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1. GİRİŞ:  

 

Bu rapor, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan MATILDE (Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde 
Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi Projesi) bölgesi olarak tanımlanan 
Bursa’da ve Karacabey'de uluslararası göçmenlerin ve mültecilerin tarımsal üretim süreçleri, işgücü 
piyasası dinamikleri ve yerel ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılan saha çalışması 
ve masabaşı araştırma bulgularına dayanmaktadır. Rapor farklı bölümlerden oluşmakta olup, MATILDE 
(Bursa ve Karacabey) bölgesindeki göçmenlerin ve mültecilerin mekansal dağılımı, sosyo-demografik 
özellikleri ve bölge üzerindeki sosyal, ekonomik ve yerel etkileri etrafındaki hususları ele alan bölümleri 
içermektedir. Raporda temel olarak Karacabey’de ve Bursa'da ikamet eden göçmen ve mültecilerin yol 
açtığı sorunlar, zorluklar ve fırsatlar ele alınmaktadır. Son on yılda Türkiye topraklarına yönelik kitlesel 
Suriyeli göçünü tecrübe ederken, raporda, söz konusu yeni göç dalgasının tarihsel olarak hem iç hem de 
uluslararası göçün farklı biçimlerine sahne olan bu bölgede (Bursa ve Karacabey) yarattığı sosyal, 
ekonomik ve bölgesel etkileri üzerinde durulacaktır. 

Rapor beş alt bölümden oluşmaktadır. Giriş mahiyetindeki birinci bölümü takiben ikinci bölümde, 
Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin durumuna ilişkin bir tartışma yer almaktadır. Üçüncü 
bölümde, Türkiye’deki ve Bursa'daki göçmenlerin ve yerel toplulukların bir arada yaşamasına değinilerek, 
merkezi devlet aktörlerinin, yerel belediye aktörlerinin, sivil toplum aktörlerinin ve göçmenlerin rolleri 
tasvir edilmiştir. Dördüncü bölümde Karacabey’in ve Bursa'nın demografik, sosyal, kültürel ve bölgesel 
özellikleri incelenmektedir. Beşinci bölümde MATILDE bölgesindeki göçmen ve mültecilerin istihdam 
edilebilirliği ile ilgili konular, sorunlar, zorluklar, ihtiyaçlar ve fırsatlar incelenmektedir. Bu bölüm saha 
araştırmasından elde edilen bulgulara ve istatistiklere dayanarak, göçmenlerin ve mültecilerin bugüne 
kadar özellikle de Karacabey'e ve Bursa'ya nasıl etki ettiğinin ayrıntılı bir resmini göstermektedir. 

2021 yazında Karacabey’de ve Bursa'da katılımcı eylem araştırması yöntemi (Stringer, 2014; Schneider, 
2012; McTaggart, 2010; Lewin, 1946) ile bir saha çalışması gerçekleştirdik. Göç uzmanları, göçmen 
çalışanlar, mevsimlik göçmen işçiler, küçük ölçekli göçmen girişimciler, işverenler, sağlık, istihdam ve 
eğitim sektörlerinde yer alan yerel paydaşlarla 15 yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirdik (Bkz. Tablo 
1). Göç uzmanlarına, göçmenlere ve yerel paydaşlara sorulmak üzere orijinal olarak üç farklı soru seti 
hazırlandı. Araştırma ekibi baş araştırmacı, araştırmacı ve Arapça-Türkçe tercümandan oluşmaktadır. Saha 
araştırması, Haziran-Eylül 2021 tarihleri arasında Karacabey’de ve Bursa'da gerçekleştirildi. Katılımcı 
eylem araştırması sırasında yapılan görüşmelerin yanı sıra, bu raporda ayrıca resmî kurumlar ve 
paydaşlarımız tarafından sağlanan istatistiki kaynaklardan ve son olarak saha araştırması sırasındaki 
gözlemlerimizden yararlanılmıştır. 

