15.052 yabancı nüfusu 
ile Türkiye'de en fazla yabancı nüfus bulunduran illeri arasında Gaziantep ilk 
ona girmiştir. 2018 yılında da nüfusunun %1.3’ ünü oluşturan 15.997 yabancı 
ile ilk ondaki yerini korumuştur (bkz. Tablo 26).
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Tablo 26: Türkiye’de En Yüksek Yabancı Nüfusa Sahip İller, 2017-2018

2017 2018

İl Nüfus Yüzde Nüfus Yüzde

İstanbul 327.871 35,7 432.243 35.7

Ankara 84.472 9,2 138.238 11.4

Antalya 57.423 6,2 75.822 6.3

Bursa 26.198 2,9 44.798 3.7

İzmir 26.075 2,8 29.022 2.4

Samsun 20.921 2,3 29.180 2.4

Mersin 17.384 1,9 21.706 1.8

Sakarya 15.586 1,7 21.047 1.7

Muğla 15.195 1,7 17.356 1.4

Gaziantep 15.052 1,6 15.997 1.3

İlk on il toplamı 606.177 66,0 825.409 68.2

Kaynak: TÜİK, 2018202 

İkamet izinleri
GİGM il verilerine göre TRC1 Bölgesi için düzenlenen ikamet izni sayısı Tem-
muz 2019 itibariyle toplamda 15.913 olmuş bunlardan 14.818’i Gaziantep 
için, 767’si Kilis için, 328’si ise Adıyaman için düzenlenmiştir. Bölge için dü-
zenlenen ikamet izinlerinin oranı, Türkiye’de düzenlenen ikamet izinlerinin 
%1,5’ini oluşturmaktadır.203 Gaziantep’te düzenlenen ikamet izinlerinde uy-
ruk açısından ilk üç sırayı Suriye, Irak ve Azerbaycan almaktadır. Adıyaman’da 
ikamet izinleri açısından listenin üst sıralarında Irak, Suriye ve Azerbaycan gel-
mektedir. Son olarak, Mayıs 2019 itibariyle Kilis’te ilk üç sırada Suriye, Türk-
menistan ve Çin almaktadır (bkz. Tablo 27). 
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Tablo 27: TRC1 Bölgesi’nde İkamet İzinleri, 2018, 2019

Gaziantep, Kilis ve Adıyaman’da düzenlenen ikamet izinleri

  2018 30.07.2019

Gaziantep 16.663 14.818

(İlk üç uyruk) Suriye, Irak, Kırgızistan Suriye, Irak, Azerbaycan  

Kilis 745 767

(İlk üç uyruk) Suriye, Türkmenistan, Azerbaycan Suriye, Türkmenistan, Çin  

Adıyaman 468 328

(İlk üç uyruk) Irak, Suriye, Azerbaycan Irak, Suriye, Azerbaycan

Kaynak: GİGM204

Çalışma izinleri
Türkiye’nin yakın geçmişte göç alan bir ülke konumuna gelmiş olması, yaban-
cılar için de işgücü göçü anlamında önemli bir çekim faktörü olmuştur. Gazi-
antep, Adıyaman ve Kilis'te düzenlenen çalışma izinleri incelendiğinde, verilen 
çalışma izni sayısının düşük olması dikkat çekmektedir. Bölgenin kayda değer 
yabancı nüfusuna bakıldığında, çalışma iznine sahip yabancı sayısı 4000 ile gö-
receli olarak düşük kalmaktadır. 205. 

Üç il için mevcut olan verilere bakıldığında Gaziantep’te 2011-2017 yılları 
arasında yabancılara 9.125 çalışma izni düzenlenmiştir. Rakamlar Kilis ve Adı-
yaman için ise kayda değer oranda azdır. Aynı dönemde Kilis’te 409, Adıya-
man’da ise 114 çalışma izni düzenlenmiştir (Bknz. Tablo 29).

Bu düşük oranlar bölgedeki kayıt dışı çalışmayı ortaya koysa da hem Gazian-
tep hem de Kilis’te çalışma izni sayılarında 2011’den bu yana düzenli bir artış 
görülmektedir. Buna karşın, Adıyaman’da düzenlenen çalışma izni sayısı ise 
dalgalı bir seyir göstermektedir. Burada verilen çalışma izinlerinin geçici ko-
ruma altındaki Suriyelilere mi yoksa uluslararası koruma kapsamındaki diğer 
ülke vatandaşlarına mı verildiğinin bilinmediği ifade edilmelidir. Çalışma izni 
türlerine göre, düzenlenen çalışma izinlerinin çoğunun süresiz ya da bağımsız 
olarak değil süreli olarak düzenlendiği görülmektedir (bkz. Tablo 28).
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Tablo 28: İzin Türü İtibariyle Bölgede Verilen Çalışma İzinleri, 2011-2018

Yıllar İl Süreli Süresiz Bağımsız Toplam

Gaziantep 4846 0 0 4846

             2018 Kilis 585 0 0 585

Adıyaman 49 0 0 49

2017

Gaziantep 3497 0 0 3497

Kilis 217 0 0 217

Adıyaman 20 0 0 20

2016

Gaziantep 3110 1 0 3111

Kilis 128 0 0 128

Adıyaman 15 0 0 15

2015

Gaziantep 1113 0 0 1113

Kilis 40 0 0 40

Adıyaman 15 0 0 15

2014

Gaziantep 646 0 0 646

Kilis 16 0 0 16

Adıyaman 20 0 0 20

2013

Gaziantep 429 0 0 429

Kilis 5 0 0 5

Adıyaman 29 0 0 29

2012

Gaziantep 235 1 0 236

Kilis 2 0 0 2

Adıyaman 8 0 0 8

2011

Gaziantep 64 26 3 93

Kilis 0 1 0 1

Adıyaman 7  0  0  7

Kaynak: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2018 206

Bölgeye işgücü göç akımlarının cinsiyet boyutuna ilişkin olarak 2014-
2017 yılları arasında erkeklerin çalışma izni sahipleri arasında çoğunluğu oluş-
turduğu görülmektedir. Erkek egemenliğine rağmen yıllar içinde çalışma izni 
alan kadınların sayısı da artmıştır (bkz. Tablo 30). 2014 yılında bölgede çalış-
ma izni verilen kadın sayısı 229 iken bu rakam 2017 yılında 561’e yükselmiştir 
(bkz. Tablo 29). 
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2018 yılında Gaziantep’te 4.846 yabancı, Adıyaman’da 49 yabancı ve Ki-
lis’te 585 yabancı çalışma izni almıştır. Dolayısıyla en düşük çalışma izni sayısı 
Adıyaman'dadır. Burada bölgede düzenlenen çalışma izni sayısının, bölgede 
yaşamakta olan yüksek yabancı sayısına oranla belirgin şekilde az oluşuna vur-
gu yapılması gereklidir. Bu da yabancıların izin olmadan çalıştıklarına işaret et-
mektedir (bkz. Tablo 29). 

Tablo 29: TRC1 Bölgesi Düzenlenen Yıllık Toplam Çalışma İzinlerinin 
Cinsiyete ve Yıllara Göre Dağılımı, 2014-2018

Bölgede Cinsiyete ve Yıllara Göre Çalışma İzinleri

GAZİANTEP 2014 2015 2016 2017                   2018

Kadın 222 303 554 538                      658

Erkek 424 810 2557 2959                   4188

TOPLAM 646 1113 3111 3497                   4846

KİLİS 2014 2015 2016 2017                   2018

Kadın 1 3 15 14                         93

Erkek 15 37 113 203                      492

TOPLAM 16 40 128 217                      585

ADIYAMAN 2014 2015 2016 2017                   2018

Kadın 6 7 8 9                           11

Erkek 14 8 7 11                        38

TOPLAM 20 15 15 20                        49

Kaynak: AÇSHB, 2018207

Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma
2019 yılında Gaziantep’te geçici koruma altındaki Suriyelilerin kümülatif sa-
yısı 445.748, Adıyaman’da 25.549 ve Kilis’te 116.317 olmuştur (bkz. Tab-
lo 30).  Burada TRC1 Bölgesi’nde geçici koruma altındaki toplam Suriyelilerin 
sayısının 587.614’e ulaştığı ve bunun Türkiye’deki geçici koruma altındaki Su-
riyelilerin toplam sayısının %16’sını oluşturduğu belirtilmelidir (Temmuz 2019 
sonu itibariyle 3.643.870).208
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Tablo 30: TRC1 Bölgesinde Ana Göç Akımlarının Değerlendirilmesi, 2019

  Gaziantep Kilis Adıyaman

İkamet izni sayısı 
14.818 767 328

(30.07.2019 itibariyle)

İkamet izni alan ilk üç uyruk Suriye, Irak, 
Azerbaycan

Suriye, Türkmenistan, 
Çin

Irak, Suriye, Azerbaycan

Çalışma izni sayısı 4.846 (2018) 585  (2018) 49 (2018)

Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 
(30.07.2019 itibariyle) 445.748 116.317 25.549

Geçici Barınma Merkezlerinde 
yaşayan kayıtlı Suriyeli sayısı 
(30.07.2019 itibariyle)

53 10.156 --  

Kaynak: Yazarlar tarafından GİGM ve AÇSHB istatistiklerine ve TRC1 Bölgesi’nde gerçekleştirilen 
görüşmelerden elde edilen verilere dayanarak derlenmiştir.209

Mayıs 2019 itibariyle, geçici koruma altındaki Suriyelilerin yanı sıra uluslara-
rası koruma ile devam edecek olursak TRC1 Bölgesi’nde uluslararası koruma 
için toplam 5.780 başvuru yapılmıştır. Aynı şekilde GİGM istatistikleri ulus-
lararası koruma ve geçici koruma kategorileri için il bazında ve yaş ile cinsiyet 
sınıflandırması ile mevcuttur. 2005 ile 2019 yılların arasında Gaziantep’te 
uluslararası koruma için toplam 4.385 başvuru yapılmıştır. Gaziantep'te 
yapılan bu başvurular arasında 1.339 başvuru 18 yaş altı, 2.926 başvuru 18-
65 yaş arası yetişkinler ve son olarak 65 yaş üstü 120 başvuru yapılmıştır. Do-
layısıyla, en yüksek başvuru yetişkinler tarafından yapılmış, onları çocuklar 
ve yaşlılar izlemiştir. Uluslararası koruma başvurularının cinsiyet dağılımı ise 
2.487 başvurunun erkekler, 1.898 başvurunun ise kadınlar tarafından yapıldı-
ğını göstermiştir. Dolayısıyla Gaziantep’te uluslararası koruma başvurusunda 
bulunan erkek başvurucuların sayısı kadınlara oranla daha yüksek olmuştur. 
Sonuçta 390 çocuk, 1.319 yetişkin ve 81 yaşlının başvurusu kabul edilmiştir. 
Kabul edilenler arasında 995 kişi erkek, 795 kişi ise kadın başvurucudur.

Gaziantep Göç İdaresi İl Müdürlüğü toplamda 433.664 geçici koruma altın-
dakiSuriyelinin yaş ve cinsiyet dağılımına ilişkin verileri Mayıs 2019 tarihinde 
paylaşmıştır. Buna göre, Gaziantep’te geçici koruma altındaki Suriyeli çocuk 
sayısı 215.677’ye;18-65 yaş arası Suriyeli sayısı 208.402’ye; 65 yaş üstü Su-
riyeli sayısı 9.585’e ulaşmıştır. Burada çocuk kategorisinin yetişkin nüfustan 
daha büyük olduğu ancak yaşlı nüfusun her ikisinden de kayda değer biçim-
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de az olduğu görülmektedir. Gaziantep’te geçici koruma altındaki Suriyelilerin 
cinsiyet dağılımına bakılacak olursa; 18 yaş altı 112.368 erkek ve 103.309 
kadın, 18-65 yaş arası 110.244 erkek ve 98.158 kadın ve son olarak 65 yaş 
üstü 4.497 erkek ve 5.088 kadın bulunmaktadır. Dolayısıyla çocuk ve yetişkin 
kategorilerinde erkek sayısı daha fazlayken yaşlı kategorisinde kadınlar biraz 
daha fazla sayıdadır.

Adıyaman’da ise uluslararası koruma kategorisinde Mayıs 2019 tarihi ile 
528 çocuk, 567 yetişkin ve 12 yaşlı başvuru yapmış toplam başvuru ise 1.390 
olmuştur. En büyük yaş grubu yetişkinlerden oluşmakta olup onları kısmen 
daha az sayı ile çocuklar ve son olarak yaşlılar izlemektedir. Cinsiyete ba-
kıldığında, erkek başvurucu sayısı 611 ile 496 olan kadın başvurucu sayısını 
geçmiştir. Bu 1.390 uluslararası koruma başvurusu arasından sadece 13 baş-
vuru kabul edilmiştir. Adıyaman’da geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 
24.745’e ulaşmıştır ve cinsiyet dağılımı 13.053 erkek, 11.692 kadın olarak 
gerçekleşmiştir. Erkeklerin çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. En büyük 
yaş kategorisi 18-64 yaş arası 12.299 yabancı , bu grubu 11.982 yabancı ile 
18 yaş altı grup ve 464 yabancılar 65 yaş üstü grup takip etmiştir. 

2019 yılının Mayıs ayında Kilis’te uluslararası koruma kategorisinde 3’ü 
erkek 2’si kadın olmak üzere toplamda 5 yabancı bulunmaktadır. Bu 5 kişilik 
grupta 2 yabancı 7-10 yaş arası diğer üç yabancı ise 31-35 yaş arasındadır. 
Son olarak Kilis’teki geçici koruma altındaki Suriyelilere bakıldığında bu 
kategoride 18 yaş altı çocuklarda 54.940, 18-65 yaş arası 56.177 yetişkin ve 
son olarak 3.697 yaşlıdan oluşan toplam 114.364 kişi bulunmaktadır. Cinsi-
yet dağılımına bakıldığında erkek çocuk (28.071) sayısı kız çocuk (26.869) 
sayısından fazladır aynı eğilim yetişkinlerde de görülmektedir. 18-65 yaş gru-
bunda yetişkin erkek sayısı (30.595) yetişkin kadın sayısından (26.869) faz-
ladır. Kadın sayısının erkek sayısından fazla olduğu tek yaş kategorisi, 1975’e 
1722 ile yaşlı kategorisidir.

Buradan hareketle, Mayıs 2019 verilerine bakıldığında, Gaziantep, Adıya-
man ve Kilis’teki uluslararası koruma ve geçici koruma statüleri ile ilgili bazı 
sonuçlara varılabilir. Öncelikle geçici korumanın payı uluslararası korumaya 
oranla çok daha fazladır. İkinci olarak 18 yaş altı çocukların oranı kayda değer 
oranda yüksektir. Son olarak yaşlı kategorisi dışında kadınların ağırlığı erkeklere 
oranla daha azdır.210
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Düzensiz Göç
Bölgedeki düzensiz göçmenlere ilişkin güvenilir veri veya inandırıcı tahminlere 
ulaşmak zordur. Türkiye’de düzensiz göçmen sayısı 2010 -2018 yılları arasın-
da düzenli olarak artış göstermiştir. Sonuç olarak Türkiye son on yılda gözle 
görünür biçimde düzensiz göç mevkiinde yer almıştır. Buna paralel olarak 
TRC1 Bölgesi de bu olgudan muaf değildir. Uzmanlarla bölgede gerçekleşti-
rilen görüşmelerin de ortaya koyduğu gibi bu bölgede Suriye ile coğrafi komşu 
olması ve İran’a yakın olması nedeniyle büyük bir düzensiz göç stoku bulun-
maktadır.211 GİGM’in son verilerine göre 2019 yılı itibariyle Gaziantep’te 1000 
- 5000 kişi, Adıyaman ve Kilis’te ise 0 - 1000 düzensiz göçmen yakalanmıştır. 

Kentsel/Kırsal dağılımı
Hem Gaziantep hem Kilis yabancıları daha çok kentsel alanlarda ağırlamaktadır. 
Ancak Adıyaman’da yabancılar daha çok kırsal kesimde bulunmaktadır. 
Bu olgunun temelinde bu illerin sosyoekonomik yapılarındaki farklılıklar 
yatmaktadır. Gaziantep ve Kilis’in aksine Adıyaman’ın ekonomisi daha çok 
tarım sektörüne dayanmaktadır (bkz. 

Tablo 31: İl ve ilçe Bazında Toplam Nüfus ve Yabancı Sayısı, TRC1 Bölgesi, 
2000 Nüfus Sayımı

İl Kentsel Kırsal Toplam

İl Nüfus Yabancı Nüfus Yabancı Nüfus Yabancı

Gaziantep 1.015.857 9826 282.949 3008 1.298.806 12.834

Kilis 73.165 295 41.672 135 114.837 430

Adıyaman 340.472 2421 313.706 2452 654.178 4873

Kaynak: Coşkun and Türkyılmaz, 2009, Analyzing the Aspects of International Migration in Turkey by Using 
2000 Census Results212    

Eğitim amaçlı göç
TRC1 Bölgesi incelendiğinde eğitim amaçlı göç profilinin önemli bir bileşenini 
oluşturmaktadır. Her üç ilde de en az bir üniversite bulunmaktadır. Gazian-
tep’te bulunan Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversite-
si, Kilis’te 7 Aralık Üniversitesi, Adıyaman’da Adıyaman Üniversitesi ile 
TRC1 Bölgesi uluslararası öğrencileri çeken dört üniversiteye sahiptir.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bölgedeki uluslararası öğrencilere ilişkin 
verilerine göre uluslararası öğrenci sayısı genel olarak artmıştır. TRC1 Bölge-
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si’ndeki uluslararası öğrenci sayısı 2013-2014 yılında 1.130 iken 2018-2019 
yılında 3.532’e yükselmiştir. Dolayısıyla bölgedeki öğrenci sayısının artışı ulu-
sal seviyedeki artış ile uyumlu olarak gerçekleşmiş olabilir.

YÖK’ün sağladığı istatistiklere göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle 
TRC1 Bölgesi’nde yükseköğrenim kaydı yaptırmış yabancı sayısı 3.532’dur.213 
Buna göre TRC1 Bölgesi’ne uluslararası öğrenciler daha çok Suriye, Irak, Türk-
menistan’dan gelmektedir. Bu veriler ışığında 2018/2019 yılında TRC1 Bölge-
si’nde bir üniversiteye kayıt yaptıran 2.425 öğrenci Suriye, 300 öğrenci Irak ve 
125 öğrenci de Türkmenistan'dan gelmektedir (bkz. Tablo 32). 

Tablo 32: TRC1 Bölgesi’nde Her Üniversitedeki Yabancıların Menşe Ülkeleri, 
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı

İl Menşe Ülke Erkek Kadın Toplam

Gaziantep

Suriye 1088 869 1957

Irak 236 63 299

Türkmenistan 48 29 77

Afganistan 52 14 66

Azerbaycan 48 5 53

Kilis

Suriye 204 214 418

Türkmenistan 29 15 44

Azerbaycan 14 0 14

Afganistan 2 0 2

Sri Lanka 2 0 2

Adıyaman Suriye 22 28 50

Azerbaycan 1 1 2

İran 1 2 3

Türkmenistan 2 2 4

Somali 1 0 1

Kaynak: Yükseköğretim Kurulu, 2019214

Öğrencilerin cinsiyet dağılımına bakıldığında Gaziantep’te bir yükseköğrenim 
kurumuna kayıt yaptıran erkek (1858) ve kız (1133) öğrencilerin oranları ara-
sında görünür bir cinsiyet farkı ortaya çıkmaktadır. Erkek ve kız öğrenciler ara-
sındaki bu cinsiyet farkı 2018/2019 yılında Gaziantep'e göre daha az uluslara-
rası öğrenci kabul etmiş olan Adıyaman'da (31 erkek, 35 kız) ve Kilis’te (erkek 
253, 232 kız) çok daha az bir fark göstermektedir (bkz. Tablo 33).
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İç Göç
2010 yılında, henüz Suriyelilerin Türkiye’ye göçü başlamadan önce TRC1 Böl-
gesi’nin en kayda değer hareketliliği iç göç olmuştur. İç göç, sadece yerleşim 
hareketliliğini anlamak açısından önemli olmakla kalmaz, aynı zamanda bu göç 
türü, uluslararası göçün TRC1 Bölgesi’nde dağılımı ve hareketliliği daha iyi an-
lamak için de tamamlayıcı bilgiler sağlar. 

Öncelikle Gaziantep’te iç göç, bu yeni sanayi kentinde ekonominin gelişme-
sine katkıda bulunmuş ve bölgenin yeni kent merkezi olarak rolünü güçlendir-
miştir. Hızlı sanayileşmeye paralel olarak Gaziantep’ten göç önce yavaşlamış, 
sonra da 1985-1990 yıllarında durmuştur.216 Bunu takiben Gaziantep 2010’lu 
yılların ortasına kadar net iç göç alan bir kent olmuştur. Devam edegelen iç gö-
çün sonucu olarak Gaziantep nüfusu 1970’lerde 600 binin biraz üzerindeyken 
1990 yılında 1 milyonu geçmiş ve 2018 yılında 2 milyona ulaşmıştır. Bu nüfus 
artışı kent merkezinde odaklanmış, Türkiye’nin ana sanayi üretim merkezle-
rinden birini desteklemeye başlamıştır. ADNKS 2018 rakamlarına göre Ga-
ziantep’te kayıtlı ilk beş menşe şehir Şanlıurfa (%12), Kilis (%5,3), Adıyaman 
(%3,3), Kahramanmaraş (3%), and Hatay (%1) olmuştur.

Adıyaman nüfusu ise büyük oranda iç göç ile 1990'da 510 binden 2000 yı-
lında 624 bine yükselmiştir. 2000 yılından sonra Adıyaman nüfusunu bu sevi-
yede korurken kentsel ekonomideki mütevazı büyüme ile birlikte kentsel nüfus 
giderek artmıştır. Bu süre içinde Adıyaman, her ne kadar son on yılda göç ver-
me oranı görece  düşse de, göç veren bir bölge olmaya devam etmiştir. Adıya-
man'daki toplam nüfusun %7'si diğer illerde kayıtlıdır. Nüfus kayıtlarındaki ilk 
beş menşe ile bakıldığında bunlar Şanlıurfa (%1,1), Malatya (%1), Gaziantep 
(%0,6), Kahramanmaraş (%0,6) ve Mersin'dir (%0,4).217

Kilis’te ise Suriyeli akını başlamadan önce mutlak bir nüfus azalması yaşan-
mıştır. Kilis’teki nüfusun %18’i başka illerde kayıtlıdır. Nüfus kayıtları açısından 
ilk beş menşe il Gaziantep (%5), Hatay (%1,8), Şanlıurfa (%1,3), Kahraman-
maraş (%1,2) ve Adana’dır (%0,7).

Bölgedeki genel iç göç görüntüleri; göç akınının menşe il ve 400 km mesafe-
sindeki ortak merkezli alan arasında yoğunlaştığı ve büyük metropol alanlar-
dan uzakta daha az nüfuslu ücra illerde daha eşit biçimde dağıldığı ama uzak 
metropol alanlarına doğru akının zirve yaptığı Türkiye’deki jenerik göç örüntü-
lerine paralel seyretmiştir. Bu bağlamda, Gaziantep bölgenin merkezi gibi bir 
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konumda iken, her üç ilin de komşu illerle güçlü ilişkileri bulunmaktadır. 

Dışa Göç 
Göç verme aynı zamanda bölgenin göç karakterinin bir parçasıdır. 2000 Nüfus 
sayımına göre Gaziantep’te göç verme oranı %9,9, Kilis’te %3,7, Adıyaman’da 
ise %7,4 olmuştur. Dolayısıyla, ulusal ortalamanın %9,4 olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, 2000 yılında en yüksek göç verme oranı Gaziantep’te ol-
muş, bunu Adıyaman ve Kilis takip etmiştir (bkz. Tablo 34).

Tablo 34: İl bazında Göç Verme Oranları (%), 2000 Nüfus Sayımı Sonuçları, 
Türkiye

İl Düzeyinde Seviye Oranları

İl Kentsel Kırsal Toplam

Gaziantep 9,7 10,6 9,9

Kilis 4,0 3,2 3,7

Adıyaman 7,1 7,8 7,4

Kaynak: TÜİK, 2000 Nüfus Sayımı218
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4.Ekonomik Kalkınma
4.1.Arkaplan
TRC1 Bölgesi, ticari ve ekonomik büyümeyi güçlendirerek ve yatırımı ve reka-
betçiliği destekleyerek güçlü oldukları noktaları ve potansiyelini sistematik ola-
rak geliştirmiştir. Bölgede farklı sanayi sektörleri ekonomik kalkınmanın kalbi 
olmuş, zengin ekonomik potansiyelin tam olarak kullanılması hedeflenmiştir. 
Bölgede yüksek sayıdaki yabancı nüfusu düşünüldüğünde etkin göç yönetimi-
nin teşvik edilmesi bölgedeki ekonomik kalkınmaya hizmet edecektir.

Bölgedeki sanayinin temel sektörleri tekstil, gıda, kimyasal, makina, metal, 
plastik, ayakkabı imalatı, deri, hazır giyim, maden ve zeytinyağıdır. Bu sektörler 
aynı zamanda bölgede istihdam yaratma potansiyeli olarak da lider sektörler-
dir.219 TRC1 Bölgesi lojistik bir merkez olma konusunda geniş bir potansiyele 
sahipken bölgede geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun mevcudiyetinin 
ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması beklenmektedir. 

