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ÖZET	

Türkiye,	hâlihazırda	topraklarında	koruma	arayan	3,5	milyon	kişiyle	dünyada	en	fazla	mülteci	
barındıran	ülke	konumunda	bulunuyor.	Bu	kişilerden	3,2	milyonu	Suriye’den,	geri	kalanı	ise	
Afganistan,	Irak	ve	İran	da	dâhil	olmak	üzere	çeşitli	ülkelerden	geliyor.	Suriye’deki	çatışmaların	
yedinci	yılına	girmesinden	ve	mültecilerin	evlerinden	olmalarına	neden	olan	çatışmalar	ve	insan	
hakları	ihlallerinin	şiddetinde	herhangi	bir	azalma	olmadığından	ötürü,	Türkiye’deki	mültecilerin	
sürdürülebilir	çözümlere	olan	ihtiyacı	çok	daha	can	yakıcı	bir	hale	gelmiş	durumda.	Türkiyeli	
makamlar	ve	Avrupa	Birliği’nin	sunduğu	sınırlı	maddi	yardım	programları	olsa	da,	Türkiye’deki	
mültecilerin	büyük	bir	bölümü	hayatta	kalabilmek	ve	çoğu	zaman	da	memleketlerindeki	akrabalarını	
destekleyebilmek	için	kendi	geçimlerini	sürdürmek	zorundalar.	Bu	kişilerden	büyük	bir	bölümü	iş	
bulabiliyorlar;	ancak	neredeyse	tamamı	enformel	işgücü	piyasasında	çalışıyor	ve	uzun	saatler,	zorlu	
çalışma	şartları,	ödense	bile	çoğu	zaman	geç	ödenen	düşük	ücretlerin	hüküm	sürdüğü	geçici	işler	
bulabiliyorlar.		

Türkiye,	2016	yılının	başlarında	Suriyeli	mültecilere	yönelik	bir	çalışma	izni	sistemini	hayata	geçirdi.	
Refugees	International’ın	Nisan	2016	tarihli	raporunda	da	belirttiği	üzere	Türkiye’nin	bu	kararı	
oldukça	önemli	bir	adımdı;	ancak	aradan	geçen	neredeyse	iki	yıllık	süre	zarfında	Türkiye’deki	
mültecilerin	büyük	bir	çoğunluğu	için	çalışma	iznine	erişim	halen	mümkün	değil.i	Ülkedeki	Suriyeli	iş	
sahipleri	ve	çalışanların	çalışma	iznine	sahip	olması	gerekiyor	ve	Türkiye’de	hâlihazırda	Suriyeli	
kişilerin	sahibi	olduğu	en	az	6000	işletme	bulunuyor.	Öte	yandan	kendi	işini	kuramayan	ya	da	böyle	
bir	arzusu	olmayan	kişiler	arasında	çalışma	iznine	sahip	olanların	sayısı	oldukça	düşük.	Türkiye’de	
işverenlerin,	istihdam	etmeyi	planladıkları	mülteciler	adına	çalışma	izni	başvurusunda	bulunmaları,	
başvuru	harcını	ödemeleri	ve	söz	konusu	işi	yapabilecek	Türkiye	vatandaşını	bulamadıklarını	ispat	
etmeleri	gerekiyor.	Suriyeli	mülteci	karşıtlığının	artış	gösterme	eğiliminde	olduğu	göz	önünde	
bulundurulduğunda,	Türkiye	hükümetinin	ve	özel	sektör	de	dâhil	olmak	üzere	uluslararası	toplumun,	
işverenlerin	mültecileri	istihdam	etmelerini	ve	mültecilerin	beraberlerinde	getirdikleri	uzmanlıktan	
azami	bir	şekilde	yararlanılmasını	sağlarken,	diğer	yandan	da	mevcut	çalışma	izni	sisteminden	
faydalanılmasına	imkân	verecek	güçlü	teşvikleri	tesis	etmelerine	ihtiyaç	duyuluyor.				

Türkiye’deki	mülteci	nüfusunun	%90’ınından	fazlası	kent	merkezlerinde	yaşıyor.	Bu	nüfusun	
neredeyse	bir	milyonunun	da	İstanbul’da	yaşadığı	tahmin	ediliyor.	Gelir	getirici	kaynaklara	erişim	
programları,	bu	gerçekliği	yansıtabilmeli,	daha	fazla	Türkçe	dil	kursu	ve	becerilerin	artırılmasına	
yönelik	eğitim	programları	sunmalı,	sosyal	ilişkileri	kolaylaştırma	ve	mültecilerin	Türkiye’deki	hak	ve	
yükümlülükleri	hakkında	bilgiye	erişimlerini	artırmada	anahtar	bir	rol	oynayan	toplum	merkezlerinin	
sayısı	arttırılmalıdır.	Bu	türden	programlar,	özellikle	de	kentsel	alanlarda	çoğunlukla	toplumun	diğer	
kesimlerinden	soyutlanmış	durumda	olan	kadınlar	için	erişilebilir	kılınmalıdır.		

Türkiye	hükümeti,	hâlihazırda	Türkiye’de	yaşayan	çok	sayıda	mülteciye	sağladığı	eğitim	ve	geçim	
sağlayıcı	fırsatlara	erişim	açısından	övgüyü	hak	ediyor.	Ancak	Türkiye	hükümetinin	ve	Türkiye	halkının	
tek	başına	3,5	milyon	mültecinin	ihtiyaçlarını	karşılayabilmesi	de	mümkün	değil.	Amerika	Birleşik		
	

Kapak	fotoğrafı:	Şanlıurfa’daki	Suriyeli	mülteciler	yerel	yardımdan	faydalanabilmek	için	kayıt	sırasında	bekliyor.		



	

Devletleri	ve	Avrupa	Birliği	üye	ülkeleri	de	dâhil	olmak	üzere	diğer	devletler	de	Türkiye’ye	özel	amaçlı	
ve	ihtiyaca	binaen	tasarlanmış	yardımlar	sağlamak	suretiyle	destek	vermelidir.		

Diğer	devletler	de	mültecilerin	yeniden	yerleştirilmesi	ve	diğer	programlar	vasıtasıyla	daha	fazla	
mülteciyi	kabul	etmeye	hazır	olmalıdır.		Ancak	ABD	hükümeti,	Eylül	2017	tarihinde	tam	aksi	bir	
istikamete	yönelerek,	ABD	tarafından	2018	mali	yılı	içinde	kabul	edilecek	mülteci	sayısında	ciddi	bir	
düşüş	olacağını	ve	kabul	edilecek	azami	mülteci	sayısını	45.000	olarak	belirlediğini	duyurdu.ii	Böylesi	
bir	tutum,	on	binlerce	mülteciyi	korumaya	erişimi	sağlayan	temel	bir	yoldan	mahrum	bırakmakla	
kalmayıp,	aynı	zamanda	Türkiye	ve	çok	sayıda	mülteci	barındıran	diğer	ülkelere	olumsuz	bir	mesaj	
veriyor	ve	dayanışmanın	da	yetersiz	olduğunu	ortaya	koyuyor.	Bu	raporun	kaleme	alındığı	tarihlerde,	
2015	yılından	beri	toplu	olarak	yüz	binlerce	Suriyeli	sığınmacıya	ev	sahipliği	yapan	AB	üye	ülkeleri	de,	
AB	mülteci	yeniden	yerleştirme	programı	çerçevesinde,	Türkiye’den	11.354	Suriyeli	mülteciyi	kabul	
etmişti.	Ancak	bu	program	Suriyeli	olmayan	mültecileri	dışlıyor	ve	Türkiye’deki	mülteci	sayısının	
yüksekliği	göz	önünde	bulundurulduğunda	yetersiz	kalıyor.		
	

TAVSİYELER	

Türkiye	hükümetine:	

- Mültecilerin	Hukuki	Statüsüne	İlişkin	1951	Sözleşmesi	ve	1967	Protokolüne	konulan	(ve	bu	
belgelerin	uygulanabilirliğini	Avrupa’dan	gelen	mültecilerle	sınırlayan)	coğrafi	çekince	
kaldırılmalı	ve	bu	sayede,	uyrukları	her	ne	olursa	olsun	tüm	mültecilerin	anılan	Sözleşme	ve	
Protokol	kapsamında	kendilerine	tanınan	hak	ve	korumaların	tamamına	erişimleri	
sağlanmalıdır.		

- İşverenler	çalışma	izni	başvuru	harcından	muaf	tutulmalı	ve	ara	vadede	mültecilerin	yasal	
olarak	istihdam	edilmesinin	önündeki	engellerden	biri	olan	bu	harç	tutarı	önemli	bir	ölçüde	
düşürülmelidir.		

- İşverenlere	mültecileri	istihdam	etmeleri	için	teşvikler	sağlanmalı	ve	çalışma	izni	
uygulamasına	dair	eğitimler	verilmelidir.		

- Türkiye’de	halkın	geneline	yönelik	olarak,	mülteci	nüfusu	ve	bu	nüfusun	Türkiye	ekonomisine	
yaptığı	olumlu	katkıya	ilişkin	açık	ve	kapsamlı	bir	bilgilendirme	kampanyası	yürütülmeli	ve	
mülteciler	hakkında	doğru	bilinen	yanlışları	düzeltecek	adımlar	atılmalıdır.		

- Mültecilere	yönelik	olarak	çalışma	hakkı	ve	Türkiye’de	istihdama	erişimdeki	kurallara	ilişkin	
açık	ve	kapsamlı	bir	bilgilendirme	kampanyası	yürütülmelidir.	Bu	kampanya,	kentsel	alanlarda	
yaşayan	mültecilerin	bilgiye	erişimde	yaşadıkları	zorluklar	göz	önünde	bulundurulduğunda,	
özellikle	bu	gruba	ulaşabilecek	bir	şekilde	tasarlanmalıdır.		

- Mültecilerin	Türkçe	öğrenme	ihtiyaçlarını	karşılayabilmek	amacıyla	mevcut	kurslar	arttırılmalı	
ve	yetişkinlerle	çocukların	katılımı	kolaylaştırılmalıdır.	Bu,	aynı	zamanda	mültecilerin	kamu	
tarafından	sağlanan	sağlık,	eğitim	ve	diğer	kamusal	hizmetlere	erişimlerini	de	
kolaylaştıracaktır.		