MATILDE araştırması çerçevesinde, uluslararası göçmenlerin entegrasyonu sürecinde kırsal-dağlık 
bölgelerdeki işgücü piyasaları üzerinde nasıl bir etki yarattıkları konusu bu raporun merkezinde yer 
almaktadır. Bununla birlikte, sosyal ve demografik boyutlar tamamen bir kenara bırakılmamıştır. Bu 
bağlamda, eldeki veriler, daha ziyade uluslararası göçün ekonomik boyutuna ilişkin göstergeler (göçmen 
işçilerin payı ve/veya örneğin yabancı işverenlerin payı) ile işgücü piyasası entegrasyonuyla ilgili diğer 
göstergelere (örneğin eğitim istatistikleri) atıfta bulunmaktadır. Bununla birlikte, veri mevcudiyeti veya 
veri eksikliği veyahut güvenilir olmayan veriler, Türkiye bağlamında özellikle yerel düzeyde ve kırsal 
kesimde genel bir sorundur. Eldeki mevcut veriler, doğru bir analiz için tek başına yanıltıcı olabilmektedir. 
Kayıt sorunu ve işgücü piyasasındaki yüksek kayıt dışılık oranı sadece Bursa (ve/veya Karacabey) için değil, 
genel olarak Türkiye için de dikkate alınmalıdır. Mevcut veriler özelindeki bu sıkıntılar, daha önce de 
belirtildiği gibi, paydaşlarımız tarafından saha araştırması sırasında sağlanan yerel bilgi ve rakamlarla 
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giderilmeye çalışılmıştır. Seçtiğimiz göstergelerdeki niceliksel boşluk, görüşmeler yoluyla sağlanan 
niteliksel bilgilerle kapatılmaya çalışılmıştır. 

Table 1. Mülakat Veri Tablosu 

Mülakat 
kodu 

Mülakat tarihi Politika 
düzeyi 

Uyruk Paydaş türü Pozisyon 

WP5TRB001 15 Haziran 2021 Yerel Türkiye Kamu kurumu Sağlık çalışanı 

WP5TR001 1 Haziran 2021 Ulusal Türkiye Üniversite İktisat Bölümü 
Öğretim Üyesi 

WP5TR002 6 Temmuz 2021 Ulusal Türkiye Araştırma kurumu  Ulusal Proje 
Koordinatörü 

WP5TR003 5 Temmuz 2021 Ulusal Türkiye Uluslararası 
kuruluş 

Kıdemli Proje 
Yöneticisi 

WP5TRB002 7 Temmuz 2021 Bölgesel Türkiye Eğitim ve mesleki 
eğitim kurumu 

Departman 
sorumlusu 

WP5TRB003 28 Temmuz 2021 Yerel Türkiye Sendikalar ve 
örgütlü temsilci 
gruplar 

Üst düzey çalışan 

WP5TRB004 4 Ağustos 2021 Bölgesel Suriye Küçük özel işletme Esnaf 

WP5TRB005 4 Ağustos 2021 Bölgesel Suriye Küçük özel işletme Esnaf 

WP5TRB006 4 Ağustos 2021 Yerel Suriye Örgütlenmemiş/ 
diğer çıkar grupları 

Hemşire 

WP5TRB007 4 Ağustos 2021 Yerel  Afganistan Örgütlenmemiş/ 
diğer çıkar grupları 

Doktor 

WP5TRB008 4 Ağustos 2021 Yerel  Suriye 
kökenli T.C. 
vatandaşı 

Özel Sektör Fabrika sahibi 

WP5TRB009 4 Ağustos 2021 Yerel  Suriye Örgütlenmemiş/ 
diğer çıkar grupları 

Mevsimlik tarım 
işçisi 

WP5TRB010 4 Ağustos 2021 Yerel Suriye Örgütlenmemiş/ 
diğer çıkar grupları 

Mevsimlik tarım 
işçisi 

WP5TRB011 4 Ağustos 2021 Yerel Suriye Örgütlenmemiş/ 
diğer çıkar grupları 

Mevsimlik tarım 
işçisi 

WP5TRB012 4 Ağustos 2021 Bölgesel Suriye Kamu kurumu Mülteci irtibat 
sorumlusu 
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2. SURİYELİLERİN TÜRKİYE'YE KİTLESEL GÖÇÜ 

 
Türkiye 2015 yılından bu yana dünyanın en fazla mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke statüsündedir. 
Ağustos 2021'de Türkiye'de 3.699.388'i geçici koruma altında Suriyeli olmak üzere 4 milyondan fazla 
mülteci bulunuyordu.1