TÜİK Bölgesel verileri üç önemli bulguya işaret etmektedir. Öncelikle, TRC1 
ekonomisinde Gaziantep %80 ile egemendir, Adıyaman %16 ve Kilis %4 ise 
Gaziantep’i takip etmektedir. İkinci olarak TRC1 ekonomisi, ulusal ekonomide 
payı %33 olan sanayi sektörünün bölgesel ekonomide payının %43 olması ile 
nispeten sanayileşmiş bir ekonomik yapıya sahiptir. Bu yapı temelde sanayisi 
gayri safi bölgesel katma değere %47,4 katkıda bulunan Gaziantep’in egemen-
liğindedir. Adıyaman, sanayisinin gayri safi katma değer katkısı %31 ile Kilis ise 
%17 ile Gaziantep’i takip etmektedir. Üçüncü olarak TRC1 ekonomisi, GSYİH 
ve gayri safi katma değer endekslerinin de gösterdiği gibi (2010=100), sanayi 
ve hizmet sektörleri sayesinde ulusal ekonomiden daha hızlı bir oranla büyü-
mektedir. En hızlı büyüyen yerel ekonomi Gaziantep iken Kilis ve Adıyaman 
onu takip etmektedir.

Buna paralel olarak 2018 yılında TRC1 Bölgesi’nde ekonominin durumu-
na ilişkin toplam dış ticaret hacmi 12 milyar ABD dolarının üstünde 
(7.025.895.327 ABD Doları ihracat ve 5.100.976.089 ABD doları ithalat) 
açıklanmıştır.220 Irak, Almanya, Suriye, Rusya, İtalya, Amerika Birleşik Dev-
letleri, İngiltere ve Suudi Arabistan bu bölge için en önemli ihracat noktala-
rı olmuştur.221 Bunun sonucunda TRC1 ihracatı ulusal ortalamanın üstünde 
bir hızla büyümektedir. Buna ek olarak, bölgeden yapılan ihracatın %95'inden 
fazlası Gaziantep'ten yapılmaktadır. Adıyaman ve Kilis'ten yapılan ihracatın 
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dalgalanmalarının aksine Gaziantep'ten yapılan ihracat muhtemelen ürün ve 
pazar çeşitlendirme imkânlarının daha fazla olması nedeniyle daha sağlam te-
mellerde ilerlemektedir.  

Karşılaştırmak gerekirse, 2018 yılı verileri TRC1 illerindeki mevcut ihracat du-
rumuna ışık tutmaktadır. Gaziantep’te en büyük sektörler, halı (3,395.16 
milyon ABD doları); tahıllar, baklagiller, yağlı tohumlar ve ürünleri (2,268.69 
milyon ABD doları), kimyasallar ve kimyasal ürünler (1,007.52 milyon ABD 
doları), meyve ve sebze (55.520 milyon ABD doları), mobilya, kağıt ve orman 
ürünleri (696,69 milyon ABD doları), tekstil ve ham maddelerdir (2,234.22 
milyon ABD doları). Gaziantep’te toplam ihracat değeri 12,326.70 milyon 
ABD dolarına ulaşmıştır (bkz. Tablo 35). 

Tablo 35: Başlıca sektörlere göre Gaziantep’in İhracat Dağılımı, 2018

Sektörler İhracat Değer (Milyon ABD doları)

Halı 3,395.16

 Tahıl, Baklagiller, Yağlı Tohumlar ve Ürünleri  2,268.69

 Kimyasallar ve Kimyasal Ürünler  1,007.52

 Meyve ve Sebze 55.52

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 696.69

Tekstil ve Ham Madde 2,234.22

TOPLAM 12,326.70

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi 222

Ayrıca Adıyaman’da, ihracat için elektrik ve elektronik ürünler ve hizmet 
sektörü (7,99 milyon ABD doları),   hazır giyim (149.21 milyon ABD doları), 
tahıl, baklagiller, yağlı tohumlar ve ürünler (1.46 milyon ABD doları), kimya-
sal ve kimyasal ürünler (67,24 milyon ABD doları), mobilya, kağıt ve orman 
ürünleri (0.28 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu sektörlerin 
Adıyaman’daki ihracat değerinin Gaziantep ile karşılaştırıldığında çok daha kü-
çük kaldığı belirtilmelidir. Adıyaman’ın toplam ihracat hacmi 237.06 milyon 
ABD doları ile bölgedeki en düşük değeri oluşturmaktadır (bkz. Tablo 36). 
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Tablo 36: Başlıca Sektörlere Göre Adıyaman’ın İhracat Dağılımı, 2018

Sektörler İhracat Değer (Milyon ABD doları)

Elektrik Elektronik ve Hizmet 7,99

Konfeksiyon ve Giyim 149.21

 Tahıl, Baklagiller, Yağlı Tohumlar ve Ürünleri  1.46

 Kimyasallar ve Kimyasal Ürünler  67.24

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0.28

TOPLAM 237.06
Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi223

Kilis’te, toplam ihracat hacmi  772.63 milyon ABD doları ile bölgedeki ikin-
ci büyük değeri oluşturmaktadır. Kilis’te ihracat açısından en önemli sektörler 
demir ve demir içermeyen madenler (593.62 milyon ABD doları, tahıl, bak-
lagiller, yağlı tohumlar ve ürünleri (43.98 milyon ABD doları); kimyasallar ve 
kimyasal ürünler (0.19 milyon ABD doları); otomotiv (0.31 milyon ABD dola-
rı; su ürünleri ve hayvansal ürünler (72.45 milyon ABD doları) olarak gerçek-
leşmiştir. “Diğer” kategorisi 19 milyon ABD doları ihracat değerine ulaşmıştır 
(bkz. Tablo 37).

Tablo 37: Başlıca sektörlere göre Kilis’in İhracat Dağılımı, 2018

Sektörler İhracat Değer (Milyon ABD doları)

Demir içeren ve içermeyen Madenler 593.62

 Tahıl, Baklagiller, Yağlı Tohumlar ve Ürünleri  43.98

 Kimyasallar ve Kimyasal Ürünler  0.19

Otomotiv 0.31

Su ve Hayvan Ürünleri 72.45

TOPLAM 772.63

Kaynak:Türkiye İhracatçılar Meclisi224 

Son olarak yerel işgücü piyasalarının kapasitesi ve potansiyeli ile ilgili güncel bir 
araştırmaya göre TRC1 Bölgesi’nde bazı sektörlerin istihdam yaratmak için ar-
tan bir potansiyel mevcuttur. Bunlar tarım, hayvancılık ve gıda, tekstil ve hazır 
giyim, makina halısı, mobilya üretimi ve ayakkabıcılık sektörleridir.225
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4.2. Saha Araştırması Bulguları

Uzman Görüşmeleri
Bölgenin ekonomik kalkınmasına ilişkin yapılan uzman görüşmeleri göç ve 
TRC1 ekonomisi arasındaki ilişkiyle ilgili birkaç önemli hususu ortaya çıkar-
mıştır.

Öncelikle bölgedeki uzmanlar Gaziantep’in büyük ekonomik potansiyeli ile 
Ortadoğu’ya açılan kapı olduğunu düşünmektedir.226 Giderek artan yaban-
cı girişimciliği kapsamında, Suriyeliler  de kendi aralarındaya da yerel halk ile 
birlikte şirketler kurmuş, artan istihdam imkânları ve daha iyi ihracat rakam-
larına giden yolu açmıştır. Buna ilaveten, Ankara227’da bulunan bir uluslararası 
kuruluş çalışanına göre Gaziantep zaten bir sanayi kenti olduğundan yabancı 
akınını sindirebilme açısından iyi bir kapasiteye sahiptir. 

Aynı şekilde göç ile ilgili iki önemli faktör Gaziantep’te ekonomik kalkınma-
yı güçlendirmektedir.228 Göç ile bağlantılı ilk pozitif faktör sanayi ve tarımda 
işgücü piyasasındaki yüksek sayıda yabancıdan dolayı düşük maliyetli işgücü 
bulunmasıdır.229 İkinci pozitif faktör Gaziantep Üniversitesi’nde ticaret elçisi 
rolünü üstlenen Arap öğrencilerin bulunmasıdır. Buna göre 20 kişilik gruplar 
halinde öğrenciler bir şirket ile eşleştirilmiş ve daha sonra kendi ülkelerindeki 
şirketlerle ticareti artırmak için iş ilişkileri geliştirmişlerdir. Bu üniversite öğren-
cileri büyük bir yatırım zirvesinde de çevirmen olarak görev yapmışlardır. Bu 
şekilde hem öğrenciler iş tecrübesi kazanmış hem de şirketler bölgede ulusla-
rarası ticaret ilişkisi geliştirmişlerdir.

Uzmanlarla yapılan görüşmeler uyarınca bugün Gaziantep’teki hem küçük 
hem de büyük ölçekli yabancı işletmeleri özellikle kalifiye insan kaynakları ile 
mevcut ihracat ağını genişleterek şehre katma değer sağlamıştır.230 Burada 
Suriyelilerin Arap dünyası ile uzun süreli ticari ilişkileri ve iş bağlantıları oldu-
ğunun altını çizmek gereklidir.231 Suriyelilersadece yeni bağlantılar getirmekle 
kalmamış, aynı zamanda bilgi birikimlerini taşımışlardır. Yenilikçilik alanında 
bir örnek, kadın ayakkabısı üretimi alanında yaşanmıştır. Bugün, özellikle de 
Ortadoğu’ya ihracat yapan büyük ölçekli fabrikalar bölgede istihdam imkânı 
sağlamaktadır. Buna ek olarak Gaziantep kayda değer sayıda uluslararası kuru-
luşa da ev sahipliği yapmaktadır, BM kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının 
tamamı bu şehrin ekonomisine ve kültürüne katkıda bulunmaktadır. Gazian-
tep’in artan nüfusunun ilave iki pozitif katkısı öncelikle birçok mal ve hizmet 
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açısından artan tüketim ve ikincisi de Suriyelilere yönelik yapılan bağış ve yar-
dımlar olmuştur.232

Bununla beraber Gaziantep göç akınları öncesinde de gelişmiş bir ekonomiye 
sahipken Kilis, Suriyelilerin kitle halinde göçü öncesinde daha az gelişmiş bir 
ildi.233 Bugün Kilis, iyi İngilizce konuşan Suriyeli tüccarlardan faydalanmakta ve 
daha önceki iş bağlantıları sayesinde Ortadoğu’ya erişim sağlamaktadır. Buna 
ek olarak yakın geçmişe kadar Kilis özellikle de tarım sektöründe işçi sıkıntıları 
yaşamış ve Suriye vatandaşlarıbu ilde kayda değer bir boşluğu doldurmuştur.234 
Ancak bu pozitif sonuçlara rağmen negatif olan sonuç Suriyeli tüccarların bü-
yük kısmının kayıt dışı çalışmasıdır, bu durum hem Gaziantep hem de Kilis’te 
adil olmayan bir rekabet durumu yaratmıştır. Kilis’teki bir uzmana göre;235

Ekonomi, Suriyelilerin gelişi ile gelişmiş olsa da Suriyeliler Türk vatandaşla-
rına oranla şirket kurarken çok daha avantajlı durumdalar. Türk vatandaş-
larının şirket kurmak için vergi ödemeleri ve harcama yapmaları gerekiyor. 
Ancak Suriyeliler kayıt dışı çalışıyorlar. Halen yetkililer Suriyeli işletmelerin 
yasal bir statüye sahip olmalarını garanti etmek için çaba sarf etmektedir-
ler. Yerel halk ise adil olmayan bu duruma tepki veriyor. Bu bağlamda, ben 
vatandaşlarımızın zarar ettiğini düşünüyorum. Bu problemi çözmeye çalı-
şıyoruz. 

Bir STK çalışanına göre236 Kilis daha küçük bir il olduğu için “neredeyse iki katı 
kadar yabancıya ev sahipliği yapmasına rağmen” Gaziantep’in gölgesinde kal-
maktadır. Yabancıların sayısının yüksek olması belediye ve valilik için ağır bir iş 
yükü getirmektedir.

Ekonomik kalkınma alanında, bazı proaktif yabancılar kendi programlarını baş-
latmışlardır.237 Bu yöndeki örneklerden biri 20 kadına liderlik eğitimi veren Su-
riyeli İş Adamları Derneği (SIAD)’dir. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin, 
kalıcı olarak Türkiye’ye mi yerleşecekleri ya da ülkelerine dönüp dönmeyecek-
leri belli olmadığından Türk ekonomisini sürdürebilir bir biçimde geliştirmek 
son derece önemlidir.238

Bu bağlamda, Ankara’da uluslararası bir kuruluşta görev yapan bir uzman, 
Türk devletinin özel sektörün piyasaya egemen olmasına izin vermektense iş-
verenlerin hakları, işçilerin hakları ve bölgenin kalkınması arasında bir denge 
tutturması gerektiğini ifade etmiştir.239 Bu uzmanın görüşüne göre, devlet, özel 
sektörün ucuz işgücü, daha düşük maliyet ve yabancı akımı sayesinde artan 
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rekabetten yararlanması konusunda denetimleri sıkılaştıracak bir yol haritası 
takip etmelidir. Öte yandan yabancıların kayıt dışı işletmeleri ve vergilendir-
me yapılmamasından kaynaklanan adil olmayan rekabet en kısa sürede sona 
erdirilmelidir. Bu noktada Türk vatandaşlarının sıklıkla bunun bir adaletsizlik 
yarattığı düşüncesi ile rahatsızlıklarını dile getirdiğini eklemek gerekir. 

Yabancı görüşmeleri
Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te yabancılarla yapılan görüşmeler bu bölgedeki 
ekonomik faaliyetin gelişmesini göstermektedir. Bu araştırmaya dahil olan bir-
kaç katılımcı kendi işletmelerini kurmuşlardır. Bu işletmeler arasında Kilis’te 
temizlik maddesi üretip Irak, Libya ve Yemen’e ihraç eden bir şirket,240 Gazi-
antep’te 40 çalışanı olan ve ürünlerini Türkiye’de 13 şehre gönderen ve Suriye, 
Irak, Almanya, İsviçre ve Kanada’ya241 ihracat yapan bir tatlı işletmesi242 ve son 
olarak Katar, Sudan, Libya, Suudi Arabistan ile bağlantıları olan bir çelik imalat 
firması da bulunmaktadır.243 Buna ek olarak Kilis’te işletmeleri olan yabancılar 
bu ilin coğrafi konumundan faydalandığını ve çalışmak için iyi bir ortam sun-
duğunu paylaşmışlardır. Örnek vermek gerekirse Suriyeli bir bakkal, Adıya-
man’dan ayrılarak, sınır ilinin avantajlı ekonomik ortamından yararlanmak için 
erkek kardeşinin bakkal dükkânını büyütmek üzere Kilis'e gitmiştir.244

Bu bağlamda, sahada gerçekleştirilen görüşmeler yabancıların bölgesel eko-
nomik kalkınma ile ilgili görüşlerine ışık tutmuş ve Türk vatandaşları ile işbirliği 
yapma isteklerini ortaya koymuştur.

Türkiye’deki Suriyelilerin iyi düzeyde becerilerive kapasiteleri vardır. Ör-
neğin endüstriyel gelişmelerle ilgili olarak Suriyeliler ve Türk halkı bölge-
de ve Arap dünyasında lider olacak bir endüstri oluşturmak için işbirliği 
yapmalıdır. Buna ek olarak tarım sektöründe de bazı Suriyeli şirketler ve iş 
adamları var. Gelecekte Türkler ve Suriyeliler arasındaki işbirliği bence çok 
başarılı olabilir.245

Ekonomik kalkınmaya ilişkin yabancı görüşmelerinin bir başka önemli bulgusu 
cinsiyet boyutu olmuştur. Kadın katılımcıların büyük kısmı geçici işlerde çalışsa 
da bir kadın katılımcı Suriyeli kadınların potansiyeline işaret etmiş ve ekonomik 
kalkınmada kadınların katılımının artırılması için uyuma katkı verecek eğitimle-
rin artırılmasının gerektiğini vurgulamıştır.

Suriyeli kadınlar dikiş ve mal satışı konusunda çok başarılılar. Ancak bizim 
pazarlama konusunda bazı sırları öğrenmemiz gerekiyor. Suriyeli kadınlar 
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için daha fazla mesleki eğitim verilmelidir. Satıcı olmaya çok istekliler ancak 
Türk Ticaret Kanunu ve düzenlemeleri konusunda bilgileri yok. Ticaret Oda-
sı bazı projeler geliştiriyor, ancak sayı ve kapsam kısıtlı.246

Dolayısıyla yabancıların Türk vatandaşları ile işbirliği yapma ve kadınların işgü-
cü piyasasına katılmasının kolaylaştırılması için daha fazla eğitim alma konu-
sundaki istekleri bu araştırmada yapılan yabancı görüşmelerinin önemli bulgu-
ları arasındadır.

4.3. Sonuç
TRC1 Bölgesi’nde ekonomik kalkınma ve göç ile ilgili masa başı araştırmaları 
ve saha çalışmasının sonuçları birbiriyle uyumludur. Dolayısıyla bu araştırma 
Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te göç ve ekonomik kalkınmanın etkileri ile ilgili 
yelpazenin karşıt uçlarına ilişkin bir dizi kayda değer bulguyu ortaya çıkarmıştır.

Yelpazenin bir ucunda, göçün bölgesel ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma 
üzerindeki pozitif etkileri bulunmaktadır. Öncelikle bölgede kitle halinde gö-
çün somut sonuçlarından biri farklı sektörlerde azalan işgücü maliyetlerinden 
kaynaklanan rekabetin artması ile birlikte işgücü sorunları yaşayan sektörlere 
sağlanan destek olmuştur.

Aynı zamanda yabancıların sahip olduğu işletmeler ihracata görece büyük 
katkıda bulunmuş ve dolayısıyla ticari bağlantıları, üretim kapasiteleri ve bilgi 
birikimi sağlamaları ile bölgedeki ekonomik büyümeye katkıda bulunmuşlar-
dır. Burada Gaziantep’in nispeten daha büyük ve endüstriyel ekonomisi ile bu 
ekonomik büyümenin etkisinden Kilis ve Adıyaman’a oranla daha fazla yarar-
landığını ifade etmek gerekir.    

Yelpazenin öbür ucunda daha az pozitif sonuçlar bulunmaktadır. Bunlar ara-
sında, yabancıların kötü çalışma koşullarıve güvencesiz çalışma sürelerine ma-
ruz kalmaları sayılabilir.

Son olarak bölgede ekonomik kalkınma ve göç bağıntısının olumlu etkisinin 
arttırılması için kapsayıcı merkezi politikaların ve denetimlerin gerekliliği or-
taya konmuştur. Bir başka deyişle sektörel  ihtiyaçlar ve çalışanların hakları da 
gözetilerek, bölgesel ekonomik kalkınmayı hedefleyen bir politika haritası ve 
faaliyet planı uygulamasının önemli olduğu düşünülmektedir.
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5. İşgücü Piyasası Uyumu
5.1. Arkaplan
İşgücü piyasasına yabancıların uyumu, onların ev sahibi topluma etkin bir şe-
kilde uyum sağlaması ve ekonomik kalkınmaya olumlu etki yapmasının anahta-
rıdır. Bu, yabancıların niteliklerini kullanabilmelerini ve ekonomik potansiyel-
lerini tam anlamıyla gerçekleştirmelerini gerektirir. Bu bağlamda yabancıların 
Türkçe öğrenmesi, eğitim ve mesleki niteliklerinin doğrulanması ve yeterli 
eğitim almalarının sağlanması genel anlamda uyumun sağlanması ve bölgenin 
ekonomisine olumlu etki yapmaları açısından gereklidir.

Yabancıların işgücü piyasasına uyumu ile ilgili olarak, konu 3 Bölgede Göç 
başlıklı kısımda daha detaylı olarak ele alınmıştır, bölgede düzenlenen çalışma 
izni sayısı yine bölgede ikamet etmekte olan yüksek sayıda yabancı ile karşı-
laştırıldığında son derece düşüktür, bu da yabancıların çalışma izni olmadan 
çalıştıklarına işaret etmektedir. Çalışma izni olmadan istihdam düşük iş kali-
tesine, güvence, makul ücret ve sosyal koruma olmayışına işaret eder. TRC1 
Bölgesi’ndeki yabancılar, bu konuyla ilgili bölgede saptanmış politikalar olma-
dan kendi inisiyatifleri ile işgücüne katılmıştır. Bu durum yabancıların, istih-
dam olanaklarının sürdürülebilirliğini garanti altına almadan kısa vadede emek 
yoğun iş sektörlerinde istihdam edilmesine yol açmıştır.247 

Burada azalan eğilime rağmen TRC1 Bölgesi’nde bazı sektörlerin, özellikle de ta-
rımın kayıt dışı istihdama müsait olması nedeniyle yüksek oranda kayıtdışı istih-
dam görülmektedir. Kayıtdışı istihdamın önemli bir özelliği ve kitle halindeki göçün 
işgücü piyasasındaki görünümü düşük vasıflı yabancıların kayıt dışı işlerde istih-
dam ediliyor olmasıdır.248 Bu araştırma kapsamındaki çalıştaylarda ele alındığı ve 
bölgede düzenlenen az sayıda çalışma izninden de ortaya çıktığı üzere kayıt dışı 
çalışma, özellikle de geçici koruma altındaki Suriyeliler arasında çok yaygın olarak 
görülmektedir. Bu çalıştaylarda derlenen bilgilere göre bölgedeki küçük işletmeler 
işletmelerini sürdürebilmek ve yüksek enflasyon oranları ile mücadele edebilmek 
amacıyla çalışma izni ücretlerinden ve istihdama ilişkin vergilerden kaçınmaya ça-
lışmaktadırlar. Buna ilaveten işverenler yabancı işçilere ilişkin çalışma izni süreç-
lerinin de çok farkında değildir. Dolayısıyla TRC1 Bölgesi’nde yabancıların işgücü 
piyasasına uyumunun genel etkisi, düşük vasıflı işçiler arasında yüksek bir kayıt dışı 
istihdam oranı ile karşımıza çıkmaktadır. Bölgede yaygın görülen kayıt dışı istihda-
mın yanı sıra başka bazı engellerle de karşılaşılmıştır.
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Uluslararası koruma kapsamındaki yabancılar ve geçici koruma altındaki Su-
riyeliler ile ilgili çalıştaylarda yapılan değerlendirmelerin bir sonucu olarak va-
sıf ve yeterlilik örtüşme sorunlarına ilaveten dil engeli de bu kişilerin işgücü 
piyasasına uyumun önünde bir engeldir. Farklı kurumlar ve yapılar tarafından 
sunulan Türkçe derslerine rağmen, Uluslararası Koruma kapsamdakiler ve  
GKAS’lerin Türkçe dil becerileri yetersiz kalmaktadır Çalıştaylarda değerlen-
dirilen son engel, kayıtlı bir şekilde çalışmanın tercih edilmemesidir. Bunun en 
temel nedeni sağlanan mali yardımlardan yararlanmaya devam etmek isteme-
leridir. Bu anlamda kayıtlı istihdam, ihtiyaç sahiplerine sağlanacak yardımları 
almalarını sağlayan kriterlerin yok olmasına yol açacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken ve bu araştırma sırasında gerçekleştirilen ça-
lıştayların sonuçlarına eklenmesi gereken bir başka husus ise yabancıların iş-
gücü katılımında uluslararası kuruluşların rolü ile ilgilidir. TRC1 Bölgesi’nde 
yabancıların işgücüne katılımların güçlendirilmesi için birçok aktör rol almak-
tadır. Bu konuya ilişkin olarak bazı uluslararası örgütler kamu kurumlarının iş 
imkânı yaratma, yaşamın ikamesi, çalışma için nakit transferi ve mesleki eğitim 
gibi alanlarda yabancılara ilişkin durumu daha iyi yönetebilmesi amacıyla tek-
nik kapasitelerini geliştirecek projeler uygulamaktadırlar. Kamu kurumları ile 
yapılacak ortak çalışmaya ek olarak uluslararası kurumlar, mesleki eğitim, dil 
eğitimi, çalışma temelli öğrenme, çıraklık ve kariyer yönlendirme konularında 
İŞKUR ve il müdürlükleri ile birlikte ortak çalışmalar yürütmüştür.  

Öte yandan iş imkânı yaratma konusunda ortak projeler ve inisiyatiflerin yanı 
sıra yabancıların işgücü piyasasına uyum konularında bazı kısıtlamalarda mev-
cuttur. Kaynakların ve fonların bir kısmı işgücü piyasasına uyumun etkin ve 
sürdürülebilir yönetimine daha fazla katkıda bulunabilecekken kanıta dayalı 
olmayan politikalarla dağıtılmıştır. Maalesef iş karşılığı nakit programları, mes-
leki eğitim ve diğer proje inisiyatifleri uzun vadede etkili olamamış ve sadece 
katılımcılarına fon sağlamakla ve kısa vadede günü kurtarmakla sınırlı kalmıştır.

5.2. Saha Araştırmasından Elde Edilen Bulgular

Uzman Görüşmeleri
Yabancıların işgücü piyasasında uyumu ile ilgili olarak uzman görüşmelerinde 
en sık dile getirilen konu ucuz işgücü, çalışma izinlerinin olmayışı, SGK kayıt-
larının olmaması, haksız rekabet ve işgücü piyasasının etkin yönetilmesi ihti-
yacıdır.
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Genel olarak Suriyeliler, iyi eğitilmiş ve yüksek vasıflı yabancılarla birlikte eği-
tilmemiş ve düşük vasıflı yabancıların bir arada bulunduğu heterojen bir grup 
oluşturmaktadır. Heterojen özelliklere sahip bir grup olduğuna ilişkin görüşe 
paralel olarak uzmanların görüşleri bölgedeki yabancıların işgücü piyasasına 
uyumu konusunda zengin bir görünüm sağlamaktadır. 