- İstanbul’da	yaşayan	mülteci	kadınlara,	becerilerini	geliştirebilecekleri	özelleşmiş	eğitimlere	
katılma	fırsatları	sunmalı,	sosyal	destek	ve	bilgi	sağlayan	hükümet	destekli	toplum	
merkezlerinin	sayısı	artırılmalı	ve	toplumsal	cinsiyet	duyarlılığı	olan	programların	üzerinde	
durulmalıdır.	Türkiye	hükümeti	aynı	zamanda,	mevcut	programları	geliştirmek	için	mülteci	
topluluklarını	barındıran	yerlerdeki	belediyelerle	birlikte	çalışmalı	ve	mülteci	kadınlara	
yönelik	programların	mevcut	ve	erişilebilir	olmasını	güvence	altına	almalıdır.			



- Tüm	uyruklardan	olan	mültecilerin	formel	işgücü	piyasasına	ve	eğitim	ve	öğrenme	
olanaklarına	erişimlerini	iyileştirecek	adımlar	atılmalıdır.		

Avrupa	Birliği	ve	AB	Üye	Ülkelerine:	

- Mart	2016	tarihli	AB-Türkiye	Beyanı	çerçevesinde	AB’nin	Türkiye’ye	sağlayacağı	mali	destekte	
dahilinde	nakit	yardımı	programlarının	yanı	sıra	mülteci	nüfusunun	gelir	getirici	kaynaklara	
erişimlerine	ve	öz	yeterliliklerine	daha	fazla	vurgu	yapılmalıdır.		

- Gelir	getirici	kaynaklara	erişim	programlarından,	Türkiye’deki	desteğe	erişimde	sıklıkla	güçlük	
çeken	Suriyeli	olmayan	mültecilerin	de	yararlanması	güvence	altına	alınmalıdır.		

- AB	üye	ülkelerine	doğru	gerçekleştirilen	yeniden	yerleştirme	sayısı	artırılmalı	ve	AB’nin	
yeniden	yerleştirme	programına	Suriyeli	olmayan	mülteciler	de	dahil	edilmelidir.	AB	
hükümetleri	aynı	zamanda	Türkiye’deki	mültecilerin	Avrupa’ya	güvenli	ve	yasal	bir	şekilde	
varabilmeleri	için	çalışma	ve	öğrenci	vizesi,	insanı	vize	ve	ailesi	birleşimi	gibi	diğer	yolları	da	
tesis	etmelidir.		

- Mülteci	Sözleşmesi	ve	Protokolü	çerçevesinde	tanınan	hakların	tamamına	erişimemeleri	
durumda,	sığınmacılar,	Mart	2016	tarihli	AB-Türkiye	Beyanı	kapsamında	Yunanistan’dan	
Türkiye’ye	geri	gönderilmemelidir.		

ABD	hükümetine:	

- Türkiye’deki	mültecilere,	özellikle	de	kentsel	alanlarda	yaşayanlara,	yönelik	geçim	desteği	
artırılmalıdır.		

- Kadınların	yasal	istihdama	erişimine	yardımcı	olacak	ek	projelere	destek	verilmelidir.		
- ABD	tarafından	mali	destek	sağlanan	ve	mültecilere	geçim	desteği	sunan	programlar	devam	

etmeli	ve	bu	programların	Suriyeli	mültecilerin	yanı	sıra	diğer	mültecileri	de	içermesi	güvence	
altına	alınmalıdır.		

- ABD’ye	yapılan	yeniden	yerleştirme	sayısı,	özellikle	de	hassas	durumdaki	mülteciler	için,	ciddi	
bir	biçimde	artırılmalıdır.	ABD	hükümeti	aynı	zamanda	Türkiye’deki	mültecilerin	ABD’ye	
güvenli	ve	yasal	bir	şekilde	varabilmeleri	için	çalışma	ve	öğrenci	vizesi,	insanı	vize	ve	ailesi	
birleşimi	gibi	alternatif	yolları	da	tesis	etmeli	ve	bu	hedefin	gerçekleştirilmesi	için	gerekli	idari	
ve	hukuki	düzenlemeleri	yapmalıdır.		

Birleşmiş	Milletler	Mülteciler	Yüksek	Komiserliğine	(BMMYK):	

- İstanbul’da	mültecilerin,	haklarına	ve	Türkiye’deki	kalışlarına	ilişkin	kurallar	hakkında	bilgi	
edinebilecekleri	ve	iş	bulma	konusunda	yardım	alabilecekleri	ilçe	düzeyinde	daha	fazla	
toplum	merkezi	ve	programının	ihdas	edilmesi	desteklenmelidir.		

- Türkiye	hükümeti	ile	birlikte	çalışılarak,	mültecilere	daha	fazla	erişimin	sağlanması	yoluyla	
onların	sahip	oldukları	haklarla	ilgili	bilgilerinin	artırılması	sağlanmalıdır.		

- Ulusal	düzeyde	ve	belediyeler	düzeyinde	Türkiyeli	makamlarla	birlikte	çalışılarak	tüm	
uyruklardan	yetişkin	ve	çocuk	mültecilere	yönelik	daha	fazla	ücretsiz	Türkçe	dil	kursunun	
olması	sağlanmalıdır.		

Özel	sektöre:		

- Mültecilerin	becerileri	ile	özel	sektörün	işçi	ihtiyacını	buluşturacak	ve	mültecilere	danışmanlık	
hizmeti	sağlayacak	yeni	girişimlere	destek	verilmelidir.		

	

	



ARKA	PLAN	

Türkiye’deki	mülteciler		

Türkiye,	3,5	milyon	mülteci	nüfusuyla	dünyada	en	fazla	mülteci	barındıran	ülke	konumunda	
bulunuyor.	Bu	sayının	büyük	bir	çoğunluğu	(3,2	milyon)	Suriye’den	gelenlerden	oluşuyor.	Suriye’den	
gelen	mülteci	nüfusunun	yarısı	ise	çocuklardan	oluşuyor.	Türkiye,	aynı	zamanda	Afganistan,	İran	ve	
Irak	gibi	ülkelerden	gelen	300.000	kadar	daha	mülteciye	de	ev	sahipliği	yapıyor.	Türkiye,	Suriye	
krizinin	2011	yılında	patlak	vermesinin	ardından	bu	yıkıcı	çatışmadan	kaçan	giderek	artan	sayıda	
mülteciyi	barındırdı.	Uluslararası	toplum	ve	uluslararası	örgütler	Türkiye	hükümeti	ile	Türkiye	halkının	
Suriyeli	mültecilere	karşı	sergilediği	cömert	tutumu	kabul	etseler	de,	mültecilerin	içinde	bulundukları	
bu	yeni	ortama	ayak	uydurabilmek	için	çabalarken	karşılaştığı	zorlu	koşullar	ve	gündelik	olarak	karşı	
karşıya	kaldıkları	güçlükler	devam	ediyor.			

Suriyeli	mültecilerin	çoğu,	Türkiye’nin	güneydoğusunda	Suriye	sınırına	yakın	olan	bölgede	yaşıyorlar.	
Yine	Türkiye’deki	mültecilerin	%90’ından	fazlası	kentsel	alanlarda	ikamet	ediyor.	Refugees	
International’ın	Ekim	2017	tarihinde	İstanbul’a	yaptığı	ziyaret	esnasında,	İstanbul’da	590.000	kayıtlı	
Suriyeli	mülteci	bulunuyordu.	Ancak,	henüz	kaydolmamış	mültecilerin	sayısı	da	dikkate	alınırsa	gerçek	
sayının	700	ila	900	bin	arasında	olduğu	tahmin	ediliyor.	Dahası,	kentte	birkaç	bin	de	Suriyeli	olmayan	
mülteci	de	yaşıyor.		

Türk	hukukundaki	kategoriler	

Türkiye	1951	Cenevre	Sözleşmesi’ni	ve	1967	Protokolü’nü	imzalamış	olsa	da,	her	iki	belgenin	kapsamı	
sınırlayan	coğrafi	çekinceyi	korumayı	sürdürüyor	ve	Sözleşme’nin	hükümleri	dahilinde	sadece	bir	
Avrupa	ülkesindeki	zulümden	kaçan	kişileri	mülteci	olarak	tanıyor.iii	Bu	mültecilerin	herhangi	bir	
çalışma	izni	olmaksızın	çalışma	hakları	bulunuyor.		

Türk	hukuku	uyarınca	Avrupa	dışındaki	ülkelerdeki	zulümden	kaçan	kişiler	“şartlı	mülteci”iv	olarak	
kabul	ediliyor.	Bu	kişilerin	Türkiye’deki	kalışları,	bir	başka	ülkeye	yerleştirilinceye	kadar	geçici	olarak	
kabul	ediliyor.	Şartlı	mültecilerin	de	çoğunı	Afganistan,	İran,	Irak	ve	bazı	Afrika	ülkelerinden	gelen	
kişiler	oluşturuyor.	Bu	kişiler	için	süreç,	standart	olarak	Ankara’da	BMMYK’nın	uygulama	ortağına	
kayıt	olmalarıyla	ve	bu	kaydın	ardından	Türkiye	yetkili	makamları	tarafından	(aralarında	İstanbul,	
Ankara	ve	İzmir’in	bulunmadığı)	62	"uydu	kentten”	birine	yönlendirilmeleriyle	başlıyor.	Mültecilerin	
daha	sonra	yönlendirildikleri	ildeki	göç	makamlarına	kaydolmaları	ve	çoğu	zaman	iki	haftada	bir	bu	
makamlara	bildirimde	bulunmaları	gerekiyor.	Bu	kişilerin	aynı	zamanda	uydu	kentlerinde	ikamet	
etmeleri	gerekiyor	ve	yol	izni	almaksızın	kentten	ayrılmalarına	da	müsaade	edilmiyor.	Herhangi	bir	
mazeret	olmaksızın	bildirim	yükümlülüğün	üç	defa	üst	üste	yerine	getirilmemesi	ise	uluslararası	
koruma	başvurularının	geri	çekilmiş	sayılmasına	neden	oluyor	ve	dolayısıyla	da	bu	kişilerin	
Türkiye’den	sınır	dışı	edilme	riski	doğuyor.	Mevcut	kanun	uyarınca,	mültecilerin	Türkiyeli	makamlara	
kayıt	yaptırmalarının	ardından	30	gün	içinde	kendileriyle	mülakat	yapılması	ve	altı	ay	içinde	de	
haklarında	bir	kararın	verilmesi	gerekiyor.	Ancak	uygulamada	bu	süreç	çok	daha	uzun	sürüyor.	Suriye	
dışındaki	ülkelerden	gelen	mültecilerin	büyük	bir	kısmı	üçüncü	bir	ülkeye	yerleştirilme	umuduyla	
BMMYK’ya	da	başvuruda	bulunuyorlar.	Refugees	International,	Şubat	2017	tarihinde	yayımladığı	
raporda	bu	ülkelerden	geçen	mültecilerin	Türkiye’deki	korumaya	erişimde	karşılaştıkları	ciddi	
zorluklara	ve	bu	kişilere	yönelik	kalıcı	çözümlerin	bulunmamasına	yer	vermişti.v	