  Türkiye, Suriye kitlesel göçünü büyük ölçüde kendi kaynaklarını kullanarak başarıyla 
yönetmiş, aynı zamanda uluslararası mali yardımlarla da desteklemiştir. Suriyelileri destekleyen ve 
kapsayan hizmetler ve projeler açısından belediyelerin süreçteki yaklaşımları Türkiye'nin kitlesel göçle 
mücadele konusundaki tarihi ve deneyimi ile birlikte önemli bir başarı faktörü olmuştur. AB ülkelerinden 
farklı olarak Türkiye, Türkiye'deki günlük yaşamları sorunsuz olmaktan uzak olsa da Suriyeli mültecilerin 
varlığını bir kriz olarak tanımlamamaktadır. Suriyeli göçmenler ve yerel halk arasında sosyal gerilimlerin 
ortaya çıktığı olaylar olmuştur (Mackreath ve Sağnıç, 2017; Herwig, 2017), ancak belediye ve STK sosyal 
uyum projeleri ve çabaları genel olarak bu tür olayların oluşmasını en aza indirmiş veya tırmanmasını 
önlemek için müdahale etmiştir.  Bununla birlikte, toplumsal hareketlerin ortaya çıkması ve gençliğin 
radikalleşmesi tehdidinin artmasıyla, hükümetin Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin her 
düzeydeki politikalarını gözden geçirmesi ve daha da etkili sosyal uyum politikaları ve uygulamaları 
formüle etmesi ve halkın göç ve göçmenlere karşı olan tutumlarını olumlu yönde etkilemesi 
gerekmektedir. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, medya ve üniversiteler 
Suriyelilerin karıştığı toplumsal gerilimleri ve çatışmaları tırmandıran tepkisel eğilimlerle mücadeleye 
katkıda bulunabilirler. Göçün olumlu ve de olumsuz dinamiklerinin yerel bağlamlarda gerçekleştiği göz 
önüne alındığında, belediyelerin bu süreçlerdeki öncü rolü oldukça önemlidir. 
 
Türkiye, göçle ilgili güvenlik odaklı ve kalkınmacı paradigmaların birleşimine dayalı olarak göçle ilgili yasa 
ve yönetmelik gibi düzenlemeler ile politikalarını geliştirme sürecindedir (Erdoğan ve Kaya, 2015). 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (2013 tarihli 6458 sayılı Kanun) bu yaklaşımı 
somutlaştırmaktadır.2 Mültecilerin geçici koruma statüsünün söz konusu kanun ile yasal dayanağa 
kavuşmuş ve Ekim 2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.3  Türkiye, bölgedeki diğer 
birçok ülkede olduğu gibi, politikalarını sürekli revize ederek göç yönetimine ilişkin en iyi uygulamaları 
formüle etmeye çalışmaktadır. Göç yönetiminin çok katmanlı olması nedeniyle kitlesel göçün yönetimi 
konusu oldukça karmaşıktır ve siyaseten hassas bir konudur. Evrensel olarak desteklenmese de 
göçmenlerle ilgili kapsayıcı bir politika izlemek, herkes için eşit kalitede hizmet vermek yerel ve göçmen 
topluluklar arasındaki sosyal uyumun sağlanması için de gereklidir. 

Türkiye, göç yönetimine ilişkin gelişmiş mevzuatlar ve düzenlemeler yayınlamış; göçmenlerin ihtiyaçlarını 
ele almak ve sosyal uyumu teşvik etmek için önemli projeler ve pratik önlemler uygulamıştır. Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü'nün, 2014 yılındaki Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na dayanan, 2017 Strateji 
Belgesi ve Uyum Ulusal Eylem Planı halihazırda kamuoyunda görünürlük kazanmaktadır.4

  Etkili bir uyum 
politikası, STK'lar, göçmenler ile ev sahibi topluluklar, sivil ve kültürel kuruluşlar, üniversiteler, medya ve 
özellikle öncü ve koordine edici bir rol oynaması gereken belediyeler gibi paydaşlar aracılığıyla yerel 
bağlamda göçmenlerin aktif sosyal katılımını kolaylaştırmalıdır. 

                                                           
1Ayrıntılı, güncel istatistikler için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (GİGM) internet sitesine bkz: 
https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638  
2Türk Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) 11 dilde yayınlandı. İngilizce metin için bkz. 
https://en.goc.gov.tr/kurumlar/en.goc/Ingilizce-kanun/Law-on-Foreigners-and-International-Protection.pdf Erişim 
tarihi 13 Ağustos 2021.  
3 Geçici Koruma Yönetmeliği'nin tam metni için bkz. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma-kanunu-ve-yonetmeligi 
Erişim tarihi: 3 Ağustos 2021. 
4 Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı için bkz. https://www.goc.gov.tr/uyum-strateji-belgesi-ve-ulusal-eylem-
plani Erişim tarihi: 21 Temmuz 2021. 