Bir uzmana göre bu bölgede göç akımının en görünür sonucu, yabancılar ve 
yerel işçiler arasında düşük vasıflı işlere ilişkin son derece yüksek rekabet ol-
muştur.249 Bir başka uzman için, yabancıların işgücü piyasasına uyumu TRC1 
Bölgesi’nde iki sonuca yol açmıştır.250 İlk sonuç işgücü piyasasının da avantajı-
na olan ucuz işgücü arzı olmuştur. Bu bağlamda bölgede yabancıların , tekstil, 
ayakkabı, hizmet, inşaat ve plastik gibi birçok sektörde işçi açığı ile karşı karşıya 
kalındığı için yabancıların gelişi bölgesel işgücü açısından pozitif olmuştur.251 
Bu etki ile bağlantılı şekilde ortaya çıkan ikinci sonuç düşük vasıflı Türk vatan-
daşlarının işsizliği olmuştur.

Mevcut koşullarla ilgili olarak bölgesel bir kuruluşun temsilcisi, geçici koruma 
altındaki Suriyelilerin çoğunun kalifiye olmadığını ve eğitimsiz olduklarını dile 
getirmiştir.252 Buna göre eğitim ve becerileri olmadığı için yabancılar düşük 
ücreti ve fazla mesaiyi kabul etmek zorunda kalmaktadır. Buna paralel olarak 
yabancıların daha iyi işlerde çalışmak istiyorlarsa mesleki eğitim programlarına 
katılmaları gerekmektedir.253 Ancak bazı Suriyeliler da bu mesleki eğitim kurs-
larına katılmak istemedikleri ifade edilmiştir.254

Görüşmelerde sıkça gündeme gelen bir konu, bir işyerinde Suriyeli çalışanlar 
için uygulanan maksimum kota konusu olmuştur. Bir uzmana göre kota ko-
nusu, kayıtsız Suriyeliler olduğu için bir anlam ifade etmemektedir.255 Kilis’te 
bir başka uzman,256 Suriyeli çalışanlar için uygulanan %10 kotasının problemli 
olduğunu ve güncellenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Buna göre bölgesel kal-
kınma amacıyla mevzuat uyarınca bir işyerinde Suriyeli çalışanlar için maksi-
mum %10 uygulamak yerine minimum %10 olması gerekmektedir. Bir uzman 
ideal kotanın %50 olduğunu ifade etmiştir.257 Bununla birlikte Suriyelerin kayıtlı 
istihdama teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren birçok uzman, Türk işçilerinin 
de haklarının korunması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Uzman görüşmelerinde önemli tartışma konularından biri çalışma izni almanın 
kolaylaştırılması gerektiği olmuştur. Bir çalışma uzmanı, çalışma izni almanın 
kolaylaştırılmasının tüm yabancılar için sürdürülebilir istihdam sağlama umu-
duyla yabancıların işgücü piyasasına uyumu için önemli olduğuna işaret etmiş-
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tir.258 Çalışma izni ücretlerinin de yüksek olduğu düşünülmektedir.259 Bu bağ-
lamda Gaziantep’te bir uzman,260 öncelikle işverenlerin çalışma iznine başvuru 
konusunda teşvik edilmeleri gerektiğini belirtmiştir. 

Görüşmelerde ayrıca Suriyelilerin sadece sanayi sektöründe değil, aynı za-
manda zeytin, fıstık, biber, pamuk ve kayısı toplamak gibi tarım sektöründe de 
asgari ücretten daha az bir ücrete ve kayıt dışı olarak çalıştığı belirtilmiştir. Ta-
rımdan, hizmete ve sanayi, gıda, kuru meyve ve çerez, kuyumculuk ve gelinlik 
elbise için iç giyim imalatı gibi işgücü piyasasının birçok alanında yer aldıkları 
ve hemen her alanda sömürüye maruz kalabildikleri de dile getirilmiştir. Geçi-
ci koruma altındaki Suriyelilerin, ucuz işgücü olarak piyasaya girmeleri, büyük 
arazi sahiplerinin de iyi kazanç elde etmesine yol açmıştır.261 Bu sömürünün 
aynı zamanda cinsiyet boyutu mevcuttur. Örnek olarak temizlik yapan Türk 
kadınlar günde 150 TL alırken Suriyeli kadınlar aynı hizmet için 60 TL civarında 
ücret alması verilmiştir262. 

Dolayısıyla genel olarak bakıldığında özel sektörün kayıt dışı işçi çalıştırma terci-
hi sömürüye yol açmıştır. Suriyelilerin zamanla bilinçlenerek, düşük ücretli işleri 
reddetmeye başlaması ancak yeni yeni gerçekleşmeye başlamıştır.263 Burada işve-
renlerin bir taraftan kayıt dışı bir şekilde yabancıları işe almayı tercih etmelerine 
rağmen yabancılar için çalışma izni almamalarının ardındaki temel sebep Kızılay 
tarafından AB fonu ile verilen sosyal yardımları kaybetmek istememeleridir.264

Uzmanlarla yapılan görüşmeler uyarınca birkaç gerilim noktasının değerlen-
dirilmesi gerekmektedir. Öncelikle halen Kilis’te inşaat sektöründe ve tekstil 
atölyelerinde günlük ücretler özellikle de birçok yabancı kayıt dışı ve herhangi 
bir sosyal güvenlik hakkı olmadan çalıştığı için çok düşüktür.265 Yerleşmiş bir 
sanayinin ve zengin bir işgücü piyasasının bulunmaması nedeniyle Kilis’te iş-
sizlik oranı artmıştır.266 Bu ilde istihdam imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle 
yabancılar birçok dükkân ve bakkal açmıştır, hatta bazı ilçelerde Suriyeli es-
nafın çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir.267 Göçün bu negatif sonuçlarına 
ilaveten artan sınır kontrolleri nedeniyle Kilis sakinleri daha önceleri hayatlarını 
kazanmalarında önemli bir araç olan sınır ticareti ve kaçakçılık imkânlarını da 
kaybetmiştir.268 Böylece kısıtlı iş imkânları ve kazanç yollarının azalması, ilde 
sosyal gerilimi de beraberinde getirmiştir.269 Yerel nüfus daha önceleri mal ve 
hizmet taleplerinin artması ve gayrimenkul piyasasının canlanması nedeniyle 
yabancı akımından memnunken zaman geçtikçe yabancıların mevcudiyeti ile 
ilgili daha olumsuz bir görüş oluşmuştur.
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Yine de uzmanlarla yapılan görüşmelere bakılacak olursa, yabancıların işgücü 
piyasasına katılımı ile ilgili birkaç olumlu gelişme de olmuştur. Kilis’teki Suri-
yeli kadınlara ilişkin önemli bir bulgu birçoğunun Suriye’de daha önceleri ça-
lışmamalarına rağmen Türkçe öğrenir öğrenmez eczanelerde ve kuaförlerde 
çalışmaya başlamalarıdır.270 Dolayısıyla bu gelişme kadınların güçlendirilmesi 
adına olumlu bir adım olarak görülebilir. Ayrıca ücretsiz olarak farklı konularda 
sertifikalı işler bulabilmek için kapasite geliştirme eğitimleri (yaşlı bakımı gibi) 
ve mesleki atölyeler, yabancıların istihdam imkânını artırmıştır.271 Buna paralel 
olarak Adıyaman’da yabancılar kâğıt toplama gibi kendi sektörlerini de oluş-
turmuşlardır.272

Genel olarak üç ildeki işgücü piyasasına tam uyumun önündeki önemli engel-
lerden biri dil sorunu olarak ortaya çıkmaktadır.273 Motivasyonu yüksek olan 
yabancıların birçoğu Türkiye’ye gelir gelmez kurslara katılıp Türkçe öğrenmiş 
olsa ve dil sertifikaları almış olsa bile bazıları hala Türkçe konuşamamakta ve 
iş bulmakta engellerle karşılaşmaktadır. Aynı şekilde işverenlerle yapılan bir 
araştırmanın sonuçlarına dayanarak yabancıların mevcudiyetinin, çalışma kül-
türündeki farklılıklar nedeniyle işgücü piyasasının taleplerini karşılayamadığı 
ortaya konmaktadır.274 

Son olarak bir başka bulgu Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illeri ve Suriyeli ol-
mayan yabancıların işgücü piyasasına uyumu ile ilgilidir. Buna göre, Türkiye’de 
bulunan Afganlar çalışma izni alamadıkları için sıkıntıdadır.275 Ek olarak, Su-
riyelilerle karşılaştırıldıklarında kendilerine ayrımcılık yapıldığını düşünmekte-
dirler.276 Görüşmelerden edinilen izlenim bölgede bir yabancı hiyerarşisi oluş-
tuğudur. Kilit husus yabancıların arasındaki bu hiyerarşinin tabiiyete dayalı gibi 
görünmesidir.  Bu algılanan hiyerarşide, geçici koruma altındaki Suriyeliler en 
üst sırada iken Afganlar daha altta bulunmakta, daha az destek ve ilgi görmek-
te ve böylece daha fazla engelle karşılaşmaktadır. Burada bu hiyerarşinin bes-
lenmesindeki en kritik faktör, bazı destek programlarının ve projelerin sadece 
geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik olmasıdır. Bu yabancıların arası hi-
yerarşi algısını kırmak için pratiğe yönelik bir çözüm olarak yardım programları-
nın tutarlı hale getirilmesi ve hedef grup olarak tüm ihtiyaç sahibi yabancıların 
kapsaması önerilebilir.

Bunların ışığında bu araştırmadaki uzmanların çoğu, bir yol haritası izlemek 
için işveren örgütlerinin, kamu kurumlarının ve devlet kurumlarının kapasite-
sinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.277 İş Kanunu ve sosyal gü-
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venlik sistemi, geçici koruma altındaki Suriyelilerin kayıtlı ve resmi bir biçimde 
çalışmasını desteklemek için revize edilmesi de önerilmiştir.278 Sosyal gerilime 
karşı, hem yabancıları hem de yerel halkı finanse edecek projelerin geliştiril-
mesi yararlı olacaktır.279 Türkiye’nin göç profili araştırması tamamlandığında 
Türkiye yabancıların işgücü piyasasına uyumunu daha sağlam bir şekilde yö-
netebilecektir. Örneğin, Suriyelilerin  genellikle el işlerinde becerili oldukları 
bilinmektedir. Ulusal ve bölgesel politikalar aracılığıyla, yabancılar eğitimleri 
ve becerileri doğrultusunda tanımlanabilir ve işgücü piyasasında doğru alan-
lara yönlendirilebilir.280 Dolayısıyla daha sürdürülebilir çözümlere kısa sürede 
ulaşılabilir.

Görüşmeler
Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te yabancılarla yapılan görüşmeler işgücü piya-
sasına uyum konusunda yabancı deneyimlerinin heterojen olduğunu göster-
mektedir. Yabancıların çoğu işgücü piyasasına dahil olmanın zorlayıcı oldu-
ğunu aktarırken bazı yabancılar ise zorlanmadıkları bir deneyim yaşadıklarını 
aktarmışlardır.  Bu bağlamda, işgücü piyasasına dahil olmanın temel be-
lirleyicisi, bir yabancının nitelik seviyesi ile ve bu niteliklerin aktarılabilme-
si ile son derece bağlantılı olarak görülen Türkiye’de çalışma izni almak gibi 
görünmektedir. Bu durumda, girişimciler ya da diplomaları Türkiye’de geçerli 
olan yüksek vasıflı yabancılar işgücü piyasasına dahil olma konusunda, düşük 
vasıflı yabancılar veya diplomaları Türkiye’de geçerli olmayan yüksek vasıflı 
yabancılara oranla daha avantajlı pozisyondadır. 

Öncelikle işçilerin kayıt edilmesi ile ilgili idari süreçlerden kaçmaya 
çalışan işverenlerin etkisiyle geniş bir kayıtdışı piyasanın var olması-
nın sonucu olarak bu araştırmaya katılan düşük vasıflı katılımcıların 
hiçbiri Türkiye'de çalışma iznine sahip değildir. Bu yabancılarla yapılan 
görüşmeler, kayıtdışı piyasada çalışmanın hayatta kalmak için tek şansları gibi 
göründüğünü göstermektedir. Aynı zamanda kayıtdışı piyasada ya da çalışma 
izni olmadan istihdam, bir dizi olumsuz sonucu da beraberinde getirmektedir. 
Dolayısıyla bu durum katılımcıların kayıtsız olduğu ya da kayıt dışı istihdam ko-
şulları altında köşeye sıkıştıkları ve temel çalışma ve insan haklarından yoksun 
oldukları izlenimini vermektedirler. Bu bağlamda uzun çalışma saatleri, düşük 
ücretler ve kötü çalışma koşulları sıklıkla görüşmelerde ifade edilmiştir.

Bu koşulları gösteren bir kaç örnek vermek gerekirse Gaziantep’te bir STK’da 
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görevli bir Suriyeli, Suriye’de çalışma saatlerinin 8:30’da başladığını ve 15:00’de 
bittiğini dolayısıyla çalışma saatlerinin daha kısa olduğunu, Türkiye’de ise çok az 
ücret almasına rağmen neredeyse 12 saat çalışması gerektiğini belirtmiştir.281 
Suriyeli  bir kadın ise Türkiye’de çalışma saatlerinin ailesine zaman bırakmadığı 
için etkin olmadığını ve gayri insani olduğunu aktarmıştır.282 Bir başka katılımcı 
aynı konuya dikkat çekmiş, çocuklarının günde 12 saat çalıştığını ancak kayıt 
dışı çalıştıkları için düşük ücret aldıklarını belirtmiştir.283 Bir başka Suriyeli, bir 
lastik atölyesinde karşılaştığı sömürüyü anlatmış, Türk vatandaşlarından daha 
uzun süre çalışmak zorunda olmasına rağmen onların maaşlarının neredeyse 
yarısını aldığını anlatmıştır.284 Aynı şekilde temizlik görevlisi olarak kayıt dışı 
çalışan bir kadın bütün gün için sadece 10 TL kazandığını aktarmıştır.285 

Düşük ücret ve uzun çalışma saatlerinin yanı sıra bazı yabancılar güvensiz ve 
sağlıklı olmayan çalışma koşullarında çalışmaktadır. Gaziantep'te kayıt dışı 
olarak çalışan bir Afgan vatandaşı ile yapılan görüşme kayıt dışı çalışmanın ve 
kötü çalışma koşullarının risklerine ışık tutmaktadır. 

Gerçekten çok sağlıksız koşullarda çalışıyorum Sabah 8’de başlıyorum ve ak-
şam 7’ye kadar çalışıyorum. Orada 3 Afgan işçi çalışıyoruz. Başka işçi yok; 
Türkler bu koşullarda çalışmayı şimdiye kadar kabul etmediler. Bir günün 
bitmesini bile beklemiyorlar, birkaç saat çalıştıktan sonra işin insanlık dışı 
olduğunu söyleyip gidiyorlar. İşimden nefret ediyorum. İki yıldır haftada 250 
TL kazanıyorum. Üç ay önce, bodrumun sahibi haftalık ücretimi 350 TL’ye 
yükseltti. Patronum nedeniyle çalışma izni alamıyorum. Kabul etmiyor.286

Aynı şekilde Gaziantep’te uluslararası koruma kapsamında olan bir Afgan va-
tandaşı kötü çalışma koşulları altında ciddi risklere işaret etmiştir: 

İşverenler bizim için çalışma izni başvurusu yapmak istemiyor. İşçilerin ka-
yıtlı ve düzenli bir şekilde çalışmalarını istemiyorlar çünkü bu koşullar altın-
da işçiler tazminat almayı hak ediyorlar. Onlar bunu tercih etmiyor. Orada 
üç ay, burada altı ay çalışıyorum. Düzenli iş bulamıyoruz. Yabancı işçilerin 
çalışma koşulları kötü. İş yerinde bir kaza olursa işverenler bunun bir iş ka-
zası olduğunu söylemeyin diyorlar. Bizim bunun (kazanın) evde olduğunu 
söylememizi söylüyorlar.287    

Bu kötü çalışma koşullarının yanı sıra yabancılar, becerilerinin transfer edile-
memesinden kaynaklanan sebeplerle bu becerilerin kullanılamadığına işaret 
etmektedir. Örneğin, Suriye’de İngilizce öğretmeni olan kişi Gaziantep’te terzi 
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olarak çalışmaktadır.288 Aynı şekilde, Afganistan’dan bir kadın avukat ara sıra 
terzi olarak çalışmakta, bir dönem Kabil'de elektrik teknisyeni olarak çalışan 
eşi ise Gaziantep'te bir terzide çalışmaktadır.289 Daha önce Halep’te fabrika-
da çalışan bir kişi Gaziantep’te çöp toplayıcısı olarak çalışmakta zaman zaman 
tamircilik yapmaktadır.290 Daha önce diş teknisyeni olan bir kişi kendi mesle-
ğinde iş bulamamaktadır.291 Aynı şekilde üniversite mezunu olan bir Suriyeli, 
üniversite mezunu olmasına rağmen “sigortasız, kayıtsız, düşük ücretle çalışı-
yorum. Türk işveren eğer Türk işçiye 2000 veriyorsa, Suriyeliye 1000 veriyor” 
demiştir.292 Dolayısıyla bu araştırma sonuçlarına göre bir yabancının becerileri 
mevcut işgücü piyasasına transfer edilemezse yüksek vasıflı olan bir yabancı, 
kendisini düşük vasıflı yabancılara benzer kayıt dışı bir işte sıkışıp kalmış bula-
bilmektedir.

Bu bağlamda, girişimciler ve transfer edilebilir yüksek vasıfları olan diğer bazı 
yabancıların işgücü piyasasındaki pozitif deneyimleri bu negatif deneyimler ile 
tam zıt bir görüntü ortaya koymaktadır. Ortak beklentiler çerçevesinde çalışma 
izni almanın yüksek vasıflı yabancılar için daha yaygın olduğu görülmektedir. 
Örnek vermek gerekirse Kilis'te oturan son beş yıldır çalışma izni ile çalışan Su-
riye uyruklu bir program mühendisi,  bürokratik sürece ilişkin herhangi bir zor-
luktan bahsetmemiştir.293  Aynı şekilde inşaat sektöründe bir girişimci, işgücü 
piyasasına katılım, çalışma izni alınması ve Gaziantep’te iş kurma konusunda 
deneyimlerinin Ticaret Odası ve İŞKUR sayesinde hep olumlu olduğunu 
açıklamıştır.294 Bir başka girişimci, çalışma izni alırken ve Gaziantep’te limited 
şirket kurarken hiçbir zorlukla karşılaşmadığının altını çizmiştir.295

Son olarak görüşmelerin analizinde ortak bir eleştiri noktası, çalışma izinlerinin 
yenilenmesi için geçerli bir pasaport gerekmesidir. Mevcut koşullarda , geçici 
koruma altındaki Suriyelilerin çalışma izni almak için Suriye Konsolosluğuna 
başvurarak geçerli pasaport almaları   gerekmektedir. Bu durum, çoğu Suriyeli 
için ciddi sorunlar oluşturmaktadır.
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5.3. Sonuç
Yabancıların işgücü piyasasına uyumunun sağlanması ekonomik kalkınma 
üzerinde pozitif etki yaratmak için önemlidir.  Araştırma bulgularına dayanarak 
yapılacak bazı nihai değerlendirmeler, TRC1 Bölgesi’nde yabancıların işgücü 
piyasasına uyumu konusuna ışık tutmaktadır. Genel olarak kitlesel göç nede-
niyle yaygın kayıt dışı istihdam içeren ekonomik ortam, Gaziantep, Adıyaman 
ve Kilis'te bazı ciddi sonuçlara yol açmıştır.

Her şeyden önce araştırma bulgularına dayanarak, geçici koruma altındaki Suri-
yelilerin, TRC1 Bölgesi’nde işgücü piyasasına hem işveren hem de çalışan olarak 
dahil oldukları ortaya konmuştur. Ancak çalışma izinleri olan yabancı işgücünün, 
toplam yabancı işgücü içindeki payı gerçekten düşüktür; bu da Suriyelilerin bü-
yük kısmının kayıt dışı olarak istihdam edildiğini göstermektedir. Bunun ardında 
iki temel husus yatabilir. Öncelikle, yabancılar kayıtlı bir biçimde istihdam edil-
meyi, aldıkları sosyal yardım haklarını kaybetmemek için tercih etmemektedir. 
İkinci olarak bölgedeki işverenler çalışma izni ücretlerinin yüksek olması ve sosyal 
güvenlik hizmetlerinin ekstra maliyetleri nedeniyle yabancıları istihdam etmek 
istememektedir. Buna ek olarak yabancıları kayıt dışı olarak işe almak, işverenler 
tarafından da, asgari ücret seviyesinden daha az ödeme yapmalarına imkân ver-
mesi açısından tercih edilmektedir. Ancak çalışma izni olmadan istihdam, daha 
düşük ücretler ve yabancılar için güvensiz çalışma koşullarına yol açmakta ve on-
ların kırılganlıklarını artırmaktadır. Böylece yabancılar sıklıkla kayıt dışı durumlar-
da sıkışıp kalmakta ve temel haklarından yoksun kalmaktadır.

Bu insani maliyetin yanı sıra bölgedeki yabancıla akınının en görünür sonucu, 
düşük vasıflı işler için yabancılar ve yerel işçiler arasındaki yoğun rekabettir. 
Görüşmelere dayanarak ucuz işgücü arzı işgücü yabancılar avantajına olsa ve 
yabancıların gelişi işgücü eksikliği için bir çözüm getirmiş olsa da yerel halk ve 
yabancılar arasında düşük vasıflı işler için olan rekabet, düşük vasıflı Türk va-
tandaşlarının işsiz kalmasına yol açmıştır. Aynı zamanda yabancıların işgücü 
piyasasına uyum oranı, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te ulaşılabilecek olanın 
çok altındadır. Vasıf ve yeterlilik uyumsuzluğu ve dil engeli, yabancıların uyu-
mu önünde yasal kısıtlamalarla (kota düzenlemesi, çalışma izni ücretleri vb.) 
beraber yer almaktadır. Bununla birlikte farklı aktörlerin sağladığı eğitimler 
yetersiz gibi görünmektedir. Böylece vasıf ve yeterliliklerin örtüşmemesi, dil 
engeli ve yetersiz eğitim olanakları  yabancıların çalışma hayatına başarılı uyu-
munun önünü kesmektedir. 
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Bu bağlamda araştırma kapsamında bazı öneriler dile getirilmiştir. Öncelikle 
çalışma karşılığı nakit, mesleki eğitim gibi işgücü piyasasına uyum programları 
ve eğitimler, sürdürülebilir sonuçlar için kanıta dayalı bir şekilde planlanma-
lıdır. İkinci olarak işverenler için özel teşviklerin sağlanması, çalışma izni al-
manın kolaylaştırılması ve çalışma izni ücretlerinin düşürülmesi, yabancıların 
işgücü piyasasına uyumu için etkin araçlar olabilir. Buna bağlı olarak işverenler 
genellikle çalışma izni başvurusu süreçlerini bilmedikleri ve sistem onların ça-
lışma izni başvurularını başlatmalarına bağlı olduğu için onların bu konudaki 
bilinçlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmeleri gereklidir. Üçüncü olarak yaban-
cıların niteliklerinin etkin kullanımı TRC1 Bölgesi için önemli bir sorundur. Bu 
bağlamda yüksek vasıflı eğitimli yabancıların belli alanlarda istihdamı, insan 
kaynaklarının daha iyi yönetilmesi için yapılacak yasal değişikliklerle mümkün 
olabilir. 

Genel olarak göçün etkin yönetimi yabancıların işgücü piyasasına katılımı için 
daha iyi koşullar yaratacaktır. Bu işveren örgütleri, kamu kurumları ve devlet 
kuruluşlarının izleyeceği bir yol haritası gerektirecek ve muhtemelen yasal alt-
yapı da yabancıların daha yüksek kayıtlı istihdam oranlarına ulaşması için deği-
şiklikler gerektirecektir. Bölgesel ve ulusal politika planları uyarınca niteliklerin 
saptanması insan kaynaklarının daha iyi yönlendirilmesine yardımcı olabilir. 
Son olarak sosyal gerilime karşı hem yabancıları hem de yerel halkı kapsayacak 
projelerin finanse edilmesi yararlı olacaktır.
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6. Girişimcilik ve Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar

6.1. Arkaplan
Girişimcilik yeni şirket ve işlerin kurulmasına sebep olduğu, yeni pazarlar açtığı, 
yeni nitelikler ve kapasiteler ortaya çıkardığı için ekonomik büyümenin ve istih-
dam yaratmanın önemli bir lokomotifidir.  TRC1 Bölgesi’nde kalkınmaya ilişkin 
daha iyi sonuçlar elde edebilmek için iş destek hizmetlerinin kırılgan gruplar 
dahil tüm potansiyel girişimcilere ulaştığı her tür girişimciliği çekebilecek bir 
ortamı desteklemek gereklidir. Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te yabancılar po-
tansiyel girişimciler açısından önemli bir havuz oluşturmaktadır. Gaziantep, 
Adıyaman ve Kilis’te Ticaret ve Sanayi Odaları, yabancı vatandaşların kayıt 
yaptırdığı uzun bir şirketler listesine sahiptir. 

Yabancıların sahibi olduğu ve Gaziantep Ticaret Odası’na kayıt yaptırmış 
2.357 şirketten, 1.975’inin sahibi Suriyeli ve 192 şirket sahibi ise Iraklıdır. Sa-
nayi Odası’ndaki, toplam 89 şirketten Gaziantep’te kayıt yaptırmış 75’inin 
sahibi Suriyeli, 1’inin sahibi İtalyan, 10’unun sahibi Iraklı, ve son olarak 3’ünün 
sahibi Afgan’dır. Adıyaman’da Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 14 şirket 
bulunmaktadır. Bu şirketlerin sahipleri 2 İspanyol, 2 Azerbaycan, 2 Alman, 2 
Irak, 1 Suriye, 1 Rus, 1 Suudi Arabistan, 1 İran, 1 Özbek ve 1 Çin vatandaşıdır. 
Kilis’te, Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 269 şirket Suriyelilere aittir.