Mülteci	ya	da	şartlı	mülteci	olarak	nitelendirilemeyen,	ancak	ülkelerine	geri	gönderildiği	takdirde	
ölüm	cezası,	işkence	ya	da	insanlık	dışı	veya	onur	kırıcı	muamele	veya	cezaya	ya	da	ayrım	gözetmeyen	
şiddete	maruz	kalacak	kişiler	ise	Türk	hukuku	uyarınca	“ikincil	koruma”	statüsünden	
yararlanabiliyor.vi		



Suriye’deki	çatışmalardan	kaçan	kişiler	ise	ayrı	bir	düzenleme	çerçevesinde	“geçici	koruma”	
uygulamasına	tabi	kılınmış	durumdalar.vii	Bu	kişilerin	de	kaydoldukları	kentte	ikamet	etmeleri	
gerekiyor	ve	hükümetten	izin	almaksızın	başka	bir	kente	seyahat	edebilmeleri	mümkün	değil.			

Suriyeli	bir	mülteci	olan	Faisal	durumunu	şu	şekilde	açıklıyor:	“Esas	sorun	Türkiye’nin	Suriyelileri	
mülteci	olarak	görmemesinden	kaynaklanıyor.	Bize	hâlâ	‘misafir’	diyorlar.	Bu,	bizden	haklarımızın	
çoğunu	alan	bir	şey.”	

Mülteciler	ve	Türkiye’de	çalışma	hakkı	

Türk	hukuku	çerçevesinde	şartlı	mültecilerin	ve	geçici	koruma	kapsamında	bulunan	kişilerin	çalışma	
hakları	olsa	da,	bu	kişilerin	resmi	olarak	çalışabilmeleri	ancak	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı	
tarafından	verilebilecek	bir	çalışma	izni	sayesinde	mümkün	oluyor.	Bu	kapsamda,	işverenin	bu	
kategorilere	giren	mülteci	adına	çalışma	izni	başvurusunda	bulunması	ve	o	işi	yapabilecek	bir	Türkiye	
vatandaşını	bulamadığını	ispatlaması	gerekiyor.	İşverenin,	aynı	zamanda	537	TL	(yaklaşık	138	ABD	
Doları)	tutarındaki	çalışma	izni	başvuru	harcını	ödemesi,	vergi	beyanlarını	sunması,	asgari	ücretten	
düşük	bir	ücret	ödememe	taahhüdünde	bulunması	ve	çalışanın	sosyal	güvenlik	primlerini	yatırması	
gerekiyor.	Her	bir	iş	yerinde,	geçici	koruma	kapsamında	bulunan	çalışan	sayısının,	toplam	çalışan	
sayısının	yüzde	10’unun	kural	olarak	aşamıyor,	ancak	işverenin	bu	kurala	ilişkin	bir	muafiyet	talebinde	
bulunabilmesi	imkânı	da	mevcut.	Şartlı	mülteciler	için	ise,	kurallar	Türkiye’deki	herhangi	bir	yabancı	
için	uygulanan	kurallarla	aynı.	Bir	diğer	ifadeyle,	işyerindeki	her	bir	yabancı	çalışan	için	en	az	beş	
Türkiye	vatandaşı	çalışanın	olması	ve	maaşın	brüt	asgari	ücretin	en	az	üç	katı	olması	gerekiyor.	Geçici	
koruma	altında	bulunan	kişilerin	çalışma	izni	başvurusunda	bulunmadan	önce	en	az	altı	aydır	geçici	
koruma	statüsünü	sahip	olmaları	gerekiyor.	Şartlı	mülteciler	ise	uluslararası	koruma	başvurusu	
yaptıktan	altı	ay	sonra	çalışma	iznine	başvuruda	bulunabiliyorlar.	Refugees	International’ın	edindiği	
bilgiye	göre	hâlihazırda	çalışma	izni	başvurularının	yetkili	makamlarca	değerlendirilmesi	bir	ila	iki	ayı	
buluyor.		

Çalışma	izni,	yasal	bir	şekilde	çalışmaya	erişimin	mülteci	nüfuslarının	öz	yeterliliklerinin	
sağlanmasında	çoğunlukla	temel	bir	unsur	olarak	kabul	edilmesinden	ötürü,	mültecilerin	formel	bir	
biçimde	çalışabilmelerini	sağlama	yönünde	önemli	bir	adım	teşkil	etmektedir.	Ancak	Refugees	
International	(RI)	Ekim	2017	tarihinde	Türkiye’ye	gerçekleştirdiği	ziyaret	esnasında	uygulamada	
Avrupalı	olmayan	ülkelerden	gelen	çok	az	sayıda	mültecinin	çalışma	iznine	erişebildiğini	gözlemledi.	
Refugees	International’ın	edindiği	bilgilere	göre	Ekim	2017	tarihi	itibarıyla	Türkiye	hükümeti,	sistemin	
uygulamaya	konulduğu	Ocak	2016	tarihinden	itibaren	geçici	koruma	altında	bulunan	mültecilere	
14.000	çalışma	izni	verdi.	Ancak	mevcut	çalışma	izni	yenilemelerinin	bu	sayıya	dâhil	olup	olmadığı	
belli	değil.	Çalışan	mültecilerin,	yani	Suriyeli	mülteciler	ile	diğer	ülkelerden	gelen	mültecilerin,	büyük	
bir	bölümü	enformel	sektörde	çalışıyor	ve	ağır	sömürü	veya	istismar	riski	altında	bulunuyorlar.	Ekim	
2017	itibarıyla	Suriyeliler	tarafından	kurulan	ve	Türkiye’de	iş	kurmayı	arzu	eden	herhangi	bir	kişinin	
tabi	olduğu	kurallar	dahilinde	kurulmuş	6.000’den	fazla	şirket	vardı.	Suriyeli	mültecilerin	tarım	
sektöründe	istihdam	edilmesi	durumunda	ise,	bu	kişilerin	kayıtlı	oldukları	yerdeki	makamların	izniyle	
çalışma	izninden	muaf	tutulmaları	mümkün	olabiliyor.viii	

Refugees	International	İstanbul’da	gerçekleştirdiği	araştırmada,	kadın	mültecilerin,	kültürel	engeller,	
çocuk	bakımı	desteğinin	bulunmaması,	bilgilendirici	ve	eğitim	fırsatları	sunan	yeterli	toplum	
merkezlerinin	olmayışının	da	aralarında	bulunduğu	nedenlerden	ötürü	yasal	istihdama	erişimde	ciddi	
zorluklarla	karşılaştığı	gözlemlendi.		

Türkiye’deki	mültecilerin	bir	kısmı	nakdi	yardım	ya	da	(kışın	kömür	yardımı	veya	okula	devam	eden	
çocuklara	ders	kitabı	yardımı	gibi)	ayni	yardım	alabilse	de,	bu	yardım	genellikle	masrafları	karşılamaya	
yetecek	düzeyde	değil.	AB’nin	Acil	Sosyal	Güvenlik	Ağı	(ESSN),	Türkiye	hükümetiyle	ortaklaşa	bir	



biçimde	hassas	durumdaki	mülteci	aileleri	hedefleyen	ve	her	bir	aile	bireyine	ayda	120	TL	(yaklaşık	30	
ABD	Doları)	tutarında	bir	yardım	sağlayan	bir	program	yürütüyor.	Ocak	2017	tarihinde	ise	AB’nin	
Eğitim	için	Şartlı	Nakit	Transferi	(CCTE)	Programı,	çocukları	düzenli	olarak	okula	devam	eden	ailelere	
ayda	35	TL	($9)	ila	60	TL	($15)	arasında	değişen	nakit	transferi	yapmaya	başladı.	Refugees	
International’ın	görüştüğü	bir	BM	yetkilisi,	Türkiye	hükümeti	ve	belediyeler	tarafından	sağlanan	diğer	
sosyo-ekonomik	destek	programlarının	da	bazı	mülteciler	için	erişilebilir	olduğunu;	ancak	bu	
programların	düzenli	ya	da	yeterli	bir	gelir	sağlamadığını	ifade	etti.	Gerçekten	de	sözü	edilen	
programlar	yalnızca	asgari	bir	katkıda	bulunuyor.		

Mart	2016	tarihli	AB-Türkiye	Beyanı		

Türkiye’deki	mültecilerin	çalışma	hakkı	ve	gelir	getirici	faaliyetlere	erişimleri	ile	öz	yeterlilikleri,	
yalnızca	hâlihazırda	Türkiye’de	bulunan	mültecilerin	ihtiyaçları	bakımından	değil	,	ama	aynı	zamanda	
Yunanistan’daki	göçmen	ve	sığınmacıların	Türkiye’ye	geri	kabul	edilmelerini	öngören	Mart	2016	
tarihli	AB	ve	Türkiye	arasındaki	anlaşma	çerçevesinde	de	büyük	bir	önem	arz	ediyor.		