https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
https://en.goc.gov.tr/kurumlar/en.goc/Ingilizce-kanun/Law-on-Foreigners-and-International-Protection.pdf
https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma-kanunu-ve-yonetmeligi
https://www.goc.gov.tr/uyum-strateji-belgesi-ve-ulusal-eylem-plani
https://www.goc.gov.tr/uyum-strateji-belgesi-ve-ulusal-eylem-plani
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı, çeşitli paydaşların katılımıyla geliştirilen 
göç politikasına rehberlik etmek üzere kurulmuştur. Yol gösterici ilkeleri; barış içinde bir arada yaşama, 
çok taraflı katılım, kendi kendine yeterlilik, müzakere, diyalog, çok kültürlülük, dayanışma, empati, iş 
birliği, uzlaşma ve çeşitliliğe hoşgörü, sosyal hayata katılım, nezaket ve insan haklarına saygıdır. 
Kültürlerarası yaklaşıma dayalı sosyal uyum süreçleri, gönüllü katılımı ve tüm paydaşların yararına olan iki 

yönlü iletişimi ve iş birliğini vurgulamaktadır.5  

                                                           
5Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı hakkında bilgi için bkz. 
https://www.goc.gov.tr/uyum-ve-iletisim-dairesi-baskanliginin-gorevleri Erişim tarihi: 3 Ağustos 2021. 

https://www.goc.gov.tr/uyum-ve-iletisim-dairesi-baskanliginin-gorevleri
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3. GÖÇMEN VE YEREL TOPLULUKLARIN YEREL ORTAMLARDA BİR 
ARADA YAŞAMASI  

Türkiye’deki belediyeler, Belediye Kanunu'nun 13. maddesinde yer alan Hemşehrilik ilkesini baz alarak 
vatandaş olmayanlara eşit hizmet sunmaya çalışmakta, yerel ve göçmen topluluklar arasında sosyal uyumu 
teşvik eden projelere ön ayak olmaktadır. Suriyeli mülteciler iç savaş nedeniyle göçe zorlanmışlardır ve bu 
nedenle birçoğu aşırı travma ve yoksulluğa maruz kalmış olup son derece kırılgan durumdadır; hayatlarını 
yabancı bir ülkede asgari kaynaklarla yeniden inşa etmek ve ihtiyaçlarının büyük kısmını karşılamak için 
mücadele ederken dil engeli de dahil olmak üzere önemli zorluklarla karşı karşıdırlar. Kırılganlıklarının ve 
yerel halkla iletişim kuramamalarının Suriyelilerin daha fazla içe kapanmalarına neden olması şaşırtıcı 
değildir (Erdoğan, 2015). 

Göçmen ve yerel topluluklar arasında bir arada yaşamanın gelişimi üç yönlüdür: kişisel ilişkiler, devlet 
kurumlarıyla resmi ilişkiler ve sosyo-ekonomik ilişkiler. Bu üç alanda sağlıklı ilişkiler kurmak için 
göçmenlerin bir ölçüde özgüvene ve yerel halk tarafından sosyal kabule ihtiyacı vardır. Bunlar eksikse ve 
ilişki kurmakta zorlanıyorlarsa, ev sahibi topluma yabancılaşma ve kırgınlık yaşayabilirler, bu da sosyal 
bütünleşmeyi ve uyumu engeller. 

Göçmenlerin ev sahibi topluluklarla bu bakımdan ilişki kurmalarına ve birlikte yaşamalarına ve paylaşılan 
insani değerlere ve eşit insan haklarına dayalı ortak fakat aynı zamanda çeşitli bir toplum oluşturmaya aktif 
olarak katılmalarına yardımcı olmak için yasal, siyasi, sosyal ve ekonomik projelere ihtiyaç vardır. Sosyal 
uyum ve entegrasyon politikalarının geliştirilmesi bir seçenek olarak değil, bir zorunluluk olarak 
görülmelidir. Hizmetlere ve kaynaklara herkesin eşit şekilde erişiminin temel ilke olarak benimsenmesi ve 
insan hakları, adalet ve insanlık açısından kapsayıcı sosyal politikaların geliştirilmesi hem ulusal hem de 
yerel düzeyde gereklidir. Kapsayıcı poplitikaların ve uygulamaların gerçekleşmemesi durumunda, sosyo-
ekonomik, politik ve kültürel kaynaklara ve hizmetlere erişmek için mücadele eden göçmenlerin 
yabancılaştığı ve kendi içine kapalı paralel göçmen toplulukların ortaya çıktığı bilinmektedir. 