Bu kilit göstergelere ilaveten Gaziantep iliyle ilgili, doğrudan yabancı yatırım 
verileri de mevcuttur. Gaziantep özelinde, bu il ilgi çekici bir yatırım destinas-
yonu olmuştur. Gaziantep Ticaret Odası’nın sağladığı verilere göre 2016 
yılında 43 yabancı ülkeden 1.005 şirket Gaziantep’e yatırım yapmıştır. 1.005 
şirket arasında 793 şirket Suriye kökenlidir, bu da toplam doğrudan yabancı 
yatırımın yaklaşık %79’unu oluşturmaktadır. Bunu toplam doğrudan yabancı 
yatırımın %10’unu oluşturan 101 şirket ile Irak izlemektedir. Diğer menşe ülke-
lerin dağılımına bakılacak olursa Suudi Arabistan’dan 11 şirket, Almanya’dan 9 
şirket, İran ve Lübnan’dan 7 şirket, Afganistan ve ABD’den 6 şirket, Pakistan ve 
Ürdün’den 5 şirket ve son olarak diğer menşe ülkelerden 55 şirket bulunmak-
tadır (bkz. Tablo 38).



107

Bölgesel Değerlendirme Raporu:  
TRC1 Bölgesi

Tablo 38: Gaziantep İlinde Doğrudan Yabancı Yatırımcıların Menşe Ülkesi

Menşe Ülke Şirket sayısı
Suriye 793
Irak 101
Suudi Arabistan 11
Almanya 9
İran 7
Lübnan 7
Afganistan 6
ABD 6
Pakistan 5
Ürdün 5
Diğerleri 55
Toplam 1005

Kaynak: Gaziantep Ticaret Odası, 2016296

2015 Gaziantep Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi uyarınca; Gazian-
tep’te doğrudan yabancı yatırımın %65’ini oluşturan 654 şirket hizmet sektö-
ründedir. Bunu 99 şirket ile tekstil (%9,9), 60 şirket ile deri ve ayakkabı imalatı 
(%5,9), 57 şirket ile gıda ürünleri (%5,6), 38 şirket ile inşaat (%3,7), 33 şirket ile 
plastik ve kauçuk (%3,2) ve 22 şirket ile makina ekipman (%2,1) takip etmek-
tedir.297 Kimyasallar, geri dönüşüm ve atık, tıp, elektronik, enerji ve madenci-
lik sektörlerindeki şirketler de Gaziantep’teki şirketler arasındadır ( bkz. Tablo 
39). Kesin rakamların bulunmamasına rağmen Gaziantep Ticaret Odası, 
2000’den fazla Suriye sermayeli işletmenin Odaya kayıtlı olduğunu paylaşmış-
tır. Burada Suriyelilerin Gaziantep nüfusunun %22’sini ve şirketlerin %9’unu 
oluşturduğunu belirtmek gereklidir.298 Ek olarak, Suriyeliler Türkiye nüfusunun 
%4,3'ünü ve şirketlerin %3.4'ünü oluşturduğu için bu ulusal ortalamanın altın-
da kalmaktadır.299 
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Tablo 39: Gaziantep’te Faal Olan Yabancı Şirketlerin Sektörlere Göre Dağılımı

Sektörler Şirket sayısı 

Hizmet 654

Tekstil 99

Deri ve Ayakkabıcılık 60

Gıda 57

İnşaat 38

Plastik ve kauçuk 33

Makina teçhizat 22

Maden 14

Kimyasal 11

Kağıt 6

Geri dönüşüm ve atık 5

Tıbbi 2

Elektronik 2

Enerji ve Madencilik 1

Toplam 1005

Kaynak: IKA, 2015 Gaziantep Yatırım Destek ve Teşvik Stratejisi Sayfa: 8-9

Son olarak araştırma kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylarda, sıkça dile ge-
tirilen bir konu, Suriyeli işletmelerin genelde Suriyelilere yönelik mal ve hiz-
met üretmesi ve yaygın olarak Suriyelileri işe alıyor olmalarıdır.300 Buna göre, 
işletme, bakkal ve restoran açan Suriyelilerin müşteri olarak diğer Suriyelileri 
hedeflediklerini kabul ettiklerini ortaya çıkarmıştır. Aynı şekilde bu araştırma 
kapsamında, Suriyelilerin de, sahipleri Suriyeli olan dükkanlardan alışveriş yap-
mayı tercih ettiklerini ve bu dükkanların da sıklıkla Suriyeli tedarikçileri tercih 
ettiklerini ortaya koymuştur. Bu işletme stratejisinin, yabancı-ev sahibi top-
lum ilişkilerine olumlu katkıda bulunmayabileceği düşünülmektedir.301  Bu ter-
cihin arkasında, bazı geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye'de kalışlarını 
geçici bir durum olarak algılamaları ve ülkelerine geri dönmeyi ümit etmeleri 
yatmaktadır. Bu geçicilik algısı, dil öğrenme ve ev sahibi toplum ile daha iyi 
iletişim kurma motivasyonunu da sıklıkla etkilemektedir.302 Suriyelilerin sosyal 
katılımını etkileyen bir başka faktör de, kamusal alanda yabancıların ev sahibi 
toplum ile ilişki kurmaları önünde yer alan engellerdir. Örneğin aynı araştır-
ma, komşuları ile iyi ilişkiler geliştiren veya Türk ortakları ile iş ilişkisi geliştiren 
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yabancıların, yeni yaşam ortamlarına daha iyi uyum sağladıklarını ve Türkçeyi 
daha hızlı öğrendiklerini ortaya koymuştur.303 Ancak iki taraf arasında iletişim 
eksikliği ve “Suriyelilerin günlük satın alma alışkanlıklarına ilişkin nüfus yoğun-
luğunun tetiklediği homojen ekonomik ilişkiler”304 gettolaşma tartışmalarına 
yol açmıştır. Bazı yerleşim alanlarının “sosyal özellikler, homojen ilişkiler ve 
ayrışmış yaşam koşulları uyarınca getto olgusunun temel unsurlarını ve ayırıcı 
parametrelerini taşıyıp taşımadığı”305 derinlemesine inceleme gerektirse ve bu 
konuların nasıl ele alınacağı psiko-sosyal destek hizmetleri dahil olmak üzere 
hizmetlere erişim de iyileştirmeler sıklıkla sosyal dışlanma ve izole yaşam ko-
şulları ile mücadelede kritik olarak değerlendirilir.306

6.2. Saha Araştırmasından Elde Edilen Bulgular
Uzman Görüşmeleri
Genel olarak uzman görüşmeleri, Suriyeli iş adamlarının Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika bölgesi ile büyük bir ticaret potansiyeline sahip olduğunu, gıda endüs-
trisine yenilikler getirdiklerini ve ayakkabı üretimi gibi alanlarda rekabeti artır-
dıklarını ortaya koymuştur. Dolayısıyla yabancıların Türk firmaları ile işbirliği 
bölgesel kalkınma için büyük bir kuvvet doğuracaktır.

Daha detaylı ifade etmek gerekirse Suriyeli girişimciler ve iş adamları sadece 
istihdam sağlamakla kalmayıp aynı zamanda birçok alanda bilgi birikimi getir-
mişlerdir.307 Uzmanlar, ekonomik sistem ve idari mevzuat ve düzenlemeleri 
daha yakından tanıdıklarında girişimciler için ekonomik ortamın yabancılar için 
daha elverişli olacağına işaret etmektedir. 

Buna ilaveten uzmanlarla yapılan görüşmeler uyarınca yabancı sayısındaki ar-
tışın TRC1 Bölgesi’nde yeni sektörler oluşmasında katkı sağladığı anlaşılmıştır. 
Örnek vermek gerekirse Kilis’te Suriyeli girişimciler tavuk, sebze ve meyve sek-
törlerinde çok başarılı olmuşlardır.308 Benzer şekilde Suriyeli genç iş insanları 
sadece bilişim, iletişim ve kodlama alanlarında yeni işletmeler kurmakla kalma-
mış iyi iş fırsatları yaratmışlardır. 

Yabancı girişimciliğinin kültürel bileşeni, birçok uzman görüşmesinde de ifade 
edilmiştir. Kilis’te bir uzmana göre309 Kilis ve Halep arasındaki yakın ilişkiler ve 
benzer koşullar nedeniyle Suriyeli girişimcilerin “Kilis’i Halep’e paralel bir bi-
çimde yeniden kurmak” istediklerini ifade etmiştir. Dolayısıyla fırıncılar, kah-
veciler ve diğerleri, yüksek girişimci zekaları ve sermayeleri ile daha önceki iş 
bağlantılarından yararlanarak fabrikalarını Kilis’te yeniden kurmuşlardır. 
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İlaveten uzman görüşmeleri Suriyeli girişimcilerin karşılaştıkları en temel so-
runların yasal düzenlemeler, bankacılık sistemi ve işgücü piyasasının dinamik-
leri, seyahat kısıtlamaları ve son olarak ikamet ve çalışma izinlerinin yenilen-
mesi hakkında yeterli bilgi sahibi olmamaları olduğunu ortaya koymuştur.310 
Gaziantep’te bir çalışma uzmanına göre311 Suriyeli girişimciler aynı zamanda 
ham madde ithalatı konusunda zorluklar yaşamaktadır. Bu bağlamda dikkat 
çeken bir konu yabancı girişimci topluluğunun engeller karşısında nasıl pratik 
çözümler bulduğudur. Örnek vermek gerekirse pasaportları bulunmadığı için 
bazı Suriyeli girişimcilerin para transferi için bankaları kullanamayarak kendi 
kayıtdışı para transfer sistemlerini kurduğu veya bu sistemlere yöneldikleri be-
lirtilmiştir. 

Son olarak uzman görüşmeleri, Türk ve Suriyeli şirketler arasında adil rekabet 
olabilmesi için her Suriyeli işletmenin kayıt altına alınmasının önemini vurgu-
lamışlardır.312 Buna göre bu iki toplum arasında gerginliği engellemek için kritik 
öneme sahip bir çözümdür. 

Yabancı görüşmeleri
Yabancı girişimciliği, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te yabancılarla yapılan gö-
rüşmelerde tekrar tekrar ortaya çıkmıştır. Araştırma bulguları yabancıların böl-
gedeki girişimcilik yelpazesinin her alanında yer aldığını göstermiştir. Suriyeli 
İş Adamları ve Girişimciler Derneği’nin varlığı, yaygın sektör temsiliyle bu 
eğilimin bir teyidi niteliğindedir.

İnşaat sektörüne yönelen Suriyeli bir girişimci, bölgedeki geniş fırsatlar nede-
niyle özellikle Gaziantep'e yerleşmeyi seçmiştir.313 Bir başka girişimcilik örneği 
gıda sanayi ile ilgili gerçekleşmiş ve girişimcinin Gaziantep’teki mevcut iş ilişki-
lerinin üzerine kolayca inşa edilmiştir.314 Bu ildeki üreticilerle daha önce ticari 
ilişkisi olan bir Suriyeli, şirketini kurarken hiçbir zorlukla karşı karşıya kalmadı-
ğını aktarmıştır. Bu kişi halen 40 Suriyeli çalışanı olan ve Türkiye’nin 13 ilindeki 
Suriyelilere ürünlerini satan, Suriye, Irak, Almanya, İsviçre ve Kanada'ya ihra-
cat yapan bir şirketin sahibidir. 

Gaziantep’teki elverişli ekonomik ortam aynı zamanda yabancı girişimcilerin 
yeni projeler geliştirmesine yol açmıştır. Buna göre bir Suriyeli girişimci Katar, 
Sudan, Libya ve Suudi Arabistan'a çelik ihracatı projesinden bahsetmiştir.315 
Girişimcilik için uygun bir ortam olduğunun altını çizen Gaziantep’teki bir da-
nışmanlık firması sahibi ise Türkiye’de girişimciliğin bölgedeki diğer ülkelere 
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oranla daha kolay olduğuna işaret etmiştir.316 Uluslararası STK’lardan fon al-
mak mümkün olsa da Türk mercileri de girişimcilere bir dost eli uzatmaktadır. 
Böylece Suriyeli girişimciler genelde Gaziantep’te danışmanlık firması kurar-
ken hiçbir zorlukla karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir.

Türkiye’de ikamet etmekte olan bir Suriyeli,317girişimciliği önündeki en kayda 
değer sorunlardan birinin “bürokratik bir engel” olarak tanımlanan kota soru-
nu olduğunu belirtmiştir.318 Bu yasal düzenleme uyarınca bir iş yerinde geçici 
koruma altındaki Suriyeli sayısı, o iş yerinde çalışmakta olan Türk vatandaşları-
nın sayısının %10’unu geçemez. Bu durumda  araştırma kapsamında görüşülen 
Suriyeli girişimciler, kota düzenlemesinin Suriyelilerin  işe alınması önünde bir 
engel olabileceğini ve yabancı girişimciliğini kolaylaştırmak için iptal edilmesi 
gerektiğini düşünmektedirler.319

Yabancı görüşmelerine göre girişimciliğin önündeki ikinci sorun çalışma izinle-
rinin yıllık olarak yenilenmesi gerekliliği olarak ortaya çıkmaktadır: 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her yıl yenilenmesi gereken ça-
lışma izinleri düzenlemektedir. Ben bunu çok yorucu ve zaman gerektiren bir 
şey olarak görüyorum. Benim kendi çalışma iznimi ve çalışanların izinlerini 
yenilemem gerekiyor. Dolayısıyla Bakanlığın beş yıl geçerli çalışma izni dü-
zenlemesini isterdim.320 

Bu bağlamda yabancılar daha uzun süre geçerli olan çalışma izinlerinin veril-
mesinin gelecekte yabancı girişimciliğini kolaylaştıracağını ümit etmektedirler. 
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6.3. Sonuç
TRC1 Bölgesi’nde yabancılar potansiyel girişimciler için önemli bir havuz oluş-
turmakta, ancak diğer kırılgan gruplar gibi yasal, kültürel ve dille ilgili engellerle 
karşılaşabilmektedirler. Tüm girişimci gruplara verilen desteğin eşit bir şekil-
de dağıtılabilmesi için bu konulara tam olarak değinmek gereklidir. Bölgenin 
girişimci potansiyelini serbest bırakmak açısından mevcut engellerin ortadan 
kaldırılması ve girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi kayda değer adımlardır. 
Genel olarak Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’teki ekonomik ortam girişimcilerin 
ortaya çıkmasına ve gelişmesine izin vermelidir.

Bu araştırmanın önemli bir bulgusu uzun yıllara dayanan bir endüstriyel çalış-
ma ortamına sahip olan Gaziantep’in daha yüksek seviyede yabancı girişimci-
liği ortamına sahip olması ve böylece yabancıların mevcudiyetinden daha fazla 
fayda sağlamasıdır. 

Buna rağmen öncelikle yabancı işletmeler genelde kayıtdışı olarak çalıştığı ve 
vergi ödemedikleri için yabancı girişimciliği ve güçlü yabancı dayanışma ağı 
yerel halk tarafından olumsuz algılanmaktadır. Dolayısıyla Türk ve Suriyeli iş 
adamları için işgücü piyasasında adil rekabet ortamının oluşturulması gerek-
mektedir. İkinci bir husus Suriyeli girişimcilerin büyük kısmının yalnızca Suri-
yelilere yönelik üretim hizmeti vermekte ve Suriyeli işçilerle çalışmakta olma-
larıdır. Ek olarak Suriyeli girişimcilerin yasal düzenlemeler, bankacılık sistemi 
ve işgücü piyasasının dinamikleri ile ilgili bilgi eksikliği bulunmakta ve seyahat 
engelleri, ham madde ithal etmenin zorlukları ve çalışma izni yükümlülükleri 
zorluklarla karşılaştıkları ifade edilebilir. 321 

Sonuç olarak bu araştırmanın bulgularına dayanarak yabancıların Türk firma-
ları ile işbirliği yapmasının teşvik edilmesi daha olumlu kalkınma çıktıları elde 
edilmesi için önerilebilir. Aynı şekilde destek gerektiren bir alan olarak ekono-
mik sistem, idari düzenlemeler ve mevzuat ile ilgili bilgi sahibi olmak, Suriye-
li girişimcilerin ve iş adamlarının sadece istihdam oluşturmalarını sağlamakla 
kalmayacak, muhtemelen yeni sektörlerin gelişmesine de katkı verecektir.  Son 
olarak kota düzenlemesi ve çalışma izinlerinin her yıl yenilenmesi yabancı giri-
şimciliğini kolaylaştırmak için değiştirilebilir.
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7.Eğitim 
7.1.Arkaplan
Eğitim, yabancıların özgürlüğünü ve onurunu koruyan ve topluma tam olarak 
dahil olmalarını sağlayan vazgeçilmez bir araçtır. Eğitim almak, sadece yaban-
cıların ev sahibi toplumun tam üyeleri haline gelmeleri için en iyi yol olmakla 
kalmaz, aynı zamanda hayatlarına istikrar ve normallik getirerek kendilerine 
güvenlerini arttırır. Dolayısıyla Gaziantep’teki büyük yabancı nüfusla birlikte, 
Adıyaman ve Kilis’te de yabancıların eğitime daha iyi erişiminin sağlanması 
bölgesel kalkınma için çok önemlidir.

TRC1 Bölgesi’ndeki yabancıların eğitimi konusunda Suriye'deki savaş öncesi 
derlenen bilgiye göre eğitim seviyesi Türkiye sınırına yakın illerde Türkiye'deki 
illere oranla daha düşük bir seviyededir. Türkiye'de ortaöğrenim ve lise eğitimi-
ni tamamlama oranı ulusal ortalaması %45 iken Halep ve İdlib için bu oran %20, 
Rakka için %15, Lazkiye için ise %40 olmuştur.322 Buna göre TRC1 Bölgesi’nde 
geçici koruma altındaki Suriyelilerin genel olarak Türk vatandaşlarına oranla 
daha az eğitim aldıkları görülmektedir.

Eğitim konusunda, örgün eğitim ve geçici eğitim merkezlerinde devamlılığa 
ilişkin il bazındaki veriler, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’teki durumun detaylı 
değerlendirmesini sağlayacaktır.

2016-2017 yıllarında Gaziantep’te Suriyeli çocukların okullaşma oranı il-
kokul için %92 (38.731 öğrenci), ortaokul için %40 (12.330 öğrenci) ve son 
olarak lise için %24 (5103 öğrenci) olmuştur. Genel olarak Suriyeli çocukların 
okullaşma oranı 59.017 çocuk ile %57 olmuş ve Gaziantep’teki Suriyeli çocuk-
ların yarısından biraz fazlasını oluşturmuştur. Okula giden çocuklar arasında 
37.657 çocuk Geçici Eğitim Merkezleri’nde, 21.630 çocuk ise devlet okul-
larında ve özel okullarda eğitim almıştır. Dolayısıyla Geçici Eğitim Merkezleri, 
Suriyelilerin eğitiminde kayda değer yüksek bir orana sahiptir.323 

2017-2018 okul yılında Gaziantep’te, ilkokuldaki öğrenci sayısı ilkokula 
kaydedilmesi hedeflenen öğrenci sayısını aşmış ve 43.142 öğrenci ile %110 ol-
muştur. Ortaokul için bu sayı hedef grubun sadece yarısına (15.804 öğrenci) 
ulaşmıştır ve lise için ise okullaşma oranı %20 (5636 öğrenci) olmuştur. Ge-
nel olarak okullaşma oranı bir önceki yıla oranla daha yüksek olmuş ve %69’a 
(67.349 öğrenci) ulaşmıştır. Buna ilaveten bir önceki okul yılından farklı olarak 
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devlet okulları ve özel okullara giden öğrencilerin payı (39.800 öğrenci), Ge-
çici Eğitim Merkezleri’ne gidenlerden (27.549 öğrenci) yüksek olmuştur.324 

2018-2019 yılında Gaziantep’te, ilkokul kayıtları yine hedef nüfusu aşmış 
ve %101 (46.585 öğrenci) olmuştur. Ortaokul kayıtları %59 (21.282 öğrenci) 
olmuştur. Lise için kayıt oranı %18 (5927 öğrenci) ile sınırlı kalmıştır. Genel 
olarak Gaziantep’te, 16.102 çocuk Geçici Eğitim Merkezi’ne ve 60.634 ço-
cuk devlet okulları ve özel okullara kayıt yaptırmış, toplamda 76.736 öğrenci 
ile okula kayıt oranı %60 olmuştur.325

Gaziantep eğitim verileri temelinde üç bulgu son derece önemlidir. Her şeyden 
önce çocukların okul hayatına katılım oranları yıllar içinde artış göstermiştir. 
Başka bir deyişle her okul yılında, daha fazla sayıda Suriyeli çocuk ilkokul, orta-
okul ve liseye kaydolmuştur. Ancak her ne kadar rakamlar artış gösterdiyse de 
öğrencilerin yüzdesi son iki yılda hedef nüfusun kayda değer oranda büyüme-
sinden dolayı düşüş göstermiştir. İkinci bulgu yaşları ilerledikçe kız öğrencilerin 
okullaşma oranının düşmesidir. Her ne kadar kız çocuklarının okullaşma oranı 
ilkokulda daha yüksek oranlarla başlamış olsa da, kayıt oranları yaşları büyü-
dükçe düşmektedir. Dolayısıyla Gaziantep’te aşılması gereken önemli bir sorun 
Suriyeli kız çocuklarının okulu terk etmesidir. Son olarak devlet okulları ve özel 
okullara kayıt artmakta Geçici Eğitim Merkezleri’ne kayıt ise azalmaktadır.326

Adıyaman ile devam etmek gerekirse 2016-2017 yılında örgün eğitimde 
2.912 Suriyeli çocuk ilkokul, 110 çocuk ortaokul ve 11 Suriyeli çocuk lise eği-
timi almıştır. Aynı yıl Geçici Eğitim Merkezleri’nde, 527 ilkokul çağında ço-
cuk, 772 ortaokul çağında çocuk ve 313 lise çağında çocuk eğitim almış ve 
toplam sayı 1.612’ye ulaşmıştır.327

2017-2018 yılında Adıyaman’da 3.539 çocuk ilkokula gitmiş, 603 çocuk or-
taokula gitmiş ve 150 Suriyeli çocuk liseye gitmiştir. Dolayısıyla 4.292 çocuk 
ile örgün eğitime katılım ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere her üç kategoride 
de büyük oranda artış göstermiştir. Aynı yıl Geçici Eğitim Merkezleri’nde, 527 
Suriyeli ilkokul çağında çocuk, 657 ortaokul çağında çocuk ve 265 lise çağında 
çocuk eğitim almıştır. Dolayısıyla 2017-2018 okul yılında, 1.449 öğrenci ile 
Geçici Eğitim Merkezleri’ndeki rakamlar bir önceki yıla kıyasla genel an-
lamda bir düşüş göstermiştir.328

2018-2019 yılında Adıyaman’da, 2.713 Suriyeli çocuk ilkokula gitmiş, 1030 
çocuk ortaokula gitmiş ve 183 çocuk liseye gitmiş; toplamda örgün eğitime 
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devam eden çocuk sayısı 3.926 olmuştur. Aynı yıl Geçici Eğitim Merkezle-
ri’nde, 18 Suriyeli ilkokul çağında çocuk, 151 ortaokul çağında çocuk ve 55 
lise çağında çocuk eğitim görmüştür. Toplamda Geçici Eğitim Merkezleri’nde 
öğrenci sayısı 224 ile sınırlı kalmıştır. Dolayısıyla Adıyaman’da Geçici Eğitim 
Merkezlerine katılım azalmıştır.329 Genel olarak Adıyaman’da yaşayan Suriye-
lilerin eğitim düzeyine  ilişkin birkaç çıkarımda bulunulabilir. Öncelikle Gazi-
antep ile paralel olarak, geçici eğitim merkezlerinde eğitime devamlılıkta dü-
şüş gözlemlenmektedir.. Ancak Gaziantep’ten farklı olarak, örgün eğitimdeki 
Suriyelilerin sayısı artmamıştır. Yine de bu bulgudan, okullaşma oranında bir 
azalma olduğu çıkarımı yapılamamaktadır. Adıyaman’da bir önceki yılın ista-
tistikleri, hedef nüfusu içermediği için yıllar içinde okullaşma oranının ne yön-
de bir eğilim gösterdiğine ilişkin sonuca varabilmek mümkün değildir. Mevcut 
istatistiklere göre Adıyaman’da 5-17 yaş arası okul çağında olan 8.324 Suriyeli 
çocuk bulunmaktadır. Bu hedef nüfusta, 4.155 çocuk okula kayıt yaptırmış-
tır. Dolayısıyla, genel okullaşma oranı %49,9 olarak gerçekleşmiştir ve bu oran 
Gaziantep’ten daha düşüktür. Ek olarak, kız çocuklarının okullaşma düzeyi Ga-
ziantep ile aynı eğilimleri göstermektedir. Benzer şekilde, kız çocukların yaşı 
büyüdükçe okullaşma oranı düşmektedir.330

Kilis’te 2016-2017 yılında kız çocukları için hedef nüfus 16.000, okullaşma 
oranı ise %59,92 olmuş; erkek çocuklar için hedef nüfus 16.000 okullaşma ora-
nı ise %56,68, toplam okullaşma oranı ise %58,3 olmuştur. 2017-2018 yılında 
kız çocukların toplam nüfusu 18.000 ve okullaşma oranı %70,07 ve erkek ço-
cukların toplam nüfusu 17.000 ve okullaşma oranı %74,63, toplamda okullaş-
ma oranı ise %72,28 olarak gerçekleşmiştir.331

Ancak 2018-2019 yılında Kilis’te okullaşma oranında düşüş yaşanmıştır. Kız 
öğrencilerle ilgili okul çağındaki kız çocuk sayısı 21.200’e ulaşırken okulu terk 
oranları %51,94 oranına düşmüştür. Erkek öğrenciler için toplam 20.856 erkek 
çocukta okulu terk etme oranı %53,5’dir. Dolayısıyla toplam okullaşma oranı 
%52,72’ye düşmüştür.332

Bu eğilim Kilis’te okullaşma oranlarının 2016-2017 ve 2017-2018 yıllarında 
artması buna karşılık 2017-2018 ve 2018-2019 yıllarında öğrenci sayısının 
kısmen azalması ile açıklanabilir. Öğrencilerin sayısında küçük bir azalma olsa 
bile ildeki okul çağında bulunan toplam çocuk sayısı kayda değer oranda arttığı 
için genel okullaşma oranı azalmıştır. Gaziantep ve Adıyaman illerinde oldu-
ğu gibi her okul yılı için yıllık hedef kız öğrenci nüfusu bilinmemektedir, dola-
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yısıyla cinsiyet dağılımına ilişkin mevcut veriler cinsiyet konusunda bir analiz 
yapılmasına izin vermemektedir. Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan strateji planı, Kilis’teki okul çağında bulunan çocuklara ilişkin olarak 
ilde 18 geçici eğitim merkezinde halen 19.137 öğrencinin kayıtlı olduğunu be-
lirtmektedir.333 

Yabancı çocukların eğitimine ilişkin mevcut olanaklardan bahsetmek gerekirse 
UNICEF ve MEB tarafından geliştirilen Hızlandırılmış Eğitim Programı, Eğitim 
bölümünde 2.3 Göç ve Kalkınma başlığı altında değerlendirilen AÇSHB, MEB, 
Kızılay, UNICEF ve Acil Sosyal Güvenlik Ağı tarafından ortaklaşa uygulanan 
Türk ve yabancı çocuklara yönelik ŞEY Programı, Belediyelerin çabalarının yanı 
sıra okula kayıt oranlarını iyileştirmeye katkıda bulunmuştur.