%80’i	Türkiye’den	deniz	yoluyla	Yunanistan’a	geçen	kişilerden	oluşan	bir	milyondan	fazla	sığınmacı	ve	
göçmenin,	2015	senesinde	Avrupa’ya	varmasının	ardından	AB	ve	Türkiye,	bu	göç	güzergâhını	
kapatmayı	amaçlayan	bir	anlaşma	üzerinde	mutabakata	vardı.ix	Türkiye,	AB	üyelik	müzakerelerinin	
yeniden	başlatılması	ve	Türkiye	vatandaşlarının	AB	ülkelerine	vizesiz	seyahat	edebilmeleri	karşılığında	
Türkiye	kıyılarından	düzensiz	yollarla	Yunanistan’ın	Ege	Denizi’ndeki	adalarına	geçen	göçmen	ve	
sığınmacıları	geri	kabul	yoluyla	almayı	kabul	etti.	AB	ayrıca	Türkiye’deki	mültecilerin	desteklenmesine	
yönelik	projelerin	finansmanı	için	Türkiye’ye	üç	milyar	Avro	yardımda	bulunma	taahhüdünde	bulundu	
ve	2018	yılının	sonlarına	doğru	da	üç	milyar	Avro	tutarında	ek	bir	yardım	sunma	ihtimalinin	mevcut	
olduğunu	belirtti.	18	Mart	2016	tarihli	AB-Türkiye	Beyanı,	tüm	bu	hususlara	ilaveten,	Türkiye	
tarafından	geri	kabul	edilen	her	bir	Suriyeli	için	Türkiye’de	bulunan	bir	Suriyelinin	AB	üye	ülkelerinden	
birine	yeniden	yerleştirilmesini	öngörüyor.	Bu	program	Türkiye’deki	Suriyeli	olmayan	mültecileri	
kapsamıyor.			

Yunanistan	hükümeti	ise,	AB-Türkiye	Beyanının	uygulanması	amacıyla	Ege	Adalarında	bir	tutma	
politikasını	hayata	geçirdi.	Buna	göre	bu	adalara	varan	göçmen	ve	sığınmacıların,	kural	olarak	
durumları	değerlendirilinceye	kadar	Yunanistan	anakarasına	gitmelerine	müsaade	edilmiyor.	
Yunanistan	göç	makamları	ise	Yunanistan’da	koruma	başvurusunda	bulunan	bir	sığınmacının	
Türkiye’ye	geri	gönderilip	gönderilmeyeceğini,	Türkiye’nin	bu	kişiler	için	“güvenli	bir	üçüncü	ülke”	
olup	olmadığı	çerçevesinde	değerlendiriyor.	Refugees	International,	Ağustos	2017	tarihli	raporunda,	
bu	politikanın	bir	sonucu	olarak	Yunanistan	adalarında	sıkışıp	kalan	sığınmacıların	içinde	bulunduğu	
son	derece	vahim	koşulları	ve	giderek	kötüye	giden	ruh	sağlığı	durumlarını	belgelemişti.x	

	

Mültecilerin	çalışma	hakkı		

Refugees	International,	her	egemen	ülkenin	kendi	iktisadi	hedefleri	ve	menfaatleri	doğrultusunda	
işgücü	piyasasını	düzenleme	yetkisi	olduğunu	kabul	etmekle	birlikte,	1951	Cenevre	Sözleşmesi’nin	
17’inci	maddesinde	yer	alan	ve	taraf	devletlerin	mültecilere	“ücretli	bir	meslekte	çalışma	hakkı	
bakımından	aynı	şartlar	içinde	yabancı	bir	memleketin	vatandaşlarına	uyguladıkları	en	müsait	
muameleyi	uygulamalarını”	öngören	hükümlerine	riayet	etmenin	devletin	bir	yükümlülüğü	olduğu	
kanaatindedir.	Mülteci	barındıran	devletler,	uluslararası	hukuk	uyarınca,	hiçbir	mülteciyi	zulme	
uğrayabileceği	bir	yere	geri	göndermeme	ilkesine	uyma	yükümlülüğü	altındandır.	Refugees	
International	da	bu	itibarla,	mülteci	barındıran	ülkelerin,	menşe	ülkelerine	geri	dönemeyen	



mültecilere,	kendilerini	ve	ailelerini	yasal	istihdam	yoluyla	geçindirebilme	imkânı	sağlama	ödevi	
bulunduğu	inancındadır.			

Ancak	çalışma	hakkının	salt	mevzuat	düzeyinde	tanınmış	olması	yeterli	değildir.	Özellikle	de	
mültecilerin	işgücü	piyasasına	erişimini,	çalışma	izni	alma	zorunluluğu	getirmek	ya	da	diğer	bürokratik	
güçlüklerle	kısıtlayan	devletlerde	hükümetler,	mültecilerin	yasal	açıdan	olduğu	kadar	pratikte	de	
yasal	bir	biçimde	çalışma	hakkından	yararlanmalarını	sağlayacak	etkili	tedbirler	almalıdır.		

Refugees	International,	mültecileri	barındıran	ülkelere	Uluslararası	Çalışma	Örgütü’nün	(İLO)	
Mülteciler	ve	Diğer	Zorla	Yerinden	Edilen	Kişilerin	İşgücü	Piyasasına	Erişimine	Dair	Yol	Gösterici	
İlkelerini	uygulama	çağrısında	bulunmaktadır.	Refugees	International	bu	devletlere	ayrıca	çalışma	
hakkının	“herkesin	kendi	seçtiği	ve	girdiği	bir	işte	çalışarak	geçimini	sağlama	imkânına	ulaşma	
hakkını”	içerecek	şekilde	verilmesini	öngören	Birleşmiş	Milletler	Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Haklar	
Uluslararası	Sözleşmesi’nin	hükümlerini	(Madde	6)	uygulama	çağrısında	da	bulunmaktadır.	Birleşmiş	
Milletler	Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Haklar	Uluslararası	Sözleşmesi	aynı	zamanda	Taraf	Devletlerin	
“herkesin	adil	ve	elverişli	şartlarda	çalışma	hakkını	tanıyacağını”	öngörmekte	ve	bu	da	çalışanların	
aynı	iş	için	eşit	ücret	almalarını,	güvenli	ve	sağlıklı	çalışma	şartlarını	ve	çalışan	ve	ailesi	için	saygın	bir	
yaşam	düzeyini	sağlamalarını	güvence	altına	almaktadır	(Madde	7).			

Türkiye’nin	de	üyesi	olduğu	Avrupa	Konseyi	Parlamenterler	Meclisi’nin	2014	tarihli	mülteciler	ve	
çalışma	hakkına	ilişkin	raporunda	da	belirtildiği	üzere	“ikincil	koruma	sağlananlar	da	dâhil	olmak	
üzere	mülteci	ve	sığınmacılar	için	çalışma	hakkı	özellikle	önem	taşımakta;	zira	bu	hak,	bu	kişilerin	
onur,	öz	saygı	ve	öz	değerini	pekiştirerek,	beraberinde	bağımsızlık	ve	mali	öz	yeterliliği	de	
getirmektedir.	İstihdam,	aynı	zamanda	ve	daha	geniş	bir	çerçevede,	entegrasyonun	önemli	bir	
unsurudur	ve	mülteci	ve	sığınmacıların	çoğu	zaman	travmatik	bir	nitelik	taşıyan	deneyimlerini	
atlatabilmelerine	yardımcı	olabilir.”xi	
	
	

I. Enformel	sektördeki	çalışma	şartları		

Refugees	International,	Ekim	2017	tarihinde	İstanbul	ve	Ankara’ya	ziyaretler	gerçekleştirdi	ve	bu	
ziyaretler	esnasında	Suriye,	Afganistan	ve	İran’dan	gelen	mültecilerin	yanı	sıra	STK	çalışanları,	
hükümet	yetkilileri,	insani	yardım	uzmanları,	diplomatlar	ve	AB	ve	BM	yetkilileriyle	de	görüşmelerde	
bulundu.		

Refugees	International’ın	görüştüğü	mültecilerin	büyük	bir	kısmı	Türkiye’de	ya	hâlihazırda	çalışıyor	ya	
da	daha	önce	çalışmıştı.	Bu	kişilerin	bir	bölümü	yalnızca	kendilerinin	ve	beraberlerindeki	aile	
bireylerinin	değil;	ama	aynı	zamanda	Suriye	ya	da	Afganistan’daki	akrabalarının	da	geçimlerini	
sağlamak	durumunda	olduklarını	ifade	ettiler.	Türkiye’de	çalışan	ya	da	çalışmakta	olan	kişilerin	büyük	
bir	bölümü,	uzun	çalışma	saatleri,	düşük	ve	Türkiyeli	meslektaşlarına	göre	çok	daha	az	olan	ücretler	
de	dâhil	olmak	üzere	enformel	sektördeki	sömürü	koşullarını	aktardı.	Yine	görüşmecilerin	bir	bölümü	
de	mevcut	ya	da	önceki	işverenlerinin	kendilerine	herhangi	bir	ödeme	yapmadığını	ve	ödemelerin	
yapıldığı	durumlarda	dahi	verilen	ücretin,	taahhüt	edilenden	daha	az	olduğunu	ve	çoğu	zaman	da	geç	
ödendiğini	bildirdi.	Görüşmecilerin	büyük	bir	kısmı	ayrıca	ek	mesailer	için	herhangi	bir	ek	ücret	
almadıklarını	ifade	ettiler.		

Bu	kişiler	ve	bu	kişilerin	işverenleri,	yetkili	makamlar	tarafından	tespit	edildikleri	takdirde	idari	para	
cezasına	çarptırılma	riski	altında	bulunuyor.		

Suriyeli	bir	mülteci	olan	Ayman,	Suriyeli	mülteciler	tarafından	yaşanan	temel	sorunları	şu	şekilde	
özetledi:	“Ödemeler	her	zaman	nakden,	yine	neredeyse	her	zaman	geç	ve	bazen	de	eksik	yapılıyor.”	



Ayman,	ayrıca	görüşme	esnasında	“Suriyelilerin	çoğu	akıl	almayacak	kadar	uzun	saatler	çalışıyorlar.	
Dolayısıyla	da	sosyalleşmek	istemiyorlar	ve	bu	yüzden	de	toplumdan	yalıtılmış	olarak	kalıyorlar”	dedi.		

Türkiye’deki	büyük	çaplı	enformel	işgücü	piyasası	Suriyeli	mültecilerin	ülkeye	gelişinden	önce	de	vardı	
ve	Türkiye’deki	işgücünün	yaklaşık	%40’ı	enformel	sektörde	bulunuyor.	Mültecilere	iş	bulabilmeleri	
için	yardımcı	olan	bir	örgütün	temsilcisinin	verdiği	bilgiye	göre,	Türkiye’deki	mültecilerin	yüzde	80’i,	
mavi	yakalı	Türkiye	işçilerin	de	yüzde	70’i	enformel	sektörde	çalışıyor.	Ancak	yasal	istihdama	erişimde	
ciddi	zorluklarla	karşı	karşıya	bulunan	mültecilerin	büyük	bir	bölümü	için	enformel	iş,	kendilerini	ve	
ailelerini	geçindirebilmeleri	için	tek	seçenek.	Mülteciler,	aynı	zamanda	dil	engeliyle	de	karşı	karşıyalar	
ve	Türkçe	bilmemeleri,	onları	işveren	sömürüsüne	karşı	daha	da	savunmasız	kılıyor.		

Ekim	2017	tarihi	itibarıyla	Türkiye’deki	Suriyeli	mülteci	çocukların	%41’i	okula	gidemiyordu.	Bu	
durumun	temel	nedenlerinden	biri	de	çocuk	işçiliğiydi;	nitekim	mülteci	çocukların	çoğu,	
ebeveynlerinin	kazandığı	ücret	ailenin	masraflarını	karşılamaya	yetmediğinden	ötürü	okula	gitmek	
yerine	çalışmak	durumunda	kalıyorlar.	Bir	BM	görevlisi	Refugees	International’a	İstanbul’daki	çocuk	
işçiliğinin	temel	nedenlerinden	birinin	işverenlerin,	özellikle	de	tekstil	sektöründekilerin,	daha	düşük	
ücretler	verebileceklerinden	ötürü	çocukları	istihdam	etmeyi	tercih	etmeleri	olduğunu;	ikinci	bir	
nedenin	de	yetişkin	mültecilerin	enformel	sektörde	kazanabildikleri	düşük	ücretlerden	ötürü	ailelerin	
geçim	giderlerini	karşılayabilmek	için	çocuklarını	çalışmaya	göndermeleri	olduğunu	ifade	etti.	Bu	
çalışan,	ayrıca	barınma	ve	ulaşım	gibi	masrafların	İstanbul’da	yüksek	olduğunu	belirterek	şunları	
ekledi:	“Her	hanede,	hane	halkından	en	az	iki	kişi	çalışıyor	ve	bu	çalışan	kişiler	arasında	çocuklar	da	
bulunuyor.”		

	

TANIKLIKLAR	

Refugees	International,	Suriye	ve	diğer	ülkelerden	gelen	çok	sayıda	mülteciyle	mülakatlar	
gerçekleştirdi.	Bu	kişilerin	büyük	bir	kısmı	ya	çalışıyor	ya	da	geçici	işlerle	iştigal	oluyordu.	Yine	
görüşmecilerin	büyük	bir	bölümü	enformel	işgücü	piyasasında	çalışıyordu.	Görüşmecilerin	
tanıklıklarında	da	aktardığı	üzere,	söz	konusu	bu	durum,	çeşitli	zorluklar	yaşamalarına	neden	olarak,	
onları	sömürüye	daha	da	açık	bir	hale	getiriyor.		

Suriyeli	bir	mülteci	olan	Adil1	beş	yıldır	İstanbul’da	karısı,	üç	çocuğu	ve	ebeveynleriyle	birlikte	yaşıyor.	
Refugees	International’ın	kendisiyle	görüştüğü	tarihte	Adil’in	çocukları	bir	Türk	okuluna	gidiyordu	ve	
Adil	ve	eşi	dördüncü	çocuklarını	bekliyordu.	Adil,	kız	kardeşlerinin	deniz	yoluyla	Avrupa’ya	
geçtiklerini;	ancak	çocuklarının	yaşının	küçük	olmasından	ötürü	kendisinin	bu	riski	göze	almak	
istemediğini	aktardı.		

Adil,	Refugees	International’a	en	az	üç	yıldır	sabah	8	buçuktan	akşam	yediye	kadar	haftanın	beş	
buçuk	günü,	haftalığı	550	TL’ye	(yaklaşık	$142)	bir	tekstil	atölyesinde	çalıştığını	söyledi.	Tüm	gün	
ayakta	durmasını	gerektiren	bu	iş	nedeniyle	Adil’de	sırt	ağrıları	başlamış	ve	doktoru	kendisine	işi	
bırakmasını	tavsiye	etmişti.	Adil	de	gündelik	işlerde	çalışmaya	başladığını;	ancak	hem	işin	düzensiz	
oluşu	hem	de	ücretin	(yaklaşık	günde	100	TL	ya	da	$26),	özellikle	de	tek	çalışanın	kendisi	olmasından	
ötürü,	ailenin	masraflarını	karşılaşamaya	yetmediğini	aktararak	şunları	söyledi:	“Boyacılık	yapıyorum.	
Bazen	iş	oluyor,	bazen	de	olmuyor.	Bazı	zamanlar	ay	sonunda	bazen	elimde	50-100	TL	($13-$26)	
kalıyor,	ama	bazen	de	ekside	oluyorum.”	Adil,	otelde	çalışan	bir	arkadaşına	kendisinin	de	orada	
çalışıp	çalışamayacağını	sorduğunu;	ancak	şu	yanıtı	aldığını	aktardı:	“Ona	çalışma	iznimin	olması	ve	
Türkçe	bilmem	gerektiğini	söylemişler.”	

																																																													
1	Bu	raporda	kimliğin	gizliliğin	korunması	amacıyla	mültecilerin	tümünün	ismi	değiştirilmiştir.	



İstanbul’da	bir	erkek	ve	bir	kız	kardeşiyle	birlikte	yaşayan	ve	Afganistanlı	bir	kadın	olan	Marziye	ise	
Yalova’da	çalıştığı	bir	tekstil	atölyesinde	patronunun	ona	haftada	bir	ya	da	her	iki	haftada	bir	ödeme	
yapması	gerektiğini;	ancak	daha	sonra	bu	sözünden	cayarak	kendisine	ödemenin	aylık	olarak	
yapılacağını	bildirdiğini	anlattı.	Marziye,	bu	gecikmeden	ötürü	patronuna	karşı	çıktığında	ise	
patronunun	kendisine	“seni	tanımıyorum,	daha	önce	burada	çalışmadın	ki!”	dediğini	aktardı.	
Marziye,	Refugees	International’a	sonradan	iki	aylığına	başka	bir	tekstil	atölyesinde	çalıştığını;	ancak	
yalnızca	bir	aylık	ücretini	alabildiğini	söyledi.	İşyerinde	baygınlık	geçirmesinin	ardından	da	işverenin	
tercümanı	çağırarak	‘Marziye	artık	burada	çalışamaz	çünkü	sigortası	yok.	Devletle	başım	belaya	girsin	
istemem’	dediğini	anlattı.		

Afganistanlı	yalnız	bir	kadın	olan	Amina	da	kayıtlı	olduğu	ve	daha	önce	yaşadığı	Düzce’de	bir	
lokantada	çalıştığını	ifade	ederek	şunları	söyledi:	“Günde	12	saat	çalışıyordum	ve	bana	günlük	20	TL	
(yaklaşık	$5)	veriyorlardı”.	Amina’nın	her	iki	haftada	bir	günlük	izni	vardı.	Amina,	ayrıca	lokantada	
çoğunlukla	erkeklerin	olduğunu	ve	bir	kadın	olarak	çok	rahatsız	hissettiğinden	ötürü	kendisinin	de	
erkek	gibi	giyinmeye	başladığını	söyledikten	sonra	“Çok	zordu.	Daha	fazla	dayanamadım	ve	İstanbul’a	
gelmeye	karar	verdim”	dedi.	Amina,	Refugees	International’a	İstanbul’a	taşınmasının	ardından	geçen	
iki	haftalık	süre	içinde	birçok	iş	değiştirdiğini	söyleyerek,	bu	duruma	ilişkin	olarak	“çok	fazla	neden	
vardı…fiziksel	olarak	zorlayan	nedenler,	paramın	ödenmemesi,	işveren	tarafından	yapılan	ilişki	teklifi	
ve	dizlerimdeki	sorunlar.”	Amina	ayrıca	gündelik	işler	de	yaptığını	ve	günde	80	TL’ye	(yaklaşık	$21)	14	
ya	da	15	saat	çalıştığını	söyledi.		

“Birçok	işte	çalıştım.”	Bu	cümleyi	üç	yıldır	İstanbul’da	yaşayan	Suriyeli	erkek	bir	mülteci	olan	Mazen	
söyledi.	“Bu	işlerin	bir	kısmında	ödeme	yapıldı,	bazılarında	ise	hiçbir	şey	alamadım.	Terzilik,	inşaat	
işleri,	taşımacılık	gibi	işler	yaptım.	Kışın	işler	daha	az”	diyen	Mazen,	son	işinin,	sabah	5’te	işbaşı	yaptığı	
ve	bazen	akşam	4’e,	bazen	de	gece	yarısına	kadar	çalıştığı	bir	taşımacılık	şirketinde	olduğunu	söyledi.	
Mazen,	kaç	saat	çalıştığından	bağımsız	olarak	kendisine	günde	100	TL	(yaklaşık	$26)	ödendiğini	
anlatarak	bu	işten	önce	inşaatlarda	çalıştığını	anlattı.	Mazen’in	ifade	ettiğine	göre	eski	işinden	
ayrıldığında	işverenin	ona	3.700	TL	(yaklaşık	$952)	ödemesi	gerekiyordu;	ancak	ona	yalnızca	1,200	TL	
($309)	ödedi.	Mazen	çalıştığı	dönemde	iki	kez	iş	kazası	yaşadığını,	iyileşme	zarfında	üç	gün	işe	
gidemediği	ve	bu	günlerdeki	ücretin	kendisine	ödenmediğini	belirterek,	“Türkiyeli	bir	kişi	gibi	aynı	
ücreti	alabildiği	güvenli	bir	işe”	sahip	olmayı	umut	ettiğini	söyledi.		

Daha	önce	Isparta’da	ikamet	etmiş	İranlı	bir	mülteci	olan	Reza	da	“Kışın	günlük	yevmiyeyle	çalışanlara	
çok	ihtiyaç	yok.	Bu	yüzden	de	mültecilerle	sığınmacılar	çalışamıyor.	Çalışabildikleri	zaman	da	para	
vermiyorlar”	dedikten	sonra	şunları	ekledi:	“Türkiye’de	devlet	bir	destek	sağlamıyor	ve	çalışma	izniniz	
de	yok.”	