Yine de eğitim sisteminde yabancı çocuklara ilişkin sorunların saptanması ve 
çözümlerin geliştirilmesi, kapsayıcı bir eğitim sisteminin daha iyi yönetilmesi 
için gereklidir. 2017 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından yapılan bir ça-
lışma, yabancıların eğitimi ile ilgili zorlukları ortaya koymuştur. İlk olarak karma 
sınıflarda Suriyeli öğrencilere eğitim veren Türkçe öğretmenleri, dil sorunları 
yaşadıklarını ve Suriyeli ailelerden destek alamadıklarını belirtmiştir. Öğret-
menler genel olarak Suriyeli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için 
gerekli becerilere özellikle de pedagojik becerilere sahip olmadıklarını hisset-
miştir.334 İkinci bir zorluk da Suriyeli öğrencilere uygun eğitim materyallerinin 
yetersizliği olmuştur. Eğitim materyalleriyle ilgili bu sorun, Yunus Emre Vak-
fı’nın A1 ve A2 düzeyinde Türkçe ders kitapları hazırlamasıyla çözülmüştür. 
Üçüncü bir zorluk çocukların okula ulaşımı olmuştur. Bu ulaşım sorunu 5.500 
çocuğa ulaşım aracı sağlayan IOM ile işbirliği yapılarak çözülmeye çalışılmıştır. 
Son zorluk Geçici Eğitim Merkezleri’nde çalışan Suriyeli öğretmenlerin maaş 
ödemeleriyle ilgili olmuştur. Bu sorun da UNICEF’in aktif bir rol üstlenmesiyle 
çözülmüştür. 

Son olarak önemli noktalardan bir tanesi de MEB’in Suriyeli öğrencilerin Türk 
eğitim sistemine uyumunu sağlamak ve Türkçe yeterliklerini geliştirmek için 
2016 yılında başlattığı Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Uyumunun 
Desteklenmesi (PICTES) Projesidir.335 Bu proje 2018 yılında PICTES II Projesi 
adı altında 3 yıl daha uzatılmıştır. Ayrıca Mart 2017 ile Haziran 2018 arasın-
da PICTES projesi kapsamında Suriyeli öğrencilere psikolojik destek vermek 
üzere 500 rehber öğretmen, psikolog ve sosyolog işe alınmıştır.336 Bu çerçe-
vede, Türkçe bilmeyen ya da Türkçe dil beceri düzeylerini geliştirmeye ihtiyacı 
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olan yabancı uyruklu tüm öğrencilere eğitim imkanı sunmak, eğitim sonunda 
bu öğrencileri diğer branş derslerini içeren akademik eğitime hazır hale getir-
mek amacı ile uyum sınıfları kurulmuştur. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim ka-
demelerinde ayrı ayrı olmak üzere 3. sınıftan 12. sınıfa kadar (12. sınıf dâhil) 
açılabilir. Uyum sınıfları, her sınıf seviyesinden en az 10, en çok 30 öğrenciye 
açılabilir. Sınıf seviyelerinde yeterli sayı bulunamazsa ilkokul 3. ve 4.; ortaokul 
5., 6., 7., ve 8.; ortaöğretim 9.,10.,11. ve 12. sınıflara kayıtlı öğrenciler birleş-
tirilmiş sınıf halinde eğitim alabilirler. Uyum sınıflarının süresi en az bir, en çok 
ise birbirini takip eden iki dönemdir.337

7.2. Saha Araştırmasından Elde Edilen Bulgular
Uzman Görüşmeleri
Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te yabancıların eğitimi konusunda uzmanlarla 
yapılan görüşmeler, genellikle yabancı akınının eğitim kalitesi, okula kayıt oran-
ları ve yetişkinlere yönelik eğitim olanakları üzerindeki etkisine odaklanmıştır.

Eğitimin kalitesi ile başlamak gerekirse Kilis’teki bir uzmana göre ildeki mevcut 
sınıfların sayısının acilen iki katına çıkarılması büyük önem arz etmektedir.338 
Şu anda eğitim hizmeti geçici eğitim merkezlerine kurulmuş olan konteynerler-
de devam etmektedir. Bu geçici çözüme rağmen sınıflar halen çok kalabalıktır. 
Bu nedenle eğitim kalitesinde göçten kaynaklanan bir düşüş yaşanmıştır.339

Okula kayıt oranları ile ilgili olarak Kilis’teki bir toplum merkezi çalışanı340, ulus-
lararası öğrencilerin ilkokula kayıt oranlarının iyi olduğunu, ancak bu oranların 
ortaokulda, özellikle de kızlar için, düştüğünü beyan etmiştir. Kızlar genellikle 
13-14 yaşlarında evlenip okulu bırakmaktadır. Aynı zamanda birçok yabancı 
çocuk zorunlu eğitime rağmen okula gitmeyip sokaklarda çalışmaktadır.341 Bu 
noktada çocuk işçilerin ailelerine çok sıkı bir gözetim altında şartlı nakit yardımı 
yapılarak bu çocuk işçiliğine son verilebileceği önerilmiştir.342

Uzmanların eğitim yöntemine ilişkin fikirlerine göre Türk ve yabancı çocukla-
rın bir arada bulunduğu karma sınıfların faydaları olmakla birlikte dil konusuna 
ağırlık verildiği için müfredatın içeriği zayıflamış ve bu durum eğitim kalitesinde 
bir düşüşe neden olmuştur.343 Müfredatın zayıf olmasının yanı sıra karma sı-
nıflar, Türk ve yabancı çocuklar arasında toplumsal gerilime de yol açabilmek-
tedir.344 Ayrıca farklı arka planlara sahip öğrencilerden oluşan karma sınıfların 
yönetimi, öğretmenler üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. 
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Uzman görüşmelerine göre daha iyi bir eğitim için Türkçe bilmeyen ve kültü-
rel farklılıklara maruz kalan, travma geçirmiş çocuklara nasıl yaklaşılacağı ko-
nusunda öğretmenlere eğitim verilmesi gerekmektedir.345 “Uyumun tek yolu 
eğitim” olduğu için “bu çocukların kalplerini ve beyinlerini kazanmamız gerek-
mektedir”.346 

Yetişkinlerle ilgili olarak ise her dernek Türkçe kursları vermekte ve bu kurslara 
katılımı teşvik etmek için katılımcılara günlük 30-40 TL ödemektedir.347 Gazi-
antep’teki bir işgücü piyasası uzmanı,348 Gaziantep’te yaşamla ilgili temel, gün-
lük hayatı sürdürmeye, iş aramaya ve dilekçe yazmaya yönelik bilgilere odak-
lanan yetişkin eğitimlerinin birçok faydası olduğunu açıklamıştır. Dolayısıyla 
yetişkin eğitimleri, özellikle yabancıların uyumuna yardımcı olmuştur.

Yabancı görüşmeleri
Yabancı çocuklar yasal olarak Türkiye’deki devlet okullarına kayıt yaptırma 
hakkına sahip olsa da bu araştırma kapsamındaki yabancı görüşmelerinden 
elde edilen bazı önemli bulgular dikkat çekmektedir.

Öncelikle sosyoekonomik statüsü yüksek olan bazı yabancı girişimciler, devlet 
okulları yerine özel okulları tercih etmektedir. Örnek vermek gerekirse Gazi-
antep’te yaşayan  bir Suriyeli iki çocuğunun da  özel okula kayıtlı olduğunu ve  
aldıkları eğitimden memnun olduklarını belirtmiştir.349

Sosyoekonomik statüsü iyi olan girişimcilerden oluşan diğer bir yabancı grup  
ise çocuklarını devlet okullarına göndermekte olup eğitim kalitesinden mem-
nundur:

6 ve 7 yaşlarındaki çocuklarım okula gidiyor, diğer çocuklarımsa anaoku-
luna gidiyor. Çocuklarım Türkçeyi okulda öğrendi ve okulda hiçbir sorun 
yaşamadık.350

Benzer bir örnekte Kilis’te yaşayan Suriyeli bir otomasyon mühendisi, çocuk-
larının okula mutlu bir şekilde gittiklerini, Türkçe’yi çok iyi konuştuklarını ve 
öğretmeye hevesli öğretmenlerini sevdiklerini belirtmiştir.351 Benzer şekilde 
Kilis’teki bir Suriyeli, dört çocuğunun devlet okullarına mutlu bir şekilde git-
tiklerini dile getirmiştir.352 Gaziantep’te yaşayan bir başka Suriyeli, Türkiye’deki 
okullara güvendiklerini ve çocuklarının Türkçe öğrenerek Türk arkadaş edin-
diklerini söylemiştir.353 Bununla birlikte bu bağlamdaki son bir örnek, sınıf ar-
kadaşlarının yabancı çocuklara yaklaşımlarının ne denli önemli olduğunu orta-
ya koymaktadır.
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Çocuklarımın üçü okula gidiyor ve öğretmenlerinden hiçbir ayrımcı mua-
mele görmediler. Fakat akranlarının ayrımcı davranışlarından dolayı bazı 
sorunlar yaşadılar.354 

Benzer şekilde çocukları adaptasyon sorunları yaşayan, okulu bırakan ve 
çalışmaya başlayan bazı aileler de mevcuttur. Şu anda işsiz olan bir Suriyeli 
şunları belirtmiştir:

9 yaşındaki oğlum okuyor. 13 yaşındaki oğlum ikinci sınıfta okulu bırakıp 
çalışmaya başladı. Diğer iki oğlum eskiden Suriye’de okuyordu. Okulda so-
run yaşadılar ve adapte olamadılar.355   

6. sınıfta okulu bırakıp bir fırında çırak olarak çalışmaya başlayan 15 yaşındaki 
bir erkek çocuğunun durumunda olduğu gibi ailedeki işsizlik sorunu da çocuk-
ları okulu bırakıp çalışmaya itmektedir.356

Yabancı görüşmeleri, özel ihtiyaç vakalarının daha fazla dikkat gerektirebilece-
ğini ve ebeveynlerin yeterli destek alamadığını gösteren özel bir eğitim duru-
munu da ortaya koymuştur:

En küçük kızım 7 yaşında ve işitme engelli. Bu nedenle, normal devlet oku-
luna gidemiyor. Özel ihtiyaçları olan çocuklara yönelik bir okula gitmesi 
lazım. Ama Türkiye’de böyle okullar özel ve çok pahalı. Artık okula gitmi-
yor.357 

Bazı bulgular yabancıların yetişkin eğitimine katılımı konusuna ışık tutmaktadır. 
İlk olarak yabancı görüşmeleri, kadınların SADA Kadın Güçlendirme ve Daya-
nışma Merkezi’ndeki kurslara katılarak Türkçe öğrendiklerini ortaya koymuştur. 
Suriyeli bir başka işsiz yabancı kadın, bir müddet sonra derslere gelmeyi bırak-
masına rağmen başlangıç seviyesinde Türkçe öğrenmiştir.358 Gaziantep’teki bir 
Afgan erkek ise BM’nin mesleki eğitim kurslarına katılmıştır.359 Bir başka erkek 
katılımcı “Suriyeliler için öğle okuluna katılarak orta seviye Türkçe konuşma-
yı öğrenmiştir. Bu doğrultuda bu genç katılımcı, Eczacılık Fakültesine girme 
ümidiyle Türkiye’deki üniversite sınavlarına girmeye hazırlanmaktadır.360 Bazı 
katılımcılar kendi ülkelerinde başladıkları üniversite eğitimlerine devam etmek 
istediklerini, ancak maddi yetersizlikler nedeniyle çalışmak zorunda oldukları-
nı belirtmişlerdir. Örnek vermek gerekirse Suriye’de Hukuk Fakültesi öğrencisi 
olan bir genç, şu anda işsiz olup iş aramaktadır.361

Son olarak Suriye uyruklu bir öğretmen ele alınması gereken sorunları özetle-
miştir.362 Buna göre,
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Öncelikle, Suriyeli öğrenciler Türkçe öğrenmekte güçlük çekmektedir. Türk-
çe ve Suriyeli öğretmenler, müfredat hazırlarken belirli alanlarda işbirliği 
yapmalıdır. Bir yandan Suriyeli öğretmenler, Suriyeli öğrencilerin karşı-
laştığı güçlükleri anlamak için bir Türkçe dersine gözlemci olarak katıla-
bilir. Öte yandan Türk öğretmenler sınıfta Suriyeli öğrencileri yönetmekte 
zorluk çekmektedir. Öğretmenler sınıfı susturmaya çalışırken çok zaman 
kaybettiği için her öğretmene bir asistan yardımcı olabilir. Türk ve Suriyeli 
öğrenciler için karma sınıfların önemli ve etkili olduğuna inanıyorum. Bu, 
uyum için iyi bir adım. Her iki topluluğun çocukları, ortak bir vatanseverlik 
duygusu geliştirmelidir. Öğretmenler, Suriyeli çocuklarla empati kurmak 
ve yaşam standartlarını anlamak için çaba sarf etmelidir. Suriyeli çocukla-
rın kendilerine ait bir odası yokken sanki herkes kendi odasında uyuyormuş 
gibi konuşmamalıdırlar.  

Genel olarak katılımcı görüşmeleri, çocukları okul çağında olan çoğu katılımcı-
nın eğitimden memnun olduğunu göstermektedir. Yine de adaptasyon sorun-
larının ve maddi ihtiyaçların çocukları çalışmaya zorladığı açıktır. Aynı zaman-
da yetişkin eğitiminin, birçok yabancının yaşamının bir parçası olarak ya Türkçe 
dersleri ile günlük yaşamlarını kolaylaştırdığı ya da onları üniversiteye devam 
etmeye teşvik ettiği görülmektedir.

7.3.Sonuç
Kalkınmanın temelinde eğitim yatmaktadır. Eğitime erişimin kısıtlı olması, yok-
sulluğu kuşaktan kuşağa aktarırken eğitim yoksulluğu azaltmakta, ekonomik 
büyümeyi ve geliri artırmaktadır. Bu nedenle artan eğitim fırsatları, kalkınma 
açısından önemli faydalar sağlamaktadır. Kalkınma, bireylerin edindiği bilgi ve 
becerilere bağlı olduğundan kapsayıcı bir eğitim sistemi bir ülkenin kalkınma 
ihtiyaçlarına hizmet etmektedir. Fakat kitlesel göçten dolayı okul çağındaki 
çocuk sayısında yaşanan artış, okullar üzerinde baskı oluşturmakta ve öğren-
cilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını güçleştirmektedir. Bu doğrultuda göç yö-
netimi, kalkınma için iyi eğitime eşit erişime vurgu yapılmasını gerektirecektir.

Bu bağlamda Türkiye halen kapsamlı ve sürdürülebilir bir göç yönetimi sistemi 
kurma sürecinde olmasına rağmenhükûmet , 2011 yılında patlak veren Suriye 
krizinin getirdiği dalganın ardından, özellikle sağlık ve eğitim alanlarında olmak 
üzere kurumsal altyapısını hızla geliştirmiş ve hizmetlerini genişletmiştir. Hiz-
metlere erişimle ilgili belirli iyileştirmeler gerekmekle birlikte, yabancılar halen 
ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanmaktadır. Gaziantep, Adıya-
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man ve Kilis’te yabancıların eğitime erişiminin artırılması, bölgesel kalkınma 
açısından çok önemli olacaktır. Bu husus hem yetişkinler hem de çocuklar için 
ele alınmalıdır.

Yetişkinlerle başlamak gerekirse TRC1 Bölgesi’nde geçici koruma altındaki 
Suriyelilerin eğitim düzeyi genellikle yerel nüfusun eğitim düzeyinden düşük-
tür. Bu nedenle yabancıların uyumu için etkili bir araç olarak yetişkin eğitimine 
ilişkin olanakların artırılması düşünülebilir. Hâlihazırda, bölgede mevcut olan 
Türkçe dersleri ve mesleki eğitimler artırılabilir.

TRC1 Bölgesi’ndeki Suriyeli çocukların okula gitmesiyle ilgili bazı önemli ko-
nular ön plana çıkmaktadır. Her şeyden önce, Türkiye’nin yabancı çocuklarının 
okullara katılımını artırmaya yönelik çabaları başarılı olmuş ve böylelikle daha 
çok sayıda çocuk eğitim sistemine dahil olmuştur. Ancak ailelerin mali ihtiyaç-
ları, halen çok sayıda çocuğu okulu bırakarak evi geçindirmeye zorlamaktadır. 
Geçici koruma altındaki Suriyelilerin engelli çocuklarına dair projeler geliştiril-
mesinin faydası olacağı anlaşılmaktadır. Benzer şekilde Suriyeli kızların yaşları 
büyüdükçe okulu bırakma oranlarının yükselmesi de bir başka önemli güçlük-
tür. Son olarak acilen ilgilenilmesi gereken bir konu, yerli ve yabancı çocukların 
sosyal uyumudur. Okullar, çocukların uyumunun güçlendirilebileceği ideal bir 
ortam olduğu için bu konu özellikle önem arz etmektedir. Genel itibariyle eği-
tim alanındaki sürekli gelişmelere rağmen yabancıların katılımının iyileştirilme-
si gerekmektedir. 
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8.Altyapı
8.1.Arkaplan
Kitlesel göç ve akabinde nüfus yoğunluğundaki artış, altyapı sorunlarını da 
beraberinde getirmektedir. Yabancılar hedef ülkeye geldiklerinde çoğunluk-
la şehirlere yerleşmekte, ancak başta barınma ve sağlık altyapısı olmak üzere 
genellikle kentsel altyapı ve hizmetler üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Göçün 
sunduğu sosyoekonomik faydalardan yararlanmak için Gaziantep, Adıyaman 
ve Kilis’teki altyapıya ilişkin sorunlara yoğunlaşmak çok önemlidir.

TRC1 Bölgesi’ndeki nüfus yoğunluğunda, yabancıların mevcudiyetinden ba-
ğımsız olarak zaten önemli bir artış eğilimi söz konusu olmuştur. 2010 ile 2018 
yılları arasında koruma altındaki Suriyelilerhariç tutularak nüfus yoğunluğu 
Gaziantep’te km2 başına 249 kişiden 297 kişiye, Adıyaman’da 84 kişiden 89 
kişiye ve Kilis’te 86 kişiden 100 kişiye çıkmıştır. Bu bakımdan yabancı nüfu-
sun dahil edilmesiyle nüfus yoğunluğu beklenmedik şekilde yüksek seviyelere 
ulaşmıştır.363 

Gaziantep, büyük bir sanayi kenti olarak sunduğu geniş ekonomik fırsatlar, 
artan konut alternatifleri ve  akrabalık ve etnik bağlar nedeniyle, Suriyelilerin  
en çok tercih ettiği yerler arasındadır. Nüfus projeksiyonlarına göre Gaziantep 
nüfusunun 2023 yılında 2 milyon olacağı öngörülmüştür. Fakat Suriyeli  akınıy-
la birlikte, Gaziantep nüfusu 2019 yılında 2 milyonu çoktan aşmıştır.

Böylesi keskin bir nüfus artışı, belediyeleri kent planlarını buna göre güncelle-
meye mecbur bıraktığından çalıştay bulguları konut açığının ve altyapı hizmet-
lerine erişimin bölgedeki kritik sorunlar olduğunu ortaya koymaktadır.364 Bu 
nedenle Türkiye’de artan nüfus yoğunluğuna sahip birçok ilin paylaştığı su kıt-
lığı ve kanalizasyon sorunları gibi altyapıya ilişkin sorunlar, TRC1 Bölgesi’nde 
de görülmektedir. 

Bu bağlamda yeni gelenlerin yoğun akınları ile beraber merkezi idareler tara-
fından Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’teki yerel idarelere tahsis edilen bütçe, 
mevcut altyapının güçlendirilmesinde yetersiz kalmaktadır. Benzer şekilde 
belediyeler atık toplama, kanalizasyon ve temizlik hizmetlerinin kapsamını ge-
nişletmek için kapasite geliştirme desteğine ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca sağlık 
hizmeti ve barınma, en çok ilgi gerektiren iki alan olarak ortaya çıkmaktadır. 
Sağlık hizmetiyle ilgili olarak çalıştay bulgularına göre Suriyeli akınından dolayı 
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hasta sayısının artmış olması, kalabalığa ve devlet hastanelerinde verilen hiz-
metlerin kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Barınma alanıyla ilgili olarak 
ise kira fiyatları artmış olmasına rağmen yabancılar kötü barınma koşullarında 
yaşamaktadır. Çalıştaydan elde edilen bulgulara göre yüksek barınma talebi 
nedeniyle kiralar çok fazla artmıştır.

Barınma ile ilgili AFAD’ın 15 Ekim 2018’de paylaştığı bilgilere göre; toplam 
4.709 Iraklı Geçici Barınma Merkezlerinde kalmıştır. Yine 2018 yılında, Ga-
ziantep’te 3.732 Suriyeli Nizip’te bulunan geçici barınma merkeslerinde; Ki-
lis’te 24.164 Suriyelinin ise ın 9898’i Öncüpınar’da, 14.266’sı Elbeyli Beşeri-
ye’deki merkezlerde kalmıştır. Adıyaman’da geçici barınma sağlanmamıştır.365 
Daha sonra Gaziantep’teki Geçici Barınma Merkezi kapatılmıştır. Kilis’te ise 
Elbeyli Geçici Barınma Merkezinde ise 2020 yılı itibariyle 8.559 kişi barınmak-
tadır.366

Araştırmanın yapıldığı dönemde Geçici Barınma Merkezlerindeki yabancıların 
toplam sayısı 18.357 kişi olup 14.741 Suriyeli, Kilis’teki Öncüpınar ve Elbeyli 
merkezlerinde; 3.616 Suriyeli ise Gaziantep Nizip’teki iki Geçici Barınma Mer-
kezinde kalmaktadır.367 Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2013 yılında 80.000 
Suriyeli TRC1 Bölgesi’nde bulunan yedi Geçici Barınma Merkezinde ikamet 
etmiştir.368 Dolayısıyla Geçici Barınma Merkezlerinde ikamet eden Suriyelilerin 
sayısında bir azalma yaşanmaktadır. Bu eğilim 2019 yılında da devam etmiştir. 
GİGM’den alınan verilere göre, TRC1 Bölgesi’nde, Nizip ve Öncüpınar Geçici 
Barınma Merkezleri kapatılmıştır, Kasım 2019 itibariyle 8.520 Suriyeli Kilis’teki 
Elbeyli Geçici Barınma Merkezinde ikamet etmektedir.369 Buradan hareketle; 
geçici koruma altındaki Suriyeliler, bu merkezlerde yoğunlaşmak yerine illere 
giderek daha fazla dağılmaktadır.

Çalıştay bulguları, Suriyelilerin  gelirleri doğrultusunda düzensiz bir mekan-
sal dağılımla, şehirlere dağıldığını da ortaya koymaktadır. Genel olarak orta ve 
yüksek gelirli yabancılar, şehir merkezlerinin yakınındaki ya da yeni inşa edil-
miş yerleşim bölgelerindeki konforlu dairelerde yaşarken daha düşük ekonomik 
kaynaklara sahip yabancılar şehirlerin dış mahallelerinde yaşamaktadır. Dola-
yısıyla yabancıların yerleşim yeri tercihleri gelir düzeyleri ile yakından ilişkili-
dir370. Yeniden yapılanmaya uygun arazinin kıtlığı, konut kıtlığına ve fiyatların 
birden hızla yükselmesine neden olduğu için bu sorunlu durum, yoksullukla 
birlikte gettolaşma, suça bulaşma ve radikalleşme gibi toplumsal sorunları ve 
toplumsal gerilimi tetikleme olasılığı taşımaktadır.
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Çalıştay bulguları Gaziantep ve Kilis'te yerli mülk sahiplerinin genellikle kendi 
evlerini yabancılara kiralayarak sosyal konut inşasında öncelikli olarak deza-
vantajlı grupları hedefleyen Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) inşa 
ettiği yeni evlere taşındığını ortaya koymaktadır.371 Yine de TOKİ’nin Gazian-
tep’teki Kuzeykent projesi, 50 bin yeni ev inşa ederek hem yabancılara hem de 
ev sahibi topluluğa yönelik konut arzını artırmayı hedeflemektedir. Bu projenin 
tamamlanmasıyla konut sektörü üzerindeki baskının kısmen azalması beklen-
mektedir.