İranlı	bir	diğer	mülteci	Farhad	ise	Türkiye’deki	zor	koşullardan	ötürü	Avrupa’ya	geçmeyi	denemeye	
karar	verdiğini	söyleyerek	“Öyle	bir	ortamda	çalışıyordum	ki	insanlar	hep	aşağılıyor	ve	para	
vermiyordu.	Bana	da	çok	hakaret	ettiler.	Çok	zordu.	Tüm	bunlar	yeni	bir	yol	seçmeme	neden	oldu.	Biz	
Türkiye’de	yaşamıyorduk,	hayatta	kalmaya	çalışıyorduk”	dedi.	

İstanbul’da	yaşayan	Afgan	bir	kadın	olan	Afizeh	Refugees	International’a	bir	lokantada	haftanın	üç	
günü	öğleden	sonra	1’den	gece	1	buçuğa	kadar	bulaşık	yıkadığını,	bu	iş	için	kendisine	günlük	30	TL	
($8’dan	az)	verildiğini	ve	bu	paranın	yarısını	da	evine	bir	buçuk	ila	iki	saat	uzaklıkta	olan	işine	
gidebilmek	için	harcamak	zorunda	kaldığını	söyledi	ve	şunları	ekledi:	“Bazen	para	ödemedikleri	de	
oluyor”.	Afizeh,	işverenlerinin	bazen	paraları	olmadığını	ya	da	ona	ödeme	yapmak	yerine	bir	sonraki	
vardiyaya	gelen	arkadaşına	ödeme	yapacaklarını	söylediklerini	ve	bu	durumun	yaklaşık	olarak	haftada	
bir	kez	yaşandığını	aktardı.		



Bir	diğer	Afgan	kadın	Tahire	ise	Refugees	International’a	5	yıldır	Türkiye’de	yaşadığını	söyledi.	Eşinin	
uyuşturucu	madde	bağımlılığı	olduğunu	ve	üç	kızından	en	küçüğünün	engelli	olduğunu	da	ekleyen	
Tahire,	17	yaşındaki	en	büyük	kızının	Türkiye’ye	geldikleri	tarihten	itibaren,	yani	daha	12	ya	da	13	
yaşındayken	çalışmaya	başladığını	ifade	etti.	Tahire,	kızının	şimdilerde	çalıştığı	bir	giyim	mağazasıyla	
ilgili	olarak	şunları	söyledi:	“Bir	tezgahtara	normalde	2500	TL	($643)	ila	3000	TL	($772)	arasında	
veriyorlar,	ama	kızım	yabancı	olduğu	için	ona	1200	TL	($309)	ödüyorlar.	Sabah	8	buçuktan	gece	10	
buçuğa	kadar	çalışmak	zorunda	ve	haftada	bir	gün	izni	var.	Çok	şükür	parasını	ödüyorlar.”	Önceleri	
kendisinin	de	çalıştığını	ancak	yakın	bir	zaman	önce	eşine	boşanma	davasına	açtığını	ve	sürecin	
oldukça	zaman	aldığını	söyleyen	Tahire,	“Şimdi	sadece	kızımın	maaşı	var.	Kiramızı	üç	aydır	
ödeyemedik.	Gelirimizin	tamamı	kocamın	bağımlılığına	gidiyordu”	dedi.	Amina,	15	yaşındaki	diğer	
kızının	okula	gidemediğini	belirttikten	sonra	“Bazen	kurslara	gidiyor	ama	maddi	durumumuz	kötü	
olduğu	için	tekstilde	çalışıyor”	diye	ekledi.			

Suriyeli	genç	bir	erkek	olan	Abdullah	ise	3	yıldır	İstanbul’da	yaşadığını	ve	herhangi	bir	ücret	alamadan	
iki	ay	boyunca	terzilik	yaptığını	söyleyerek	“Polise	gittim.	Bana	‘niçin	çalışma	iznin	olmadan	çalıştın?’	
diye	sordular”	dedi.	Abdullah	iki	sene	kadar	bir	başka	terzi	dükkanında	da	çalıştığını	ifade	ederek	
şunları	ekledi:	“Bir	buçuk	ay	kadar	bana	herhangi	bir	ödeme	yapmadılar.	Uzun	saatler	çalışıyordum	ve	
yorucuydu.	Sabah	8	buçuktan	akşam	7’ye…ama	bazen	bana	bunun	yeterli	olmadığını	söyleyip	gece	
10’a	kadar	çalıştırdılar.	Fazla	mesai	için	çok	az	ücret	veriyorlardı,	ya	3	TL	($1’dan	az)	ya	da	4	TL	($1’ın	
çok	az	üzeri).	Şimdi	hala	tekstilde	çalışıyorum	ama	bir	yerden	başka	bir	yere	geçip	duruyorum.	
Ücretimi	ödemediklerinde	ayrılıyorum.”	

Refugees	International,	İstanbul’da	çalışma	izniyle	çalışan	mültecilerle	de	görüştü.	Bu	kişiler	kayda	
değer	bir	şekilde	daha	iyi	çalışma	şartlarını	olduğunu	ifade	ederek,	genel	olarak	enformel	sektörde	
çalıştıkları	zamana	kıyasla	çok	daha	iyi	bir	yaşam	standartlarının	olduğunu	aktardılar.			

Suriyeli	bir	çift	olan	Hamza	ve	Manal	Refugees	International’a	daha	önce	diğer	kentlerde	yaşamayı	
denediklerini;	ancak	daha	fazla	iş	olanağı	olduğu	için	İstanbul’a	taşınmaya	karar	verdiklerini	söyledi.	
Manal,	daha	önce	güneydoğuda	çalışma	izni	olmaksızın	bir	lokantada	çalıştığını	ve	günde	12	saat	
bulaşık	yıkama	karşılığında	ayda	900	TL	(yaklaşık	$232)	aldığını	söyledi.	Manal’a	ödeden	bu	ücret,	
Türkiyeli	meslektaşının	aldığı	ücretin	yarısından	da	azdı.	Hamza	da	İstanbul’da	çalışma	izni	olmadığı	
zamanlarda	günde	12	ve	bazen	de	13	saat	bir	tırdan	yükleme	ve	boşaltma	işi	yaptığını	ve	ayda	1300	
TL	($335)	kazanabildiğini	aktardı.	Hamza,	kendisine	herhangi	bir	ihtar	verilmeksizin	işten	çıkarıldı	ve	
işsiz	kalıp	iş	aramaya	devam	ettiği	dönemde	de	borç	içine	girdi.	Hamza	ile	Manal	nihayet	iş	arayan	
mültecileri	potansiyel	işverenlerle	buluşturmayı	hedefleyen	bir	sivil	toplum	örgütünün	yardımıyla	
kendilerini	yasal	bir	şekilde	çalışma	izniyle	istihdam	etmeyi	kabul	eden	bir	şirkette	iş	buldular.	Çift,	
şimdilerde	günde	8	saat	çalıştıklarını,	şirketin	sahibiyle	ilişkilerinin	iyi	olduğunu	ve	fazla	mesai	
yaptıklarında	da	bunun	ücreti	alabildiklerini	söylediler.	Hamza	ve	Manal,	Refugees	International’a	bu	
yeni	işin	aynı	zamanda	yaşamlarını	değiştirdiğini	de	aktardı.		

	

Kapsamlı	Mülteci	Müdahale	Çerçevesi:	Türkiye’nin	örnek	teşkil	etme	fırsatı		

Eylül	2016	tarihinde	Birleşmiş	Milletler	üyesi	193	ülkenin	tamamı	Mülteci	ve	Göçmenlere	İlişkin	New	
York	Bildirgesi’ni	kabul	etti.	Ülkeler	işgücü	piyasasını	mültecilere	açan	hükümetler	tarafından	atılan	
olumlu	adımları	memnuniyetle	karşılayarak	“mülteci	ve	göçmen	barındıran	ülkelerin	ve	bu	
ülkelerdeki	toplulukların	dayanıklılıklarının	artırılması	ve	istihdam	yaratma	ve	gelir	getirici	diğer	
fırsatlar	tesis	etme	yoluyla	bu	ülkelere	destek	verilmesi”	taahhüdünde	bulundular.xii	Bu	ülkeler	aynı	
zamanda,	mülteci	barındıran	ülkelere,	BMMYK’nın	da	aralarında	bulunduğu	Birleşmiş	Milletler	



örgütleriyle	iş	birliğinde	bulunarak	“mültecilerin	eğitim,	sağlık	hizmetleri,	gelir	getirici	kaynaklar	ve	
işgücü	piyasalarına	erişimlerini,	mülteciler	arasında	herhangi	bir	şekilde	ayrım	yapmaksızın	ve	yerel	
toplulukları	da	güçlendirecek	şekilde	arttırma	taahhüdünde	bulunmak	suretiyle	mültecilerin	öz	
yeterliliklerini	pekiştirecek	tedbirleri	alma”xiii	çağrısında	bulunan	Kapsamlı	Mülteci	Müdahale	
Çerçevesini	de	kabul	ettiler.		

Türkiye’de	mültecilerin	işgücü	piyasasına	erişimlerini	mümkün	kılan	sistem,	Eylül	2016	tarihli	New	
York	Bildirgesi’nde	verilen	taahhütlerle	bir	arada	ele	alındığında,	Türkiye’deki	mültecilerin	geçim	
kaynaklarına	erişimini	iyileştirme	ve	bu	bireylerin	Türkiye	hükümeti,	uluslararası	toplum	ve	özel	
sektörün	ortak	çabasıyla	güvenli	ve	onurlu	çalışma	şartlarına	erişimlerini	sağlama	hususunda	önemli	
bir	fırsat	sunuyor.	
	

II. Yasal	istihdama	erişimin	önündeki	zorluklar	

Türkiye’deki	mültecilerin	büyük	bir	bölümü	yasal	istihdama	erişemediklerinden	ötürü	enformel	ve	
çoğu	zaman	sömürü	koşullarında	sıkışıp	kalmış	durumdalar.	Zira	bu	enformel	sektördeki	uzun	çalışma	
saatleri	mültecilerin	Türkçe	kurslarına	ya	da	becerilerini	geliştirip	daha	iyi	bir	iş	bulabilmelerini	
sağlayabilecek	diğer	kurslara	katılabilmeleri	önünde	bir	engel	oluşturuyor.		