Göç nedeniyle Gaziantep nüfusunun %20 artmasının ve Kilis’teki nüfusun ne-
redeyse iki katına çıkmasının bir sonucu olarak her iki ildeki belirli ilçelerde kira 
fiyatları iki  hatta üç katına çıkmıştır. Örnek vermek gerekirse Suriyeliler gel-
meden önce Gaziantep’te 600 TL olan ortalama kira fiyatı 1100-1200 TL’ye 
çıkmıştır. Kilis’te ortalama kira fiyatı göç akınından dolayı 300 TL’den 600 
TL’ye çıkmıştır. Ancak çalıştay bulgularına göre yabancı sayısı burada daha az 
olduğu için Adıyaman’da bu yönde bir eğilim yaşanmamıştır.

Bu bilgiler ışığında geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaşam koşulları, barın-
ma merkezlerinden ayrıldıktan sonra önemli ölçüde kötüleşmiştir. Yabancıların 
Türkiye'de kalma süresi beklenmedik şekilde uzadığından ve yabancıların çoğu 
birikimlerini harcadıklarından, birçok yabancı kaldıkları yerleri diğer yabancı-
larla paylaşmaktadır. Bu doğrultuda Gaziantep Üniversitesi’nin son dö-
nemlerde 129 Suriyeli hanede 1.824 kişi ile yaptığı bir araştırmaya göre her bir 
hanede ortalama 6,6 kişi yaşamakta ve araştırmaya katılan hanelerin %30’unda 
birden fazla aile barınmaktadır.372 Aynı araştırmaya göre yabancılar genellikle 
kiralık ev ararken ayrımcı davranışlarla karşı karşıya kalmaktadır. Çünkü, yerel 
ev sahipleri evlerini yeni gelenlere, büyük gruplara, bekar kadınlara, yeniden 
yerleştirme bekleme sürecindeki uluslararası koruma faydalanıcılarına kirala-
mayı tercih etmemektedir.373 

Son olarak devlet kurumları, STK’lar ve inanç temelli kuruluşlar gibi çeşitli ku-
rumlar özellikle Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’teki hassas vakalar için barınma 
desteği sunmaktadır. Örneğin SGDD, hassas durumdaki yabancılara istisnai 
durumlarda 3 ay ile 5 aya kadar kira desteği vermektedir. Benzer şekilde Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de hassas durumdaki kişilere altı aya ka-
dar barınma imkânı sağlamaktadır. 



125

Bölgesel Değerlendirme Raporu:  
TRC1 Bölgesi

8.2.Saha Araştırmasından Elde Edilen Bulgular
Uzman Görüşmeleri
Kitlesel göçün Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’teki altyapıya etkilerine ilişkin uz-
man görüşmeleri genellikle sağlık hizmetleri ve barınmaya odaklanmıştır.

Barınma ile başlamak gerekirse kalabalık, tehlikeli ve sağlıksız koşullara sahip 
kötü konutlar nedeniyle barınma konusu yabancılar için büyük bir zorluk teş-
kil etmektedir. Birçok yabancı olumsuz koşullarda yaşamasına rağmen kitlesel 
göçten sonra kira fiyatları çok artmıştır.374 Örneğin Gaziantep’te merkezi böl-
gelerde barınma çok pahalıdır. Bu nedenle yabancılar, şehrin dış mahallelerin-
deki yerleri kiralamak ve ulaşım için ek masraf yapmak zorunda kalmaktadır. Bir 
göç uzmanına göre konut fiyatları politika başarısızlığına ve politika eksikliğine 
örnektir.375 Gaziantep’teki bir uzman; Suriyeliler için çadır kentlerdeki barınma 
koşullarının şehirlerdekinden daha iyi olduğunu, zira mevcut koşullarda birçok 
ailenin birlikte küçük dairelerde yaşamak zorunda kaldıklarını belirtmiştir.376 

Yabancılar Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te etnik kimliğe dayalı olarak bir böl-
gede yoğunlaşmadığından, yabancıların bir ilde yerleşim tercihlerini belirleyen 
ana etkenin yabancıların ekonomik durumu olduğu çıkarımı yapılmaktadır.377 
Bu nedenle yüksek gelirli yabancılar, Türk halkının yaşadığı bölgelerde ve yük-
sek yaşam standartlarında yaşamaktadır. Ancak bölgedeki yabancıların birço-
ğu kötü ve uygunsuz barınma standartlarıyla karşı karşıyadır.378 Gaziantep’teki 
bir uzman379, mevcut evlerin yetersizliğinden dolayı barınma konusunu en cid-
di zorluk olarak görmektedir. Buna paralel olarak yeni nüfus için yeterli konut 
bulunmamasının bir sonucu olarak Kilis’teki inşaat sektörü canlanmıştır.380

Sağlık hizmetleriyle devam edecek olursak bir akademisyene göre, Türkiye’nin 
kaliteli hizmetler sunduğu tek sektör sağlık sektörü olabilir. Sağlık hizmetle-
ri yaygın olarak takdir edilmektedir.381 Bununla birlikte uzman görüşmelerine 
göre, Kilis’teki Suriyeli nüfus yerel nüfusu geçtiğinden bu nüfus artışı sağlık 
hizmetlerini zayıflatmıştır.382 Özellikle Kilis’teki devlet hastanelerinin kalaba-
lıklığı nedeniyle Suriye uyrukluların yaşadığı mahallelerde ilave hastane binaları 
ve sağlık merkezleri açılarak hastane personelinin sayısı artırılmıştır.383 Hasta-
nelerin fiziki kapasitesinin artırılmasıyla birlikte diplomaları Türkiye’de geçerli 
olan Suriyeli doktorların hastanelerde çalışmasına izin verilmiştir.384 Benzer 
şekilde Gaziantep’teki hastanelerde baskıyı azaltmak için Suriyeli doktorlar, bir 
Türk doktorun koordinasyonunda Suriyelilere hizmet vermektedir.385  Dolayı-
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sıyla yüksek hizmet standartlarını korumak için birçok somut adım atılmıştır.

Ayrıca Suriyeli kadın ve çocuklar için doğum öncesi ve doğum sonrası bakım 
hizmetleri iyi bir şekilde sunulsa da çocuk yaşta evlilikler ve Suriyeli kadınlar 
arasındaki yüksek doğurganlık oranı, halen anne ve çocuk ölümleri gibi bazı 
istenmeyen sonuçlara neden olmaktadır.386  

Gelecekte yabancılara sağlanan sağlık hizmetlerinin önemli bir bileşeni, özel-
likle travma geçirmiş çocuklar için travma sonrası stres bozukluğunun tedavisi 
olacaktır.387 Travmaların ebeveynlerden çocuklara geçmesi nedeniyle ne yazık 
ki Türkiye’de doğan Suriyeli çocukların bile savaş ve çatışma ile ilişkili yüksek 
düzeyde travma yaşadığı tespit edilmiştir.388

Son olarak göçteki hızlı artış, barınma ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra altyapı ve 
belediye hizmetlerine erişimde de zorluklara neden olmuştur.389 Gaziantep’te 
temizlik, su, altyapı veya toplu taşıma gibi birçok belediye hizmetinin kalitesi 
düşmüştür.390 Kilis ise su sıkıntısı, depolama, çöp toplama ve kanalizasyonla 
ilgili sorunlardan mustariptir.391 Bu nedenle altyapı dikkat gerektiren önemli bir 
alan olmaya devam etmektedir.

Yabancı görüşmeleri
Bu bölümdeki altyapı konusu çoğunlukla, her ikisi de yabancıların günlük yaşamla-
rının önemli bileşenleri olan sağlık ve barınma konularına odaklanmaktadır. Sağlık 
hizmetleri ile başlamak gerekirse bu araştırmadaki en önemli bulgu katılımcıların 
büyük çoğunluğunun Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden memnun olmasıdır. 

İlk olarak geçici koruma altındaki birçok Suriyeli, sağlık muayeneleri ve ilaçlar 
ücretsiz olduğu için Gaziantep’teki sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını 
ifade etmiştir.392 Örneğin Kilis’te doğum yapan bir kadın, hastane hizmetle-
rinden memnun kaldığını belirtmiştir.393 Aynı şekilde oğlu böbrek sorunuyla 
hastaneye yatırılan bir Suriyeli de Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin iyi olduğunu 
düşünmektedir.394 Bu bağlamda Suriye uyruklulara sağlanan Kızılay kartın en 
yararlı destek olduğu ve bu kart olmazsa birçok Suriyelinin Türkiye'de kalama-
yacağı belirtilmiştir.395

Ek olarak Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te yabancılarla yapılan görüşmeler, 
sosyoekonomik statüsü yüksek bazı yabancıların özel hastaneleri devlet has-
tanelerine tercih ettiğini ve özel hastanelerin hizmetlerinden memnun olduk-
larını ortaya koymaktadır.396
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Halk sağlığı hizmetleriyle ilgili atmosfer genel olarak olumlu olmasına rağmen 
bazı yabancılar devlet hastanelerindeki kötü deneyimlerini de paylaşmıştır.   
Örneğin Kilis’te görüşülen  Suriyeli bir kadın, dil engeli ile ilgili sorunlardan 
bahsetmiştir. Artan iş yükü göz önüne alındığında devlet hastanelerinde ça-
lışan tercüman sayısının yetersiz kaldığını düşünmektedir.397 Benzer şekilde 
Gaziantep’te yaşayan  bir Suriyeli , hastanelerdeki tercüman eksikliğinden bah-
setmiştir.398 Adıyaman’da, Suriyeli bir kadın , devlet hastanelerinin çok kalaba-
lık olması ve uzun bekleme sürelerinin yanı sıra doktorların “asık suratlı” olması 
nedeniyle memnuniyetsizliğini dile getirmiştir.399

Özel ihtiyaç vakalarıyla ilgili olarak uluslararası koruma kapsamındaki bir Af-
gan vatandaşının karısı için bir işitme cihazı temin edilmiştir, fakat kendi-
si sık sık değiştirilmesi gereken piller ile alakalı endişesini belirtmiştir. Ancak 
BMMYK’nın gerektiğinde sağlık desteği sağladığını da eklemiştir.400

Barınma konusunun, yabancıların sosyoekonomik durumu ile doğrudan bağ-
lantılı olduğu görülmektedir. Örneğin bir tarafta finansal kaynaklara sahip gi-
rişimciler dairelerinin rahat401 ve geniş olduğunu ifade etmektedirler.402 Diğer 
tarafta yabancıların çoğu, ailelerdeki çocukların sık sık kötü yaşam koşulları 
nedeniyle hastalandığı “eski ve bakımsız”403, “çok kötü koşullara sahip depo-
lar”404, “enkaz”405, “kasvetli ve mutfaksız”406, “kalabalık”407 ve son olarak “bir 
mezbaha” olarak tanımlanan daireleri kiralamak zorunda kalmaktadır.408

Yabancı görüşmeleri, bazı yabancıların barınma yardımı aldıklarını da ortaya 
koymaktadır. Örneğin; görüşme yapılan bir Suriyelibir yardım vakfının toplu 
konutlarında yaşadığını belirtmiştir.409 

Düşük barınma standartlarının yanı sıra, bu araştırmaya katılan iki Afgan, ev 
sahipleri dairelerini Afgan uyruklulara kiralamayı tercih etmedikleri için ayrım-
cılığa maruz kaldıklarını belirtmiştir.410 Bir başka Afgan ise, ev sahibinin kirayı 
sürekli artırmasının oluştruduğu endişeyi dile getirmiştir.411

Özetle görüşmeler, birçok yabancının sağlık hizmetlerinden memnun oldu-
ğunu ancak aynı memnuniyetin barınma koşulları için söz konusu olmadığını 
ortaya koymaktadır.
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8.3.Sonuç
TRC1 Bölgesi’ndeki uygun altyapı standartları, yabancıların uyumunu kolay-
laştıracak ve dolayısıyla göçün sunduğu sosyoekonomik faydalardan tam ola-
rak yararlanılmasını sağlayacaktır.

Artan nüfus yoğunluğuyla birlikte su kıtlığı ve kanalizasyon sorunlarından sağ-
lık hizmetleri ve barınma koşullarına uzanan altyapısal sorunları, artan yabancı 
nüfusu ile Gaziantep ve Kilis illeri başta olmak üzere, TRC1 Bölgesi’nde yaşamı 
zorlaştırmıştır. Bununla birlikte çoğunlukla sağlık hizmetleri ve barınma konu-
larına odaklanılmıştır.

Sağlık hizmetlerinde ev sahibi topluluğa göre en büyük zorluklar devlet hasta-
nelerinin kalabalık olması ve bu nedenle hizmet kalitesinin düşmüş olmasıdır. 
Öte yandan sağlık hizmetleri, bazı devlet hastanelerinde mevcut olan çeviri 
hizmetlerinin zayıf olması dışında genellikle yabancı topluluklar tarafından 
takdir görmektedir. Ek hastane binaları ile sağlık merkezlerinin kurulması ve 
Suriye uyruklu doktorların istihdam edilmesi olumlu adımlar olmuştur. Sağlık 
hizmetleri çerçevesinde dikkati çeken önemli bir konu ise özellikle çocuklar 
için travma sonrası stres bozukluğunun tedavisine duyulan ihtiyaç olarak gö-
rünmektedir.

Barınma sektöründeki en önemli güçlükler kiralardaki artış, ev sahiplerinin ay-
rımcılık yapması ve kalabalık, tehlikeli ve sağlıksız koşullara sahip kötü konut-
lardır. Yabancıların konut tercihlerinde belirleyici faktör kira seviyesi olurken 
konut sıkıntıları/yaşam alanı tercihleri yoksullukla birlikte gettolaşma, suça 
bulaşma ve radikalleşme gibi toplumsal sorunlar ile toplumsal gerilimi tetik-
leme olasılığı taşımaktadır. Son olarak barınma merkezlerinden ayrılmalarının 
ardından şehirlerde artan fiyatlar ve beklenenden uzun süre Türkiye’de olma-
larından dolayı birikimlerinin tükenmesi nedeniyle yabancıların ekonomik du-
rumunun genel olarak kötüleştiği eklenmelidir.
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9.Toplumsal Uyum
9.1.Arkaplan
Toplumsal uyum konusu yabancıların yaşamlarının çeşitli yönlerini etkilemek-
tedir. Yabancılar için toplumsal uyum, ev sahibi topluluğa aidiyetduygusunu 
ifade etmekte olup ancak bu yabancılar toplumun gerçek üyeleri olarak ka-
bul edildiğinde mümkündür. Yelpazenin bir ucunda bu tür bir karşılıklı kabul, 
toplumsal uyumun daha iyi olmasını sağlamaktadır ve kamu mallarının teda-
rik edilmesinden yeniden dağıtımına ve iş ortaklıklarına kadar uzanan önemli 
olumlu ekonomik etkileri bulunmaktadır. Yelpazenin diğer ucunda, yabancılar 
ve yerel halk sosyal ve kültürel açılardan farklı ise toplumsal uyum bir zorluk 
teşkil etmektedir. Bu çerçevede, yabancıların toplumun sosyal alanına uyumu, 
karşılaştıkları ayrımcı davranışlar ve halkın yabancıları ve göçü nasıl algıladığı ile 
yakından ilişkilidir.412

Bu araştırma kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylardan elde edilen bulgular, 
TRC1 Bölgesi’ndeki yabancılarla ilgili bazı ortak fikirleri ortaya çıkarmıştır. 
Bunlar ev sahibi topluluğun yabancılarla ilgili olumlu ve olumsuz görüşleri ol-
mak üzere iki kategoride değerlendirilebilir. 

Genel olarak, göçün bölgede doğurduğu inanılan olumsuz etkiler arasında; 
bölgede işsizliğin artması, maaşların düşmesi, işlerin yabancılara kaptırılması, 
enflasyondaki artış, kayıtdışı istihdamın artması, Türk ve Suriyeliler arasındaki 
haksız rekabet, çok eşlilik ve ahlaki bozulma dile getirilmektedir.Yine bu bakış 
açısına göre, yabancı nüfus kısa sürede TRC1 Bölgesi’ndeki Türk vatandaşla-
rının sayısını geçebileceği için, Suriye vatandaşlarının yüksek doğum oranları 
demografik bir risk kaynağı olarak düşünülmektedir. Ek olarak, Türkçe öğren-
menin yaygın olmaması ve Arapça dükkân tabelası ile reklamların varlığı, geçici 
koruma altındaki Suriyelilerin uyum konusunda isteksiz olduğu şeklinde algı-
lanmaktadır. 

 Olumlu etkiler arasında ise,  geçici koruma altındaki Suriyelilerin el sanatları, 
nakış, mobilya yapımı, ayakkabı yapımı, terzilik, tekstil ve pazarlama gibi alan-
larda bir dizi beceriye sahip olmaları vebu şekilde bölge ekonomisine de olum-
lu katkıda bulunmaları sayılmaktadır. Örneğin; 2017 yılında Kilis’te yapılan bir 
anket çalışması,  ankete katılanların % 90’ının Suriyelilerin tüketici olarak eko-
nomi üzerinde olumlu etkileri olduğunu düşündüğünü,%87’sinin ise Suriyelile-
rin üretici olarak olumlu etkileri olduğunu düşündüğünü göstermektedir.Yine 
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aynı anket çalışmasına katılanların %80’i, Suriyelilerin yatırımcı olarak, %41’i ise 
ihracat sektöründe  olumlu katkılar yaptığını  düşündüğünü belirtmiştir.413 Ya-
bancıların varlığına ilişkin diğer olumlu düşünceler, göç veren ve göç alan yer-
lerin uzun süre devam eden ticaret ve iş kültürleriyle ve dolayısıyla kültürlerin 
aşinalıkları ile ilişkilidir.

Bu çerçevede çalıştaylarda altı çizilen önemli bir nokta, yüksek vasıflı ve dü-
şük vasıflı yabancıların farklı uyum deneyimleri olduğudur. Buna göre makina 
mühendisleri, elektrik mühendisleri, inşaat mühendisleri, gıda mühendisleri ve 
bilişim personeli gibi yüksek vasıflı Suriyeliler, genellikle Suriyeli işletmelerde 
çalışarak ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Yüksek vasıflı yabancılar, yerel 
halkla rekabet etmek zorunda kalmadan, TRC1 Bölgesi’nde  iş güvencesi ve 
yüksek gelir sahibi olmaktadır. Bu doğrultuda yüksek vasıflar ve gelir, ev sahibi 
topluluğa uyumlarını kolaylaştırmaktadır. Bundan farklı olarak düşük vasıflı ya-
bancıların sosyal uyumunda zorluklar çıkmaktadır, çünkü yabancılar ekonomik 
sıkıntı içinde yaşamakta ve sınırlı bütçeleri nedeniyle sosyokültürel etkinliklere 
katılmaya maddi olarak güçleri yetmemektedir. Bu bakımdan vasıfsız yaban-
cılar vasıflı yabancılar daha fazla ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaktadır. Bu ne-
denle yabancıların uyumunu şekillendiren bir sosyoekonomik statü unsurunun 
varlığından söz etmek mümkündür.

9.2.Saha Araştırmasından Elde Edilen Bulgular

Uzman Görüşmeleri
Öncelikle bu çalışma kapsamında görüşülen birçok uzmana göre göçün böl-
geye kültürel zenginlik kattığını ve Suriyelilerin büyük çoğunluğu ile özellikle 
Türkiye'de doğan Suriyeli çocukların zaten topluma uyum sağladığını belirt-
mek önemlidir.414 

Yabancıların ev sahibi toplumdaki uyumunun en önemli işareti çoğunlukla eko-
nomik kalkınmayı hedefleyen çeşitli yabancı örgütlerinin kurulması olmuştur. 
Sonuç olarak Suriye uyruklular arasında sivil toplum üyeliği oranları yüksektir. 
Suriyelilerin toplumsal uyumu ve sivil katılımları yaşlarına, eğitim seviyelerine 
ve ekonomik güçlerine göre önemli ölçüde değişmektedir. Örneğin STK üye-
liği, özellikle 40 yaşın altındaki yabancılar arasında yaygındır. Bölgedeki geçici 
koruma altındaki Suriyeliler, sadece Türkiye’de dernekler ve sosyal girişimler 
kurmak değil aynı zamanda yurtdışından fon bulmak ve hastane inşa etmek 
gibi daha çok yabancılara yönelik bazı hizmetleri finanse etmekte de aktif-
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tirler.415 Bu doğrultuda özellikle diğer ülkelerdeki Suriyelilerleiletişim kurmak 
için sosyal medyaya katılım yaygındır.416 Ayrıca Gaziantep’teki Suriyeli ve yerel 
STK’lar, yalnızca temel ihtiyaçlara yardımcı olmaktan ziyade yabancıların güç-
lendirilmesine de odaklanmaktadırlar.417 Yabancıların güçlendirilmesi uyum 
yolunda önemli bir adım olacaktır.418 Türklerin ve Suriyelilerin birlikte çalıştığı 
bazı STK’lar da bulunmaktadır. 

Türkiye son 7 yılda göç konusunda bazı tecrübeler edinmiş olsa da yabancıların 
tam uyumu ve birlikte yaşama kültürü sağlanamamıştır. Irkçılık ve yabancı düş-
manlığı Gaziantep, Kilis ve Adıyaman halkı arasında yaygın değildir. Suriyelere 
yönelik genel olumsuz bakış açısına rağmen yerel halk geçici koruma altında-
kileri kabul etmiştir.419 Uzman görüşmeleri bunların yabancıların uyumunu ko-
laylaştıran güçlü yönler olduğunu vurgulamaktadır.

Ancak bu olumlu izlenime rağmen uzman görüşmeleri bazı önyargıların da 
mevcut olduğunu göstermektedir. “Suriyelilere kıyasla çok kötü koşullarda ya-
şamalarına rağmen Afganların, İranlıların ve Iraklıların çok daha mütevazı ve 
temiz olduklarını”420 düşündüğünü belirtenler olmuştur veya “geceleri Suriye 
topraklarına savaştıklarına ve gündüzleri sınırı geçtiklerine dair şehir efsane-
leri ve söylentiler» olduğunu dile getirenler olmuştur.421 Aynı şekilde Adıya-
man’daki bir uzmana göre,422 iki toplum arasındaki en önemli kültürel fark “te-
mizlik standartları” ile ilişkilidir. 

Özellikle illerle ilgili görüşme bulgularıyla devam edecek olursak yabancı sayı-
sının daha az olması nedeniyle, Adıyaman’da göçün günlük yaşam üzerindeki 
etkileri çok derin olmamıştır. Buradaki yabancı sayısı Gaziantep ve Kilis’e göre 
daha düşüktür. Ayrıca Adıyaman’daki nüfusun büyük çoğunluğu yabancıları 
öncelikle tarihi örneklere dayanarak Müslümanların göç etmesine yardımcı ol-
mayı içeren ensar yaklaşımı nedeniyle ikinci olarak ortak bir dini paylaşmaları 
nedeniyle ve son olarak Adıyaman’da Kürtçe ve Arapça konuşan yerel halkla 
aynı dili konuşmaları nedeniyle kabul etmiştir.423Adıyaman’ın aksine Gazian-
tep’te her gün yabancıların günah keçisi yapılmasından dolayı büyük gerilim 
yaşanmaktadır.424 Bir göç uzmanına göre425,

Her küçük şey, insanların Suriyelileri suçlamasına neden oluyor. Suriyeliler 
başarılı olup da güzel bir yerde yaşarlarsa zengin olmakla suçlanıyorlar. Dü-
şük ücret alıp kötü işlerde çalışırlarsa da gelip bu ülkeyi kirletmekle suçlanı-
yorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, onları suçlamak için bir bahane oluyor. 
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Gaziantep’te olduğu gibi Kilis’te de bir STK yöneticisi ile yapılan bir görüşme, 
kitlesel göç akınının toplumsal gerilime ve damgalamaya neden olduğunu gös-
termiştir.426 Kilis’te uyum ve kitlesel göçle ilgili bir diğer zorluk eşlerinin Suriyeli 
genç kadınlarla evlenme tehditleri nedeniyle Türk kadınları üzerindeki baskının 
artmasıdır.427 

Burada ön önemli uyum merkezleri eğitim kurumlarıdır. Bu nedenle okullar, 
Kilis’teki toplumsal gerilimi açıkça yansıtmaktadır. Suriyeli ve Türk öğrenciler 
ayrı vakit geçirmekte ve genellikle birbirleriyle kavga etmektedir. Bu durum ge-
lecekte ilde meydana gelebilecek çatışma ve şiddet içerikli sorunların sinyalini 
vermektedir.428

Toplumsal gerilimdeki önemli bir faktör medyadır. Medyanın sunduğu olum-
suz görüntüler uyumun önünü tıkadığı için medyaya büyük bir sorumluluk düş-
mektedir429. Buna göre

Medya yalan haber yaptığında tüm toplum öfkelenmektedir. Örneğin kay-
nağı gerçekten araştırılmaksızın bir Suriyelinin, birini taciz ettiğine dair bir 
haber yapıldığında bunun doğru olup olmadığı kontrol edilmeden, ertesi gün 
100 Suriyelinin evi taşlanabilir. 

Mevcut durumun bazı olumsuz yönleri bulunmakla birlikte yabancıların uyum 
süreci devam etmektedir. Bir göç uzmanı, Türk vatandaşlığı alan bir Suriyeli-
nin Türkiye’de oy kullanma hakkı elde etmesi ile ilgili mutluluğunu anlatmıştır. 
Buna göre vatandaşlık ile kazanılan siyasi haklar Suriyeliler için önem arzet-
mektedir. 430

Genel olarak bölgedeki birçok Suriyelinin devam eden belirsizlikten yoruldu-
ğunu, çünkü birçoğunun Türkiye’de uzun vadeli planlar yapmadığını belirt-
mekte yarar vardır.431 Bir uzmana göre,432 Türkiye'deki geçici koruma altındaki 
Suriyelilerin çoğu özellikle de dul kalmış kadınlar, Suriye’ye dönememektedir.  
Bu nedenle bekar anneler ve çocukları, kalıcı olarak düşünülmelidir. Üstelik 
yeni bir eğilimden bahsetmek mümkündür. Kitlesel göçün ilk yıllarında yük-
sek vasıflı Suriyeliler, kendi mesleklerini icra edebileceklerini ummadıklarından 
Avrupa’ya gittiler. Ancak bugün doktorlar ve mühendisler, kendi mesleklerini 
Türkiye’de icra edebileceklerine dair bir umut gördükleri için Türkiye’den ayrıl-
mak istemiyorlar.
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Yabancı Görüşmeleri
Yabancıların Türkiye'ye uyumluyla ilgili olarak yabancılarla yapılan görüşme-
lerde iki önemli tema göze çarpmıştır. Öncelikle uyumun önemli bir bileşeni, 
yabancıların gelecek planlarıyla ve yurtlarına dönmeyi planlayıp planlamadık-
larıyla ilişkilidir. Bir diğer önemli faktör yabancıların yerel nüfusla ilgili fikirleri 
ve günlük hayatlarında rahat hissedip hissedemedikleri ile ilişkilidir. 

İlk olarak bu araştırma kapsamında elde edilen önemli bir bulgu, yalnızca az sa-
yıda yabancının menşe ülkelerine geri dönmeyi istemesidir. Bunun yerine bir-
çok yabancı Türkiye'de kalıcı olarak ikamet etmeyi amaçlamaktadır. Örneğin 
Suriyeli bir girişimci Suriye'deki topraklarını satarak Türkiye'de mülk edinmeyi 
ummaktadır.433 Kilis’te fabrika sahibi olan bir başka Suriyeli, Türkiye’ye kalıcı 
olarak yerleşme istediğini açık bir şekilde dile getirmiştir.434 “Devam etmek-
te olan savaş ve savaş sonrası dönemdeki potansiyel güçlükler” geçici koruma 
altındaki bir Suriyeli için geri dönme fikrini neredeyse imkânsız kılarken,435 Ki-
lis’te bir bakkal dükkânı olan başka biri, Suriye’deki savaş bitse dahi Türkiye’de 
kalmayı planladığını açıklamıştır.436 Dolasıyla yabancıların kalmak istemeleri-
nin nedenleri farklılık gösterse de yaygın istekleri Türkiye’de kalmaktır. Üstelik 
bazı yabancılar, Türkiye içerisinde yer değiştirmeyi de içeren gelecek planları 
yapmaktadır. Örneğin Suriyeli genç bir erkek gelecekte erkek kardeşiyle birlikte 
Gaziantep’ten Kilis’e taşınmayı planlamaktadır.437 

Bu bağlamda birçok yabancı Türk vatandaşlığı almayı ummaktadır.438 Suriye-
li bir kadın, artık Suriye’de hiçbir akrabasının olmadığını ve bu nedenle Tür-
kiye’deki yaşamından beklentisinin “okumak, vatandaşlık almak ve iyi bir ha-
yat sürmek” olduğunu açıklamıştır.439 İyi bir iş bulma, çocuklarını üniversiteye 
gönderme ve Türkiye’de iyi bir yaşam sürdürme umudu, uyrukları fark etmek-
sizin Suriyeli, Afgan ve Iraklılarla yapılan görüşmelerde tekrar eden temalar gibi 
görünmektedir.440 Türkiye'de kalmak isteyen yabancılar, kendilerini kalıcı ola-
rak yerleşmeye teşvik eden bazı ortak fikirlere sahiptir. En sık karşılaşılan kalma 
nedenleri arasında Suriye ile Türkiye arasındaki kültürel yakınlık,441 ortak din,442 
aşinalık duygusu ve Türkiye'deki güvenlik yer almaktadır.443 

Yabancıların gelecek planları arasında memleketlerine geri dönmek yer almasa 
da bu, tüm yabancıların Türkiye'de yaşamaktan memnun oldukları anlamına 
gelmemektedir. Gaziantep'teki bir Suriyeli şunları dile getirmiştir: 



134

SIDEM Araştırma Bileşeni 
İKA TRC1 Bölgesi Kalkınmaya Duyarlı Göç Araştırması

Suriye’ye geri dönmeyi planlamıyorum çünkü Suriye’deki evimiz yıkıldı ve 
Türkiye’deki gelirimiz aynı seviyede.  Suriyeliler olarak burada zor zaman-
lar geçirdik. Çalışırken Türkler tarafından baskı altında tutulduk. Oğullarım 
dayak yedi ve yevmiyeleri ellerinden alındı. Bu yüzden yerel halktan korkuyor 
ve onlarla sorunlar yaşıyoruz. Toplumsal dışlanmanın olmadığı bir ülkeye 
gitmeyi düşünüyorum ama şu anda buna yönelik planlarım yok.444 

Bir gün menşe ülkelerine dönmeyi ümit edenler arasından Suriyeli bir kadın 
şunları dile getirmiştir: 

Türkiye’ye ilk geldiğimizde kendimizi çok yalnız hissettik ve yabancı olmanın 
verdiği zorlukları yaşadık. Türkiye’de geldiğimizden beri zorluklar yaşıyoruz. 
Suriye’deki savaş biterse ülkemize geri dönmek istiyoruz.445 

Uluslararası koruma kapsamındaki bir Afgan, Türkiye'deki yaşamının beklediği 
gibi çıkmadığını açıklayarak son 9 yıldır üçüncü bir ülkeye yeniden yerleştiril-
meyi beklediğini paylaşmıştır.446 Uluslararası koruma kapsamındaki başka bir 
yabancı da özellikle Irak uyrukluların Türkiye’de en kötü koşullarda yaşadıkları-
nı, Suriye uyrukluların gördüğü ilgiyi görmediklerini ve sosyal yardıma erişimle-
rinin sınırlı olduğunu düşündüğü için Türkiye’deki yaşam koşullarının kendisini 
hayal kırıklığına uğrattığını belirtmiştir.447 Benzer şekilde bazı yabancılar, ABD 
gibi başka bir ülkeye yeniden yerleşememeleri halinde ikinci en iyi seçenek ola-
rak Türkiye’yi görmektedir.448

Gelecek planlarının yanı sıra yabancı görüşmelerinde görülen ikinci önemli 
faktör, yabancıların yerel nüfus hakkındaki duyguları ve günlük yaşamlarında 
kendilerini rahat hissedip hissetmedikleridir. Buna göre bu araştırmaya katılan 
bazı yabancılar, Türkiye’de hiçbir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmadıklarını açık-
lamıştır.449 Türk arkadaşlar edindiğini söyleyen Gaziantep'teki genç bir Suriyeli, 
geçici koruma altındaki Suriyelilerin, Türkiye’deki imajının çok kötü olduğunu 
ve bunun düzeltilmesi gerektiğini belirtmiştir.450

Yine de yabancılarla yapılan görüşmeler, ayrımcılığın yaygın olarak değerlen-
dirilebileceğini göstermektedir. Adıyaman’da görüşme yapılan  bir Suriyeli , 
insanlar kendisine baktığı için Arapça konuştuğunda kendisini rahatsız hisset-
tiğini belirtmiştir.451 Gaziantep’te ikamet eden başka bir Suriyeli şunları dile 
getirmiştir:

Bana “Suriyeli ve Arap’sın” dediler. Bir gün otobüste bir kadın bana Su-
riyelilerin (Türkiye’den) gitmediğini ve şehri kalabalıklaştırdığını söyle-
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di. “Ülkene dön ve savaş” dedi. Türk halkı bizi sevmiyor ve bizi bir sorun 
olarak görüyor. Geri dönmek istiyorum ama şu anda koşullar uygun de-
ğil. Suriye’ye geri dönemem. Çocuğumun geleceği konusunda endişeliyim. 
Okuldaki öğretmenleri ve öğrencileri ona Suriyeli ve Arap’sın diyorlar. Ge-
lecekten korkuyorum.452 

Yabancı görüşmeleri, Türkiye'de hareketliliğin kısıtlanmasının ve izinle seyahat 
etmenin uyuma karşı büyük bir engel olarak kabul edildiğini de ortaya koymak-
tadır.453 Gaziantep’te ikamet eden bir Suriyeli şunları dile getirmiştir:

İzin almadan kayıtlı olduğumuz şehirden ayrılamıyoruz. Bazen izin ala-
mıyoruz bazen de tüm izinler iptal ediliyor. Farklı şehirlerde yaşayan Su-
riyeliler birbirleriyle evlenemiyor ve diğer şehirlerdeki akrabalarını ziyaret 
edemiyor. Ancak, yalnızca kayıtlı bir işi olan Suriyeliler izin almadan se-
yahat etme hakkına sahip. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor.454 

Uyumun önündeki bir başka önemli engelin de okullardaki gerilim olduğu ifade 
edilmiştir:

Okullarda Türkler ve Suriyeliler arasında sorunlar var ve sosyal dışlanma söz 
konusu. Okullarda, polislerin müdahale ettiği çatışma ve kavgalar yaşandı. 
Bu sorunlardan dolayı bazı arkadaşlarım okulu bıraktı.455 

Yabancıların uyumla ilgili deneyimlerinin homojen olmadığı gözlemlenmiştir. 
Türkiye’de kalma isteği yaygın gibi görünse de yabancıların sosyal olarak uyum 
sağlaması henüz tamamen başarılmış olarak kabul edilemez.

9.3.Sonuç
Suriye krizi, Türkiye’de ciddi ekonomik, güvenlikle ilişkili, siyasi ve sosyal zor-
luklar getirmiştir. Kültürel alanda Türkler ve Suriye uyruklular arasında büyük 
bir fark olduğu görüşmelerde dile getirilmiştir. Buna göre halk, geçici koruma 
altındaki Suriyelilerle dini benzerliklerine rağmen kültürel ve sosyal açıdan bu 
yabancı grubu ile aralarında bir mesafe olduğunu hissetmektedir.456 Bu mesa-
feye rağmen Türk toplumu, daha önce görülmemiş boyuttaki bu kitlesel göç 
karşısında genel itibariyle olumlu bir tutum sergilemiştir. Bu bağlamda toplum-
sal uyumla ilgili olarak zaman zaman karşılaşılan olumsuz tutumlara rağmen 
Türkiye’deki Suriyelilere yönelik genel toplumsal kabul seviyesi alışılmadık de-
recede yüksektir.457 Bu çerçevede yabancıların Gaziantep, Adıyaman ve Ki-
lis’teki toplumsal uyumlarına ilişkin görüşleri çok çeşitlilik göstermektedir. 
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Bir tarafta bölgede işsizliğin artması, maaşların düşmesi, işlerin yabancılara 
kaptırılması, enflasyondaki artış, kayıtdışı istihdamın artması, Türk ve Suriyeli-
ler arasındaki haksız rekabet, çok eşlilik ve ahlaki bozulma gibi göçün bölgede 
neden olduğu olumsuz etkiler yer almaktadır. Türkiye ve Suriyeli çocuklar ara-
sındaki gerilimin yanı sıra suçlama ve önyargılar da bir dereceye kadar mevcut-
tur. En önemlisi yabancı nüfusunun artışından endişe duyulmaktadır. 

Diğer yanda yabancıların ev sahibi topluluğa yaptığı katkılarla ilgili olumlu gö-
rüşler yer almaktadır. Kültürel zenginlik, bölgedeki dil ve kültüre aşinalık ile or-
tak din uyumun olumlu bileşenleri arasında sıralanmıştır. Ürün çeşitlerinin art-
ması, ticaret ağının genişlemesi, ticari ilişkilerin dönüşüme uğraması, sektörel 
hareketlilik gibi ekonomik girdiler de göçün olumlu etkileri arasındadır. Üstelik 
yabancıların sivil topluma aktif katılımı ve yabancı topluluğuna uluslararası 
fonlarla hizmet veren kuruluşların kurulması, bölgedeki yabancıların toplumsal 
uyumunun sağlanması yönünde adımlar atıldığına dair önemli bir işaretidir.

Genel olarak TRC1 Bölgesi’ndeki çoğu yabancı, Türkiye’de kalmak istedikleri-
ni dile getirmiştir. Bu olumlu niyete rağmen Türkiye’de karşı karşıya oldukları 
yaşam koşulları birçok yabancıyı hayal kırıklığına uğratmaktadır. Ayrıca Suri-
yeli olmayan yabancılar, Suriyelilerin kendilerinden daha avantajlı olduklarını 
düşünmektedir. Bu nedenle toplumsal uyumla ilgili fikirler farklılık gösterse 
de henüz tam olarak başarılmış kabul edilemez. Genel olarak makro düzeyde 
kapsayıcı bir politikanın eksikliğini gidermek için ayrıntılı bir yol haritasının ha-
zırlanması gerekmektedir. 



137

Bölgesel Değerlendirme Raporu:  
TRC1 Bölgesi

10.İşgücü Piyasası Kurumlarının ve      
  STK’ların göç ve kalkınmadaki rolü

10.1.Arkaplan
İşgücü piyasası kurumlarının ve STK'ların göç ve kalkınmadaki rolünü değer-
lendirmeden önce yabancıların uyumuna yönelik iç mekanizmayı netleştirmek 
için TRC1 Bölgesi’ndeki genel göç yönetimi çerçevesi hakkında bir kaç şey söy-
lemekte yarar vardır.

Gaziantep’te GİGM'e yapılan bilgi talepleri doğrultusunda İl Göç Kurulu, İlçe 
Koordinasyon Merkezi ve toplum liderlerinin yaptığı aylık toplantılar ile bilgi-
lendirme toplantıları, Gaziantep'teki göç yönetimi çerçevesini oluşturmakta-
dır. Bu aylık toplantılarda sahadaki tüm ilgili kurumlar ve paydaşlar bir araya 
gelmektedir. Gaziantep'te göç yönetimi ile ilgili önemli bir konu uluslararası 
kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından fonlanan projelerin koordinas-
yonudur. Gaziantep'te bu koordinasyon, Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü 
tarafından yapılmaktadır. Bu toplantılardaki ana gündem konuları, geçici koru-
ma altındaki yabancıların fikir ve önerileri, yeni uygulamaların paylaşılması ve 
kurumlar arası koordinasyondur. 

Adıyaman’daki göç yönetimi mekanizması, Gaziantep'teki çerçeveye ben-
zerdir. Bu nedenle, tüm ilgili aktörlerden oluşan İl Göç Kurulu Toplantıları, 
bu ildeki göç yönetiminin merkezinde yer almaktadır. Ayrıca İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü, Adıyaman’daki uluslararası kuruluşların başkanlarıyla düzenli 
toplantılar yapmaktadır. Yine Gaziantep’te olduğu gibi çeşitli paydaşlar ve ku-
rumlar arasındaki koordinasyon, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından oluş-
turulmaktadır. 

Kilis’te İl Göç İdaresi Müdürlüğü ildeki tüm devlet kurumları ve STK’ların ka-
tıldığı İl Göç Kurulunun yanı sıra ilde daha iyi bir göç yönetimi için bir Göç Bilgi-
lendirme Kurulu oluşturmuştur. Son olarak Gaziantep ve Adıyaman’da olduğu 
gibi, uluslararası kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının projelerini koordine 
eden kurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüdür.458

Buna ek olarak İKA, bölgeye özel stratejilerin oluşturulmasının desteklenmesi, 
kırsal ve yerel kalkınma faaliyetlerinin desteklenmesi ve son olarak, bölgede-
hükûmet , hükûmet dışı ve özel aktörler arasında kurumlararası koordinasyo-
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nun güçlendirilmesinden sorumlu ana kurumdur. Yakın zamana kadar İKA’nın 
göç ve kalkınma konusundaki çalışmaları çoğunlukla iç göç dinamiklerine yo-
ğunlaşmıştır.  2014 yılından itibaren İKA’nın projeleri uluslararası göçü de kap-
samıştır.

Yabancılara odaklanan bir diğer önemli kurum ise  Türkiye İş Kurumudur 
(İŞKUR).   Uluslararası koruma ve geçici korumadan faydalananlar, kayıt ol-
duktan altı ay sonra çalışma izni başvurusunda bulunabileceklerinden,459 ku-
rumun çevrimiçi portalına kaydolarak veya bizzat il ofislerine başvurarak İŞ-
KUR’un iş bulma ve mesleki eğitim hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.460 
Yabancıların başvuruları neticesinde profilleri İŞKUR’un çevrimiçi portalında 
kayıtlı olan işverenlerin yayınladıkları iş olanakları ile eşleştirilmektedir.461 Ay-
rıca geçici koruma altında olan Suriyeliler, İŞKUR’un mesleki, işbaşı ve girişim-
cilik eğitimlerine erişebilmektedir.

Ancak İŞKUR’un yabancıların işgücü piyasasına uyumuna yardımcı olmada-
ki rolü uygulamada sınırlı kalmaktadır. Yabancıların iş başvurusu ve ders kayıt 
oranları muhtemelen dil engelinden dolayı çok düşüktür. Benzer şekilde ya-
bancıların KOSGEB mesleki eğitimlerine katılımı ulaşılabilecek seviyenin çok 
altındadır. Çalıştay bulgularına göre bu düşük kayıt oranının nedeni yabancıla-
rın Türk Kızılayı, Belediyeler, Valilikler ve STK’lar gibi diğer kamu kurum-
ları tarafından sağlanan sosyal yardımlardan yararlanmak istemeleri olabilir. 
Eğer yabancılar işlerini resmi kanallar üzerinden bulurlarsa aldıkları yardımlar 
kesilmektedir.  Bu bakımdan kayıtdışı işler bulmak, sosyal yardımların devam 
etmesini sağlamaktadır.462 

Çalıştay bulguları, diğer bazı süreçsel kısıtlamaların, yabancıların İŞKUR’daki 
işbaşı eğitimlerine katılımını sınırlayabileceğini göstermektedir. Örnek vermek 
gerekirse ilk olarak bir yabancının İŞKUR’un iş başında eğitim kurslarına katı-
labilmesi için başvuru tarihinden en az altı ay önce kayıt altına girmiş olması 
gerekmektedir. İkincisi işveren, kursiyer için en az altı aylık istihdam garan-
tisi vermeli ve çalışma izni başvurusunu önceden yapmalıdır. Üçüncü olarak 
eğitim tamamlandıktan sonra maksimum 1 ay içerisinde kursiyer için çalışma 
izni alınmalıdır. Diğer bir deyişle bekleme süresinin sonunda çalışma izni alın-
mamışsa işveren kursiyeri işe alamaz. Bu kısıtlamaların yanı sır, işverenler İŞ-
KUR'a yalnızca düşük vasıflı işgücü ihtiyaçları için başvurmaktadır. İşverenler 
yüksek vasıflı çalışan talebi olmadığı için İŞKUR yüksek vasıflı yabancının des-
tek sağlayamamaktadır. 
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Genel olarak yabancıların Türkiye'deki işgücü piyasası uyumunu kolaylaştır-
mak için sunulan hizmetler daha etkin hale getirilebilir, böylece işgücü eksikli-
ği, ilgili becerilere sahip yabancılar tarafından doldurulabilir. 

İŞKUR dışında Ticaret ve Sanayi Odaları, işgücü piyasası mekanizmalarında 
yer alan diğer önemli kurumlardır. Örneğin Gaziantep Sanayi Odası, ildeki iş-
verenlerin işgücü ihtiyaçlarını belirlemek için işgücü piyasası analizi yapmakta-
dır. Belirlenen işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda Oda daha sonra Gazi-
antep Sanayi Odası’na kayıtlı firmalar tarafından istihdam edilecek yabancılar 
için iş etiği, mesleki eğitimler ve üretkenlik gibi konuları içeren kapsamlı eğitim 
programları geliştirmektedir. Ayrıca, Sanayi Odası, gıda, tekstil, ayakkabı ve 
plastik gibi işgücü kıtlığı çeken sektörlere yönelik özel eğitim programları ge-
liştirmiştir.

Benzer şekilde Gaziantep Ticaret Odası, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu 
(GIZ) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile işbirliği içerisinde dil 
kursları ve mesleki kurslar vermektedir.463 

Bu kurumlara ek olarak Kilis’te ÇATOM gibi bölgedeki proaktif STK’lar yaban-
cılar için mesleki kurslar ve iş danışmanlığı hizmetleri sağlayarak İŞKUR'a kayıt 
olmalarına yardımcı olup işgücü piyasasına uyumu desteklemektedir. ÇATOM, 
geçici koruma altındaki Suriyelilerden, Suriyeli olmayan yabancılardan ve Türk 
vatandaşlarından oluşan geniş bir hedef nüfusa sahiptir. Kilis örneğinde geçici 
koruma altındaki Suriye vatandaşları, tekstil sektöründeki mesleki kurslara çok 
ilgi duymaktadır ve birçoğu BMMYK ve UNICEF ile koordineli projelerin uygu-
lanması yoluyla iş bulmuştur.464 

Belediyeler, yabancıların işgücü piyasasına uyumunu güçlendirmek için de 
çalışmaktadır. Örneğin, Gaziantep Belediyesi, hem yabancı topluluğu için 
hem de yerel nüfus için uluslararası düzeyde finanse edilen işbaşı eğitimler 
sunmaktadır. Belediyeler, IOM,  BMYK,  UNICEF,  UNDP,  UNWOMEN 
ve UNVOLUNTEER, ulusal dernekler ve yerel STK’lar gibi çok sayıda ulusla-
rarası kuruluşla projeler yürütmektedir.465

TRC1 Bölgesi’ndeki üç il arasından Gaziantep, uluslararası ve ulusal STK’ların 
kurumsal çerçevesi içinde seçkin bir konuma sahiptir. Gaziantep, uluslararası 
ve ulusal kuruluşların büyük çoğunluğu için bölgenin önde gelen toplanma ve 
koordinasyon merkezi olarak hizmet vermektedir. Örneğin, Gaziantep, BMKP, 
IOM, BMMYK, ILO ve UNICEF dahil olmak üzere pek çok BM kuruluşunun 
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bölgedeki faaliyet ve projeleri için koordinasyon üssüdür. Bu yüzden Gazian-
tep, bölgesel bir merkeze dönüşüp uluslararası ve ulusal uzmanlar için entelek-
tüel bir ağ tabanı haline gelmiştir.466 

Bunun ışığında bölgedeki yoğun uluslararası işbirliğinin bir sonucu olarak proje 
yönetimi kapasitesi güçlenmektedir. Yalnızca eğitimler ve kapasite geliştirme 
faaliyetleri değil aynı zamanda uluslararası fon sağlayıcılar veya yabancı ülke 
kalkınma işbirliği ajansları tarafından finanse edilen projelerin uygulanması da 
yerel kurumların proje yönetimi kapasitesine katkıda bulunmuştur. Bu bağ-
lamda yerel kurumlar bilgi birikimi açısından bu ortamdan yararlanmaktadır.

10.2.Saha Araştırmasından Elde Edilen Bulgular
Uzman Görüşmeleri
Uzman görüşmelerinde STK’ların ve piyasadaki kurumlarının rolüyle ilgili ola-
rak elde edilen ana bulgu Türkiye’de yabancılara yönelik ulusal  bir yardım ve 
uyum politikasına olan ihtiyaçtır.467 Türkiye'nin bu alanlarda merkezi bir politi-
ka oluşturması gerekmektedir.468 Birçok kurum son yıllarda muazzam bir dene-
yim kazanmış olsa da genel bir çerçevenin eksikliği bu alanı karmaşık hale ge-
tirmektedir.469 Bu noktada bir uyum politikasının oluşturulması için en önemli 
belirleyici faktör yabancıların Türkiye'ye kalıcı olarak mı yerleşeceğinin yoksa 
ülkelerine mi döneceğinin netleşmesidir.470

Bu araştırma kapsamında,  kurumsal perspektifi ve bir dereceye kadar ev sahibi 
topluluk perspektifini dahil etmek amacıyla ilgili kurumlardan birkaç uzmanla 
bölgesel düzeyde göç-kalkınma ilişkisi hakkında görüşmeler yapılmıştır. Gazi-
antep’teki bir uzmana göre ildeki kurumlar ve yerel makamlar bölgedeki uyum 
konusunda bazı önemli zorluklar yaşamaktadır. Bu zorluklar refakatsiz çocuk-
lar (özellikle Afgan vatandaşları durumunda), yabancıların düşük sosyoekono-
mik statüleri, çocuk yaşta evlilikler, çocuk işçiliği ve çok eşlilik konularıdır. 