Büyükşehirde	yaşamanın	zorlukları		

Refugees	International’ın	14	milyondan	fazla	nüfusu	olan	İstanbul’da	görüştüğü	mülteciler,	
büyükşehirde	yaşamanın	getirdiği	bir	dizi	zorluktan	bahsettiler.	İstanbul’daki	mülteci	nüfusu	
geçtiğimiz	birkaç	yıl	içinde	ciddi	bir	biçimde	artış	gösterdi.	İstanbul’da	yaşayan	mülteciler,	Refugees	
International’a	bu	kente	ya	iş	bulabilmek	ya	da	akrabalarının	yakına	olmak	için	geldiklerini	aktardılar.	
Mültecilerin	İstanbul’da	daha	fazla	iş	bulabilme	imkânı	olsa	da	masraflar,	özellikle	de	barınmaya	
ilişkin	olanlar,	ülkenin	diğer	illeriyle	karşılaştırıldığında	çok	daha	yüksek.		

Dört	yıldır	Türkiye’de	yaşayan	Suriyeli	mülteci	bir	kadın	olan	Manal	Refugees	International’a	şunları	
söyledi:	“İstanbul’da	hayat	Türkler	için	zor,	mülteciler	için	daha	da	zor.	Hayat	tabii	ki	zor;	çünkü	
savaştan	kaçtığımız	için	zaten	psikolojik	olarak	sorunlarımız	var.	Yakınınızda	insanların	öldüğünü	
görmek,	hoşça	kal	demek	ve	onları	son	kez	görüp	görmediğinizi	bilememek	kolay	şeyler	değil.	
Türkiye’deki	sorun,	kaydolmuş	olsak	bile	bize	mülteci	gibi	muamele	edilmemesi.	Bizler,	Türkiye’de	
misafiriz.”	

Refugees	International’ın	İstanbul’da	görüştüğü	mültecilerin	büyük	bir	bölümü	Türkiye’deki	çalışma	
izinleri	konusunda	ya	sınırlı	bir	şekilde	bilgi	alabildiklerini	ya	da	hiç	alamadıklarını	aktardılar.	
Görüşmecilerden	bazıları	geçici	koruma	altında	olanlara	sağlanan	çalışma	izni	ile	ikamet	izni	
arasındaki	farkı	bilmiyordu	(ikamet,	Türkiye’de	uluslararası	koruma	kategorilerinden	birine	dahil	
olmaksızın	yaşayan	yabancılara	verilen	bir	izin).	Refugees	International’ın	İstanbul’da	tespit	ettiği	
temel	sorunlardan	biri	de	mültecilerin	geçim	kaynaklarına	erişim	ve	diğer	hizmetler	konusunda	
bilgiye	ulaşabilecekleri,	evlerine	yakın	yeterli	sayıda	toplum	merkezinin	olmayışıydı.	Kentin	ölçeği	ve	
barındırdığı	mülteci	nüfusunun	büyüklüğü	göz	önünde	bulundurulduğunda,	bu	türden	merkezlere,	
özellikle	de	mülteci	kadın	ve	çocukların,	çok	fazla	ihtiyacı	var.		

İstanbul’da	STK’lar	tarafından	desteklenen	merkezlerin	yanı	sıra	yalnızca	7	resmi	toplum	merkezi	
bulunuyor.	Kentteki	Suriyeli	olmayan	birkaç	bin	mülteci	ve	sayıları	700	ila	900	bin	arasında	olduğu	
tahmin	edilen	Suriyeli	mülteci	nüfusu	göz	önünde	bulundurulduğunda	bu	sayı	bu	nüfus	için	oldukça	
az.		



22	yaşındaki	Suriyeli	mülteci	Ayman	“Bizim	için	bir	bilgi	kaynağı	yok.	Bazen	insanlarla	tanıştığımda	
bana	‘Senin	şöyle	bir	şeye	hakkın	var’	diyorlar	ve	ben	‘gerçekten	mi?’	diye	soruyorum”	dedi.		

Bir	diğer	Suriyeli	mülteci	Mazen	de	Refugees	International’a	“burada	haklarımız	var	ama	biz	
bunlardan	yararlanamıyoruz.	Türkiye’deki	kurallarla	ilgili	olarak	BM’den	ya	da	STK’lardan	değil,	
Türklerden	ve	arkadaşlarımızdan	bilgi	edinebiliyoruz”	diye	aktardı.		

Türkiye	hükümeti	mültecilere	yönelik	olarak	çalışma	izni	sistemi	ve	işyerindeki	haklara	ilişkin	açık	ve	
kapsamlı	bir	bilgilendirme	kampanyası	yürütmeli	ve	bilgiye	mülteci	erkeklerin	yanı	sıra	mülteci	
kadınların	da	erişebilmelerini	sağlamalıdır.	Bu	kampanya,	aynı	zamanda	Suriye’den	ve	diğer	
ülkelerden	gelen	mültecilerin	tabi	olduğu	çalışma	izni	sistemine	dair	kapsamlı	bilgi	sağlamalı	ve	büyük	
kentsel	bölgelerde	yaşayan	kişilere	ulaşacak	şekilde	tasarlanmalıdır.	

İşverenlerin	mültecileri	istihdam	etme	konusundaki	isteksizliği		

Türkiye’deki	enformel	işgücü	piyasasının	hacmi	oldukça	büyük.	Birçok	görüşmeci,	brüt	1.777	TL	(ya	da	
457$)	net	1400	TL	(360$)	olan	asgari	ücreti	ödeme	zorunluluğu	nedeniyle	işverenlerin	çoğunun	
kendilerini	resmi	olarak	işe	almaktan	çekindiğini	dile	getirdi.	İşverenlerin	sosyal	güvenlik	sistemi	
çerçevesinde	işveren	katkı	payını	ödemek	istememeleri	de	mültecilerin	Türkiye’de	yasal	olarak	
istihdam	edilmelerinin	önündeki	bir	diğer	engeli	oluşturuyor.	İşverenler,	tüm	bunlara	ilaveten,	bir	
mülteciyi	istihdam	etmek	istediklerinde	537	TL	(138$)	tutarındaki	çalışma	izni	harcını	da	ödemek	
durumda	kalıyorlar	ve	bu	da	mültecilerin	istihdamı	önünde	yeni	bir	engel	oluşturuyor.	Refugees	
International,	Türkiye	hükümetinin	mevcut	çalışma	izni	harcı	tutarını	düşürmeye	yönelik	bir	tartışma	
yürüttüğüne	dair	duyumlar	aldı.			

Türkiye	hükümeti	işverenleri	çalışma	izni	sistemi	ve	işçi	hakları	konusunda,	Türkiye	kamuoyunu	ise	
mültecilerin	Türkiye	ekonomisi	ve	toplumuna	yaptıkları	katkı	ve	beraberlerinde	getirdikleri	beceriler	
konusunda	bilgilendirecek	kampanyalar	yürütmelidir.	Çalışma	izni	başvuru	harcından	muafiyet,	
mültecilerin	istihdamını	teşvik	edebilecek	önemli	bir	tedbir	olacaktır.		

Dil	engeli	

Refugees	International’ın	görüştüğü	mültecilerin	çoğu	Türkçe	bilmemelerini	yalnızca	istihdama	değil;	
ama	aynı	zamanda	sağlık	ve	eğitim	de	dâhil	olmak	üzere	genel	anlamda	hizmetlere	erişimlerinin	
önündeki	temel	engellerden	biri	olarak	tanımladılar.	Bir	STK	çalışanı	bu	duruma	ilişkin	olarak	“Çok	
sayıda	mülteci	Türkiye’nin	diğer	bölgelerinden,	özellikle	de	güneydoğusundan,	İstanbul’a	taşındı;	
çünkü	burada	daha	fazla	iş	imkânı	ve	akrabaları	var.	Hizmetlere	erişimdeki	temel	sorun	dil	engeli”	
dedikten	sonra	bu	durumun	sağlık	hizmetlerine	erişimde	de	ciddi	zorluklara	neden	olduğunu	aktardı.	

Türkiye	Millî	Eğitim	Bakanlığı,	2017	yılının	başlarında,	Bakanlıkla	protokol	imzalamamış	olan	STK’ların	
mültecilere	yönelik	Türkçe	dil	kurslarını	durdurmaya	mecbur	etti.	Refugees	International’ın	edindiği	
bilgilere	göre	yerel	makamlar	bu	türden	kurslar	açabiliyor;	ancak	bir	kursun	açılabilmesi	için	en	az	12	
kişinin	talepte	bulunması	gerekiyor.			

Ücretsiz	Türkçe	dil	kurslarının	olmamasının	yanı	sıra,	Refugees	International’ın	görüştüğü	mültecilerin	
bir	bölümü	de	enformel	sektördeki	uzun	çalışma	saatlerinin	bu	kurslara	katılmaları	önünde	bir	engel	
teşkil	ettiğini	aktardı.		

Örneğin,	Suriyeli	bir	mülteci	olan	Ayman	“Suriyelilerin	çoğu,	vakitleri	olmadığı	için	Türkçe	
öğrenemiyorlar”	dedi.		

Türkiye	hükümeti,	AB,	ABD	hükümeti	ve	Birleşmiş	Milletler’in	desteğiyle,	Türkiye’deki	Türkçe	
bilmeyen	mültecilerin	dil	sorununu	çözme	yönünde	adımlar	atmalı	ve	ücretsiz	Türkçe	dil	kurslarını	



tüm	uyruklardan	gelen	yetişkin	ve	çocuk	mültecilere	erişebilecek	şekilde	tesis	etmelidir.	Hükümet,	
ayrıca	mültecilerin	bu	kurslara	katılabilmelerini	kolaylaştırmak	için	kursları	mültecilerin	ikamet	
ettikleri	yerlerde	ve	çalışma	saatlerine	uyacak	şekilde	düzenlemelidir.	Türkçe	dilinin	daha	iyi	bilinmesi	
mültecilerin	yasal	istihdamının	yanı	sıra	kamu	tarafından	sunulan	sağlık,	eğitim	ve	diğer	hizmetlere	de	
erişimlerini	kolaylaştıracaktır.		

Kayıtta	karşılaşılan	engel	ve	gecikmeler	

İstanbul’daki	mültecilere	yönelik	olarak	hizmet	veren	bir	STK	çalışanının	verdiği	bilgiye	göre,	Ekim	
2017	tarihi	itibariyle	İstanbul’daki	Suriyeli	mültecilerin,	mültecilerin	sağlık	ve	eğitim	hizmetlerine	
erişimleri	ile	çalışma	izni	başvurusunda	bulunabilmeleri	için	şart	olan	kimliği	alabilmelerinin	en	az	6	ay	
sürdüğünü	ifade	etti.	Mülteciler,	kimlik	olmadan	sadece	acil	sağlık	hizmetinden	faydalanabiliyorlar.	
Çocuklar	da	okula,	yetkili	makamlardan	izin	almak	suretiyle,	kimliksiz	gidebiliyorlar.		