STK’ların ve piyasadaki kurumlarının rolü göz önünde bulundurulduğunda 
önemli bir nokta ise yoğun göç nedeniyle merkezi yönetimin yerel makamlara 
tahsis ettiği bütçenin yeterli olmamasıdır.471 Bu nedenle belediyeler ve diğer 
kuruluşlar bütçe sorununu uluslararası fon mekanizmalarına ulaşarak çözme-
ye çalışmaktadır.472 İnsan kaynakları ve bütçenin yeterli olması yerel makamlar 
için çok önemlidir.473

Bu doğrultuda uluslararası kuruluşlar da başarılı çalışmalar yürütmekte ve Ga-
ziantep, Adıyaman ve Kilis’te hizmet sunumundaki boşluğu doldurmaktadır.474 
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Ancak genel bir politika çerçevesinin yokluğunda, uluslararası kuruluşlar, or-
tak ihtiyaçları belirlemeden ve diğer kurumların sahada yürüttüğü faaliyetlerin 
farkında olmadan bağımsız çalışmaktadır.475 Bu nedenle hizmetlerin gereksiz 
yere tekrarı yaygındır. Kilis’teki bir uzmana göre uluslararası kurumlar Kilis’teki 
kapasitelerini artırmış olsa da genellikle bir ihtiyaç analizi yapmadan yardım 
dağıtmaktadır.476 Bu anlamda devlet koordinasyonu ve uluslararası kuru-
luşlar ile devlet kurumları arasında yakın işbirliğinin sağlanması çok önemli-
dir.477 Ayrıca devlet otoritesini kullanarak sonuç odaklı faaliyetler belirlemek 
için sorunları ve yabancıların ihtiyaçlarını sahada görebilmelidir.478 Yabancılar 
için bilgilendirme merkezlerinin oluşturulması pratik bir çözüm olacaktır.479 
Bunun yanı sıra yabancılarla çalışan tüm kuruluşları yönetmek için her ildeki 
valilik çatısı altında bir Koordinasyon Merkezi kurulabilir. Buna paralel olarak 
mükerrerlikleri önlemek için bir veri tabanı oluşturulabilir.480 Bu noktada bazı 
yabancı ailelerin, bu kurumlar arasında ortak bir veri tabanı olmadığı için birçok 
STK’dan ve kamu kurumundan yardım aldıklarını belirtmekte yarar vardır.481 
Kilis’te bununla ilişkili sorunları gidermek için birkaç girişimde bulunulmuştur. 
Bu girişimler arasında tüm STK’ların valilik çatısı altında bir araya gelmesi, bir 
kayıt sisteminin oluşturulması ve ihtiyaçlar ile öncelikleri belirlemeye yönelik 
bir saha çalışması yer almaktadır.482

STK’ların rolü konusunda bölgedeki genel eğilime bakılacak olursa yabancıların 
ilk geldiği yıllarda STK’lar nakit desteği, gıda desteği ve barınma desteği sağla-
mış ancak yabancılara iş bulma ve kendi kendilerine yetme konusunda destek 
vermemişlerdir.483 Bu bakımdan olumlu bir gelişme, STK’ların yabancıları güç-
lendirmek için iş bulmada destek vermesi ve mesleki kurslar açması olmuş-
tur.484 Bugün bölgedeki birçok yerel STK, büyük uluslararası örgütlerin sağla-
dığı finansmanla istihdama yönelik mesleki eğitimler sağlamaktadır.485 Örneğin 
kadınların güçlendirilmesi ve işgücüne katılımı, Kilis’te nakış, dikiş ve tekstil 
gibi birçok alanda STK’lar tarafından iyi bir şekilde desteklenmektedir.486  

Kilis’teki STK’ların bir diğer olumlu desteği mahkemelerde yabancılara Arapça 
hukuki destek sağlamalarıdır.487 Yabancıların daha iyi uyumu için Türkçe ders-
lerinin488 yanı sıra aile içi şiddete, çocuk yaşta evliliklere, çocuk işçiliği ve çok 
eşliliğe karşı farkındalık kampanyaları düzenlenmekte ve ihtiyacı olan ailelere 
erken çocukluk gelişimi, güvenli annelik ve kadın sağlığı eğitimleri verilmek-
tedir.489 STK’lar, okullarda daha iyi bir uyum için Türk ve Suriyeli çocukları bir 
araya getiren etkinlikler düzenlemektedir. Gelecekte, özellikle Suriyeli kadınlar 
ve Türk kadınları arasındaki önyargıyı değiştirmek için Suriyeli ve Türk kadınlara 
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yönelik sosyal uyum faaliyetlerinin yapılması planlanmaktadır.490

Bir başka olumlu eğilim yabancılara sağlanan hibe ve fonların hedef kitlesin-
deki değişimdir. Kitlesel göçün başlarında finansal kaynaklar yalnızca Suriye 
uyrukluları hedeflemiş ve bu da toplumsal gerilime neden olmuştur.491 Bugün, 
hem Suriyeli hem de Türk gruplar için proje, imkân ve fırsatlar mevcuttur. 

Bir göç uzmanı, bazı kuruluşların yürüttüğü kısa süreli projelerin uyum için ye-
tersiz olduğunu ve sürdürülebilir olmadığını belirtmiştir.492 Buna göre,

Yabancılar için yapısal çözümlere ihtiyaç vardır. Daha ileri uyum için uyum 
amaçlı inşa edilmiş gerçek alanlar, binalar gereklidir. Yerel ve yabancı kadın-
ların bir araya gelebileceği alanlara ihtiyaç vardır.

Bu konuda Gaziantep’teki bir idari destek ve raporlama uzmanı, bazı STK’ların 
ilk aşamada koruma ve geçim kaynağı faaliyetleri, ikinci aşamada ise daha çok 
sürdürülebilirlik ve geçim kaynağının yer aldığı iki aşamalı bir yaklaşım belirle-
diklerini açıklamıştır.493 Birçok meslek odası, istihdam ve uyuma odaklanarak, 
istihdam garantili mesleki eğitimler vermektedir.

Uluslararası toplum, kitlesel göç sırasında büyük yardımlar sağlamış olsa da 
hem yabancı hem de yerel nüfusa odaklanan sürdürülebilir projeler ve yardım-
lar bölgede daha olumlu etkiler yaratmıştır.494 Bugün, tüm yardımların %60’ı 
insani yardımlar olup %40’ı gelir getirici faaliyetlere tahsis edilmektedir. Sür-
dürülebilirliğin sağlanması ve yabancıların güçlendirilmesi için gelir getirici 
faaliyetlere öncelik verilmelidir.495 Bu amaçla bazı uluslararası kuruluşlar, ya-
bancı kooperatiflerini destekleyerek, yabancıların kurduğu firmalara eğitimler 
vermekte, Türk firmalara çalışma izinleri ve diğer yasal süreçler konusunda 
danışmanlık yapmakta ve nihayetinde firmalar Suriye uyrukluları işe alırsa bu 
kişilerin çalışma izni ücretlerini ödemektedir. 

Ayrıca TRC1 Bölgesi’nde hangi yardım kategorisinden kaç yabancının yarar-
landığına dair mevcut veriler olmasa da uzman görüşmeleri Acil Sosyal Güven-
lik Ağının (ESSN) yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Fakat bazı yabancılar, 
ESSN’e uygunluk kriterlerini karşılamayabilmektedir. Örneğin bir STK çalışa-
nıyla yapılan görüşmeye göre kalçasındaki rahatsızlıktan dolayı yürüyemeyen 
ve çalışamayan 44 yaşında bekar bir Suriyeli kadın, engellilik seviyesi %40 en-
gellilik kriterini karşılamadığı için ESSN’e başvuramamaktadır. Bu STK çalışanı, 
sürekli bir ikamet adresine sahip olma zorunluluğunun da birçok yabancı için 
engel teşkil ettiğini açıklamıştır. 
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Son olarak uluslararası bir kuruluş çalışanına göre, 

Türk devleti somut göç politikaları geliştirirse, STK’lar, odalar, yerel makam 
ve kurumlar tek tip ve merkezi politikaları uyarlayabilir ve buna göre hareket 
edebilirler. Üstelik uluslararası kuruluşlardan beklenenler daha kesin hale 
gelecektir. Her bir kurum ve kuruluş, net politikalar ve öncelikler olmadan 
bu alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Bunların önemli katkıları olsa da 
bazı tekrar eden uygulamalar, gereksiz harcamalar ve tutarsız politikalar da 
görülmüştür. 

Bu noktada, Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı’ndan (3RP) da kısaca söz 
etmekte yarar vardır. 3RP, Suriyelilerin ve onlara ev sahipliği yapan topluluk-
ların ihtiyaçlarına insani ve dayanıklılık odaklı müdahaleler aracılığıyla yanıt 
veren bölgesel bir plandır. Türkiye Hükûmeti tarafından yürütülen müdaha-
leye verdikleri destek konusunda insani kalkınma aktörlerinin stratejik yönünü 
belirlemektedir. Plan, kuruluşların uluslararası yardım topluluğuna fon başvu-
rusunda bulunması için bir platform görevi görmektedir. Türkiye’de plan, Türk 
Hükûmeti ile uluslararası ve ulusal ortakları arasındaki yakın işbirliği içinde 
geliştirilmiştir. 3RP Türkiye kapsamında, ortakların bunlar için para toplamak 
istedikleri öncelikli faaliyetleri detaylandıran altı sektör planı mevcuttur. Bu 
sektör planları (temel ihtiyaçlar, eğitim, gıda güvenliği ve tarım, sağlık, geçim 
kaynağı), yıllık hedefler ve ilgili bütçelerle birlikte ihtiyaç analizini ve müda-
hale stratejilerini içermektedir. Bu planın içerisinde beş stratejik hedef vardır: 
Geçici koruma altındaki Suriyelilerin korunmasına katkıda bulunmaya devam 
etmek (1), uyumlaştırmayı desteklemek (2), temel ihtiyaçlar için (sağlık, eği-
tim, koruma, belediye hizmetlerinin sunulması) bir destek sistemi kurmak (3), 
bireylerin kamu hizmetlerine (sağlık, eğitim, koruma, belediye hizmetlerinin 
sunulması) erişiminin önündeki engelleri kaldırmak (4), nüfus artışı nedeniyle 
baskı altında olan hizmet sağlayıcılara ve hassas gruplara yönelik bir tamamla-
yıcı/özelleştirilmiş hizmet sunumu sağlamak (5).

Yabancı görüşmeleri
Bu araştırmaya katılan yabancılar genel olarak sürekli bir işe sahip olmadıklarını 
belirttiklerinden STK’ların varlığının Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’teki yaban-
cılar için önemli bir destek kaynağı olduğu ortaya konulmaktadır. Araştırmaya 
katılan yabancıların büyük çoğunluğu, ESSN kapsamında Kızılay'dan en az bir 
çeşit yardım, belediyelerden ısınma için kömür, BM'den aylık nakit yardımı, 
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SGDD'den okul yardımı ve zaman zaman bazı STK’lardan gıda yardımı aldık-
larını belirtmiştir.

Kızılay, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve hâlihazırda Türkiye’deki en 
hassas durumda olan yaklaşık 1,6 milyon Suriyeliye sosyal destek veren ESSN 
uygulayıcısı sıfatıyla bölgedeki hassas durumda olan yabancılara yardım et-
mektedir. Yabancı ailelere, ayda her aile ferdi için 120 TL ödenmektedir. Bu 
para “Kızılay Kart” olarak bilinen bir bankamatik kartı aracılığıyla verilmekte 
ve gıda, kira, ısınma, ilaç ve faturaların ödenmesi için kullanılabilmektedir.496

Görüşme yapılan bir yabancı, geçen kış Afganlara kömür dağıtılmadığını,Geçici 
Koruma altındaki Suriyeliler, Türkiye'deki çok sayıda kuruluş ve bazı yabancı 
kurumlardan destek alırken Afganların bu kuruluşlar tarafından fark edilme-
diklerini belirtmiştir.497 

Genel olarak hem uzmanlarla hem de yabancılarla yapılan görüşmeler işgücü 
piyasasındaki kurumların ve STK’ların ne kadar büyük bir rol oynadığına ışık 
tutmakta ve yabancıların uyumu açısından ne kadar önemli olduklarının altını 
çizmektedir. 

10.3.Sonuç
Çeşitli kuruluşlardan oluşan bu kurumsal çerçeve içerisinde operasyonel dü-
zeyde iyi koordinasyon örnekleri dikkat çekmektedir. Bu mekanizmalar, genel-
likle projelerin yönetişim ve uygulama düzenlemeleri üzerinden çeşitli işlev-
lerin yönlendirme, hizmet sunumu ve işbirliği zincirlerindeki farklı kurumlara 
atanmasıyla oluşturulur. Bilindik bir örnek vermek gerekirse uluslararası bir 
kurum, uluslararası bir fon sağlayıcı tarafından finanse edilen bir projenin yö-
netimini devralır. Hizmet sunumu ve sosyal yardım işlevleri, ulusal ya da yerel 
bir STK’ya verilirken örneğin başka bir yerel STK, tamamen yerel halk ve be-
lediye ile işbirliği içerisinde ilgili mahalledeki insanları örgütleme işlevini yerine 
getirmektedir. Buna bir başka örnek ise bir projenin mezununu (örneğin bir 
kursiyer veya beceri eğitimi sertifikası almış bir kişi), başka bir projenin veya 
kurumun hizmetlerine (örneğin, Sanayi Odasına veya işçi adaylarını mevcut 
işlerle eşleştirmeyi amaçlayan bir projeye) yönlendirmektir.   Bununla birlikte 
bu ikinci koordinasyon tipi sistematik değil geçicidir. Bu bilgiler ışığında prog-
rama dayalı bir yaklaşımın, sinerjilerden yararlanma potansiyeli olan uyumlu 
projelere katkıda bulunma olasılığı vardır. 

Bazı iyi uygulama örnekleri dışında çalıştay bulguları kapsamlı bir koordinasyon 



145

Bölgesel Değerlendirme Raporu:  
TRC1 Bölgesi

mekanizmasının eksikliğini açıkça ortaya koymaktadır. Buna göre hem bölge-
sel kalkınma ve sektör politikalarıyla göçün yaygınlaştırılması hem de kurumsal 
stratejik planlar konusunda yok denecek kadar az kanıt mevcuttur. Bazı poli-
tika belgeleri göçle ilişkili sorunları durum analizinde tanımlasa da çoğu du-
rumda kurumlar politikalarını ve hedefledikleri önlemleri açıkça ifade etmek-
ten kaçınmaktadır. Açık politika yönergeleri veya program düzeyi sonuçlarının 
yokluğunda, her kurum veya proje kendi çıktı düzeyi performansına odaklan-
makta ve açık bir şekilde daha geniş bir kalkınma ve uyum perspektifi hedefine 
ulaşamamaktadır. Buna göre çeşitli paydaşları koordinasyon ve işbirliğini iler-
letmek ve sektörler, süreçler ve çıktılar arasındaki bağlantıları kurmak amacıyla 
bir araya getirmek için bölgesel/yerel düzeyde bir liderlik esastır.
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11.Sonuç ve Tavsiyeler
Göç, ev sahibi topluluklarda çoğu kez bir tartışma konusu haline gelmektedir. 
Bu nedenle göç ve kalkınma arasındaki ilişkiye dair görüşler genellikle yelpa-
zenin en uç noktalarında yer almaktadır. Halk yabancılara “bize karşı onlar” 
bakış açısıyla yaklaştığında ve yabancıların kendilerinin istediklerinden daha 
çok fayda elde ettiklerini hissettiklerinde dengeli kamu politikaları geliştirmek 
genellikle zorlaşmaktadır. 

Buna rağmen, göç konusundaki endişeler ve kamuoyu tartışmaları göçün yeni-
lik ve zenginleşme gibi kalkınmayla ilişkili faydalarını içerecek şekilde yeniden 
yönlendirilebilir. Yabancıların becerileri ve sosyal ağları, ekonomik ve sosyal 
ilerleme için sağlam kaynaklar sağladığından uluslararası göç kalkınma için et-
kili bir yol olarak düşünülebilir. 

Kalkınma ve göç arasındaki bağlantılar hakkındaki anlayışın güçlendirilmesi, 
mevcut verilerin sunulması ve saha araştırması ile başlamalıdır. Her şeyden 
önce göç, çeşitli alanlarda özel deneyimler kümesi olarak görülebilir. Bu ne-
denle TRC1 Bölgesi örneğine dayanarak göç ile kalkınma arasındaki ilişki eko-
nomik kalkınma, girişimcilik ve işgücü piyasasına uyumdan altyapı, eğitim ve 
sosyal uyumuna kadar uzanan çeşitli alanlarda değerlendirilebilir.

Bu araştırmanın bulgularını kısaca özetlemek gerekirse, 

Göç ve ekonomiye ilişkin olarak yelpazenin bir ucunda göçün TRC1 Bölge-
si’ndeki olumlu etkileri yer almaktadır. Bunlar arasında

•	 Rekabet edebilirliğin geliştirilmesi, ucuz işgücü arzı ve işgücü kıtlığı 
için çözüm, kültürel zenginlik,  ihracata olumlu katkı, yeni bilgi birikimi 
ve fikirler, büyük bir potansiyel girişimci havuzu sayılabilmektedir.

Yelpazenin diğer ucunda ise üzerine eğilinmesi gereken bölgedeki daha az 
olumlu etkiler yer almaktadır. İşgücü piyasasında,

•	 Maaşların düşmesi, kayıtdışı istihdamda artış, kayıtdışılığın düşük üc-
retler ve yabancılar için güvensiz koşullar gibi insani maliyetleri, düşük 
vasıflı Türk vatandaşlarının işsiz kalması, Türk ve yabancı işletmeleri 
arasında haksız rekabet,

•	 Yabancıların işgücü piyasasına uyumunun önünü kesen beceri ve ye-
terlilik uyumsuzlukları ve dil engellerine ek olarak kota düzenlemesi ve 



147

Bölgesel Değerlendirme Raporu:  
TRC1 Bölgesi

çalışma izni ücretleri gibi yasal kısıtlamalar.

Eğitim alanında,

•	 Eğitim alanındaki sürekli gelişmelere rağmen yabancıların eğitime ka-
tılımının güçlendirilmesine devam edilmeli, ev sahibi ve yabancı ço-
cuklar arasındaki sosyal uyum güçlendirilmelidir.

Altyapı konusunda

•	 Çoğu yabancı sağlık hizmetlerinden memnundur. Fakat yerel nüfusun 
büyük bir bölümü, kitlesel göç nedeniyle sağlık hizmetlerinin kalitesi-
nin düştüğü ve kapasitenin azaldığı görüşünü paylaşmaktadır.

•	 Yabancıların refahı için akıl sağlığı ve üreme sağlığı hizmetleri güçlen-
dirilmelidir.

•	 Barınma, kötü konut şartları ve artan kiralar, yabancılar için ciddi so-
runlar olarak kendini göstermektedir.

Kurumsal çerçevede

•	 Çeşitli kuruluşlardan oluşan kurumsal bir çerçevede çeşitli iyi koordi-
nasyon örnekleri operasyonel düzeyde dikkat çekmektedir.

•	 Yabancıları hedef alan geleneksel istihdam ve sosyal yardım program-
larının bireylerin üzerinde olumlu etkileri olabilir, ancak uzun vadeli 
uyum etkileri oldukça sınırlıdır.

•	 Yabancıların uyumuyla ilgili çok sayıda gelişmeye rağmen net ve kap-
samlı bir koordinasyon mekanizması ve açık politika yönergelerinin ek-
sik olduğu görülmektedir.

Bu noktada Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’teki göç ve kalkınma bağlantısıyla 
ilgili birkaç şey söylenebilir. Araştırma bulgularına göre çeşitli gereksinimler 
şunlardır:

•	 Her şeyden önce, ayrıntılı bir politika yol haritasının benimsenmesi, 
makro düzeyde kapsayıcı bir politika ile bölgesel ekonomik kalkınma 
hedefini içeren bir eylem planının oluşturulması ve özel sektörün bek-
lentileri ile işçilerin temel hakları arasındaki dengenin korunması,

•	 İş karşılığı ücret, mesleki eğitim ve kurslar gibi işgücü piyasası uyum 
programları için kanıta dayalı daha iyi bir planlamanın yapılması,
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•	 Yabancı girişimcilerin Türk firmalarıyla işbirliğinin teşvik edilme-
si, Türk ve Suriyeli iş adamları arasında ilişki ve ağların kurulması ve 
güçlendirilmesi, girişimcilerin yeni ürün ve hizmetlerle yeni pazarlara 
açılma çabalarının kolaylaştırılması,

•	 Pratikte prosedüler kolaylaştırılmasına rağmen, görüşme yapılan ki-
şilerin özel teşvikler, çalışma izni almanın kolaylaştırılması ve çalışma 
izni ücretlerinin düşürülmesi gibi konuları dile getirdikleri görülmüş-
tür. Bu anlamda, bir farkındalık çalışması yapılması yararlı olacaktır,

•	 İşverenlerin çalışma izni başvuru süreçleri konusundaki farkındalığı-
nın arttırılması,

•	 Yardımların daha iyi ve daha verimli bir şekilde dağıtılması için çeşitli 
kuruluşlar ve kamu kurumları arasında koordinasyonu kolaylaştırmak 
amacıyla kapsamlı bir veri tabanının oluşturulması,

•	 Koordinasyon mekanizmalarını güçlendirmek için kamu kurumları, 
STK’lar ve uluslararası kuruluşlar arasında yönlendirme grupları oluş-
turarak projelerin birbirlerini tekrarlamak yerine tamamlamalarının 
sağlanması başlıca ihtiyaçlardır.

Göçün kalkınmaya etkin bir şekilde katkıda bulunmasının temel yolu göçün 
kilit bir kalkınma faktörü olarak önemi konusundaki farkındalığın arttırılması 
ve göç politikalarının kalkınma politikaları içerisinde daha fazla yer bulmasıdır. 
Yabancıların bu konudaki katkılarını özetlemede dört kavram öne çıkmaktadır: 
Sosyal sermaye, finansal sermaye, beşeri sermaye ve kültürel sermaye.

Yabancıların kendi ağları olarak kabul edilebilecek  sosyal sermayesi, göç 
veren ve göç alan ülkeler arasında iş ilişkileri kurulmasını sağlamakta ve kal-
kınmaya iyi bir şekilde hizmet etmektedir.  Yabancıların finansal sermayesi, 
artırılmış tasarrufa ve üretken yatırıma yönlendirilebilir.   Yabancıların beşeri 
sermayesi, beceri ve kabiliyetleri hedef ülkelerin yararına transferini sağla-
maktadır. Yabancıların kültürel sermayesi ise fikirlerin ve değerlerin karşılıklı 
aktarımını sağlamaktadır.

Yabancıların kullanılmayan becerileri, insan kaynaklarının israfı anlamına gel-
diğinden yabancıların becerilerinin iyi kullanılmasını ve aktif hale getirilmesini 
sağlayarak kullanılmayan büyük yabancı potansiyelini açığa çıkarmak kalkınma 
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açısından son derece önemlidir. Bu yüzden göç ve kalkınma arasındaki ilişki-
nin iyi yönetişimi için bölgesel ve sektörel stratejilere öncelik vermek amacıyla 
yabancı becerilerinin ve yerel ihtiyaçların haritalandırılması kritik bir görevdir. 
Bu haritalandırma becerilere sahip olan ve bu becerileri edinmek isteyen kişiler 
arasında doğrudan temasa izin verecek araştırmalar ve yabancı veri tabanları 
aracılığıyla yapılabilir. Ayrıca yerel ihtiyaçları yabancı vasıfları ile eşleştirmek 
için yerel ihtiyaç değerlendirmeleri de gereklidir. Buradaki en önemli nokta bu 
tür eylemlere daha geniş kalkınma gündemleri içerisinde yer verilmesidir. 

Aynı nihai amaçlara sahip paydaşlarla sorumluluk paylaşımı, sağlam koordi-
nasyon ve iletişim ağlarının oluşturulması, kalkınma hedeflerine ulaşmada 
elzemdir. Daha geniş kapsamlı kalkınma gündemlerinin, uzun vadeli bir viz-
yonu olmalıdır. Türkiye’de elverişsiz ekonomik konjonktür işsizlik seviyelerini 
arttırdığı için pazar büyümesi, her iki toplumun varlık ve kabiliyetlerine aşinalık 
edinilmesi ve kazan-kazan çözümlerin oluşturulması gibi uzun vadeli pozitif 
etkilerin sağlanması için yenilikçi çözümlere ihtiyaç vardır.498



150

SIDEM Araştırma Bileşeni 
İKA TRC1 Bölgesi Kalkınmaya Duyarlı Göç Araştırması

12.Ekler 
12.1. Ek 1: Uzman Görüşmeleri Listesi 

Görüşme Kuralları Kurum

TRC1_YM_1 İpekyolu Kalkınma Ajansı 

TRC1_YM_2 Anonim 

TRC1_YM_3 Anonim 

TRC1_YM_4 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

TRC1_YM_5 Anonim 

TRC1_YM_6 Anonim 

TRC1_YM_7 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi  

TRC1_AU_1 Gaziantep Üniversitesi 

TRC1_AU_2 Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

TRC1_UÖ_1 UNDP

TRC1_UÖ_2 Anonim 

TRC1_UÖ_3 Anonim 

TRC1_STK_1 Gaziantep Sanayi Odası 

TRC1_STK_2 Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) 

TRC1_STK_3 İnsani Yardım Vakfı (İHH) 

TRC1_STK_4 Türk Kızılay Toplum Merkezi 

TRC1_STK_5 Kilis Ticaret ve Sanayi Odası 

TRC1_STK_6 Kilis Kent Konseyi 

TRC1_STK_7 Gaziantep Ticaret Odası 

TRC1_STK_8 Gökkuşağı Derneği 

TRC1_STK_9 Bir Dünya Çocuk Derneği 
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12.2. Ek 2: Yabancı Görüşmeleri Listesi 

Görüşme Kuralları Uyruk

TRC1_ZG_1 Suriye

TRC1_ZG_2 Suriye

TRC1_ZG_3 Suriye

TRC1_ZG_4 Suriye

TRC1_ZG_5 Suriye

TRC1_ZG_6 Suriye

TRC1_ZG_7 Suriye

TRC1_ZG_8 Suriye

TRC1_ZG_9 Suriye

TRC1_ZG_10 Suriye

TRC1_ZG_11 Afganistan 

TRC1_ZG_12 Irak

TRC1_ZG_13 Suriye

TRC1_ZG_14 Afganistan

TRC1_ZG_15 Suriye

TRC1_ZG_16 Afganistan

TRC1_ZG_17 Suriye

TRC1_ZG_18 Suriye

TRC1_ZG_19 Afganistan

TRC1_ZG_20 Suriye

TRC1_ZG_21 Suriye 

TRC1_ZG_22 Suriye

TRC1_ZG_23 Afganistan

TRC1_ZG_24 Suriye

TRC1_ZG_25 Suriye

TRC1_ZG_26 Suriye

TRC1_ZG_27 Suriye

TRC1_ZG_28 Suriye

TRC1_İÖSA_1 Suriye

TRC1_İÖSA_2 Suriye

TRC1_EG_1 Suriye
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