Suriyeli	olmayan	mülteciler	ise	Türkiye’deki	uydu	kent	sisteminde	daha	büyük	zorluklarla	karşılaşıyor.	
Bu	sistemde	Türkiye	makamları	kişiyi	(İstanbul,	İzmir	ve	Ankara	dışında)	62	ilden	birine	yönlendiriyor	
ve	mültecilerin	yönlendirildikleri	bu	kentte	ikamet	etmesi	ve	yerel	makamlara	düzenli	aralıklarla	
bildirimde	bulunması	gerekiyor.xiv		Mülteciler	özel	bir	izin	almaksızın	uydu	kentlerin	dışına	seyahat	
edemiyorlar.	Her	ne	kadar	mültecilerin	İstanbul’da	ikametlerine	izin	verilmiyor	olsa	da,	çoğu	kentteki	
enformel	sektörden	daha	fazla	iş	imkânı	olmasından	ötürü	izin	almaksızın	İstanbul’a	taşınıyorlar.			

Daha	sonrada,	ya	masraflı	ve	zaman	alıcı	olsa	da	düzenli	olarak	uydu	kentlerine	gidip	bildirim	
yükümlülüklerini	yerine	getirme	yoluna	başvuruyorlar	ya	da	imza	atmayı	bırakıp	sınır	dışı	edilme	
riskiyle	karşı	karşıya	kalıyorlar.	Refugees	International,	İstanbul’da	ayrıca	yönlendirildikleri	uydu	
kentteki	yetkili	makamlara	hiç	kayıt	yaptırmamış	ve	dolayısıyla	da	kimlikleri	olmadığından	ötürü	kamu	
hizmetlerine	erişimleri	bulunmayan	Suriyeli	olmayan	mültecilerle	de	görüştü.	Uydu	kent	sistemi	
Suriyeli	olmayan	mülteciler	için,	özellikle	İstanbul’da,	yasal	istihdama	erişimin	önündeki	temel	
engellerden	birini	oluşturuyor;	zira	bu	kişiler	tıpkı	geçici	koruma	altındaki	Suriyeliler	gibi	kayıt	
oldukları	kentte	çalışabiliyorlar.		

Yalova’da	kayıt	yaptırmış	ancak	İstanbul’da	ikamet	eden	Afgan	bir	mülteci	Refugees	International’a	
“Çalışma	izni	konusunda	bir	yasa	olduğunu	duydum;	ancak	bu	izni	almayı	başarabilmiş	bir	Afganı	
duymuş	değilim.	Böyle	bir	örnek	var	mı	bilmiyorum”	dedi.		

İstanbul’da	görev	yapan	bir	insani	yardım	çalışanı	ise,	Suriyeli	olmayan	mültecilerle	ilişkili	olarak	
Refugees	International’a	şunları	söyledi:	“Cinsel	tacize	uğradıklarında	ya	da	maaşları	ödenmediğinde	
yapabilecekleri	hiçbir	şey	yok.	Bu	insanları	çoğu	İstanbul’da	kayıtlı	değiller.	Dolayısıyla	burada	
olmamaları	gerekiyor.”	

Sosyal	gerilimler	

Görüşmeciler	mültecilere	dair,	yüksek	tutarda	maddi	yardım	aldıkları,	çalışmak	istemedikleri	ya	da	
Türk	vatandaşlarının	işlerini	ellerinden	alacakları	gibi	yanlış	kanıların	oldukça	yaygın	olduğunu	ifade	
ettiler.	Bir	BM	görevlisinin	de	vurguladığı	üzere	“yerel	nüfusa	mültecilerin	ekonomiye	büyük	katkılar	
yaptığını	anlatmak”	gerekiyor.		

Refugees	International’ın	görüştüğü	35	yaşındaki	Suriyeli	mülteci	Meryem,	“Burada	bir	geleceğim	
yok”	dedikten	sonra	şunları	ekledi:	“Türkiye’ye	savaştan	önce	de	gelirdim.	Benim	için	çok	farklıydı.	
Yani	şimdi	mülteci	olarak	gördüğümden	çok	daha	farklı.	İnsanlar	Suriyeli	olduğumu	anladıkları	an	her	
şey	değişiyor.	Suriye	Konsolosluğu’nun	önünde	bekliyordum,	yoldan	geçen	bir	Türk	bana	dönüp	baktı	
ve	sanki	bir	hakaretmiş	gibi	bana	‘Suriyeli’	dedi.”	



İstanbul’da	mültecilere	yönelik	hizmetler	veren	bir	insani	yardım	çalışanı,	Türkiye’de	mültecilere	
yönelik	karşıtlığın	yaygın	olduğunu	ifade	ederek	“Onları	burada	istemiyorlar.	Entegre	olmalarını,	
çalışma	izinlerinin	olmasını	ya	da	okullarda	olmalarını	istemiyorlar”	dedi.		

Refugees	International’ın	görüştüğü	bazı	Suriyeliler	ise	ev	kiralarken,	ev	sahiplerinin	evleri	Suriyelilere	
kiraya	vermek	istememelerinden	ötürü	zorluklar	yaşadıklarını	aktardı.	Suriyeli	bir	mülteci	olan	Kemal	
Refugees	International’a	ev	sahipleri	ve	emlakçılarla	iletişim	kurduğunda	bu	durumla	birden	fazla	
karşı	karşıya	kaldığını	söyleyerek	“’Selamlar,	bu	evi	görmek	istiyorum,’	dediğimde	bana	nereli	
olduğumu	soruyorlar.	Suriyeli	olduğumu	söylediğimde	ise	‘Araplara	kiralamıyoruz’	diyorlar”	dedi.		
Görüşmecilerin	bir	bölümü	de	kendilerine	önerilen	aylık	kiraların	yüksek	olduğunu	ve	çoğu	zaman	
kiralamak	için	depozit	de	dâhil	olmak	üzere	kendilerinden	çok	yüksek	tutarlar	istendiğini	ifade	ettiler.	
Bu	durum,	mültecilerin	aylık	bütçeleri	üzerinde	ek	bir	yük	olmakla	kalmıyor	kiralık	ev	bulabilmeleri	
önünde	ilave	bir	zorluk	da	yaratıyor.			
	

SONUÇ		

Türkiye,	Suriyeli	mültecilere	yönelik	çalışma	izni	sistemini	yürürlüğe	koyarak	önemli	bir	adım	atmış	
olsa	da,	aradan	geçen	iki	yılda	bu	imkândan	çok	az	kişi	yararlanabildi.	Hâlihazırda	mültecilerin	çok	
büyük	bir	bölümü	sömürü	ve	istismara	karşı	savunmasız	bir	durumda	oldukları	enformel	sektörde	
çalışmaya	devam	ediyor.	Benzer	bir	biçimde	Türkiye’deki	Suriyeli	çocukların	yarısından	fazlası	okula	
gidebilse	de,	yüzde	41’i	gidemiyor.	Bu	durumun	altında	yatan	temel	neden	ise	ebeveynlerinin	yeterli	
gelir	elde	edememelerinden	ötürü	çocukların	eğitim	almak	yerine	çalışmak	zorunda	kalmaları.	
Mültecilerin	barındıkları	ülkeye,	o	ülkenin	ekonomisi	ve	toplumuna	pozitif	yönde	ve	üretken	bir	katkı	
sunabilecekleri	istihdam	piyasasına	erişimlerini	kolaylaştırmamak,	onların	beraberlerinde	getirdikleri,	
çeşitlilik	arz	eden	zengin	beceri	ve	yetkinliklerden	faydalanma	fırsatını	kaçırmak	anlamına	da	geliyor.		

Bu	raporda	belirtildiği	gibi,	Türkiye	hükümeti	bazı	olumlu	ve	önemli	adımlar	attı.	Ancak	Türkiye,	3,5	
milyonluk	bu	büyük	mülteci	nüfusunun	ortaya	çıkardığı	zorlukları	göğüslerken	yalnız	bırakılmamalı.	
Özel	sektör	dâhil	olmak	üzere,	uluslararası	toplumun,	mültecilerin	Türkiye’de	yasal	istihdamının	
desteklenmesi	ve	bu	alanda	teşviklerin	oluşturulmasında	oynaması	gereken	önemli	bir	rol	var.	
Mültecilerin	yasal	istihdamı,	onların	onur	duygusunu	yeniden	tesis	ederek,	kendi	kendine	yetebilir	ve	
içinde	yaşadıkları	toplumla	entegre	olmalarına	imkân	vererek,	yalnızca	mültecilere	fayda	sağlamakla	
kalmayacak;	ama	aynı	zamanda	onların	daha	az	devlet	desteğine	ihtiyaç	duymasını	ve	beceri	ve	
uzmanlıklarından	faydalanılmasının	önünü	de	açarak,	bu	sayede	Türkiye	hükümeti	için	de	faydalı	
olacaktır.		

Mültecilerin	büyük	bir	çoğunluğu	yakın	gelecekte	de	Türkiye’de	yaşamaya	devam	edecek.	Bu	süreçte,	
Amerika	Birleşik	Devletleri	ve	Avrupa	Birliği	hükümetleri,	yeniden	yerleştirme	programları,	insani	
vizeler,	çalışma	ve	öğrenci	vizeleri	ve	aile	birleştirme	programları	ile	Suriye	ve	diğer	ülkelerden	daha	
fazla	mülteciyi	kabul	etmek	suretiyle	Türkiye’nin	üzerindeki	baskıyı	azaltmak	için	daha	fazla	çaba	
harcamalıdır.	Türkiye’de	mültecilere	yönelik	yapılagelen	çalışmalar	başka	ülke	ve	bağlamlarda	iyi	
uygulama	örnekleri	olarak	kullanılabilir.	Ancak	sürdürülebilir	bir	ilerleme	kaydetmek	için	tüm	
aktörlerin	mültecilerin	insan	haklarını	en	temel	mesele	olarak	kabul	edip	birlikte	çalışmaları	
gerekiyor.		
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