13. yüzyılın ünlü bilginlerinden İbn Haldun (1969), sosyal uyumun bozulduğu zamanlarda (Asabiyye 
bozulduğunda) toplulukların kendilerini korumak için geri çekilme ve içe kapanma eğiliminde olduklarını 
ve bütünlük, onur ve din gibi geleneksel değerlere önem verdiklerini belirtmiştir; bu durum günümüz için 
de geçerlidir. Son yıllarda, Batı ülkelerindeki Müslüman topluluklar, Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak 
Türkiye'de de bazılarının savunduğu bir görüş olan, entegre olamamak ve paralel topluluklar oluşturmakla 
eleştirilmektedir. Ancak söz konusu eğilimler, bu kişilerin istihdama, eğitime ve diğer fırsatlara eşit olarak 
erişememesi nedeniyle ortaya çıkan savunmacı bir tepkidir. 

Belediyeler, Bir Arada Yaşama ve Belediye Hukuku 

Belediye sorumlulukları, yerli ve göçmen toplulukların barış içinde bir arada yaşamasını sağlamayı da 
kapsar ve bunda belediyelerin rolü ulusal ve uluslararası aktörlerinkinden çok daha önemlidir (Scholten ve 
Penninx, 2016). 2016 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirme ve göç ve sosyal uyumu 
yönetme konusunda ulus devletlerin karşılaştığı zorluklar önemli ölçüde artmıştır ve bunların yerel 
düzeyde de ele alınması gerekmektedir. Göç çalışmaları literatürü (Scholten ve Penninx, 2016) bunun 
gerçekleştiğini doğrulamaktadır ve Türkiye’deki belediyeler, 2016 AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı ile ivme 
kazandırılmasıyla birlikte, bu bağlamda son zamanlarda daha aktif bir rol oynamaya başlamıştır.6 

Belediyelerin sorumlu olduğu yerel çevre; göçmenlerin ve yerli nüfusun yaşadığı, çalıştığı, etkileşimde 

                                                           
6AB-Türkiye Mülteci Beyannamesi hakkında detaylı bilgi için bkz. 
https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/18_mart_2016_turkiye_ab_zirvesi_bildirisi_.pdf Erişim tarihi: 6 Ağustos 
2021. 

https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/18_mart_2016_turkiye_ab_zirvesi_bildirisi_.pdf
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bulunduğu, altyapıyı kullandığı ve hizmet aldığı ve tüm bunların elverişliliğinin ve kalitesinin sosyal uyumu, 
katılımı ve bir arada yaşamayı etkilediği yerdir. Belediye Kanunu, ‘hemşehrilik' ilkesini de kapsar ve 
belediyeler, tüm sakinlerin günlük ihtiyaçlarını karşılamaktan ve bir arada yaşama kültürünü teşvik 
etmekten sorumludur. Belediye Kanunu'nun 13. maddesine göre “Herkes ikamet ettiği beldenin 
hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında 
bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır.”7 Bu madde, belediyeleri 
“hemşehriler” arasındaki sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmekten sorumlu kılmakta ve yasal olarak 
vatandaş olsun ya da olmasın herkese eşit hak ve sorumluluklar vermektedir; ayrıca yerel ve göçmen 
topluluklar arasındaki bir arada yaşama ve sosyal uyumla ilgili olarak, genel kamuoyunun bu konuda 
bilinçlendirilmesini önemli kılmaktadır. Bununla birlikte, 14. madde, "Belediye hizmetleri, vatandaşlara en 
yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur” ifadesinde vatandaşlarla vatandaş olmayanlar arasında 
örtülü bir ayrım yapmaktadır; bu ise tüm sakinler çerçevesinde tanımlanan ‘hemşehrilere’ atıfta bulunan 
13. madde ile tutarsız görünmektedir. Buna karşın, çoğu belediye, 14. maddeye başvurarak yerleşik 
göçmenlerle ilgili eşit sorumluluklarından kaçınmaya çalışmak yerine, 13. maddedeki hemşehrilik ilkesini 
kabul etmekte ve bu ilkeye göre hareket etmektedir. 

Bu bağlamda, genel olarak, bir belediyenin göçmenlere eşit olarak hizmet sunmasının önemi ve bunun 
hem yasal bir gereklilik olduğunun hem de bir arada yaşama ve sosyal uyumun teşvik edilmesi açısından 
gerekli olduğunun göçmen topluluklara ve kamuoyuna bildirilmesinin önemli olduğu kabul edilmektedir. 
Belediye bütçelerinin göçmen sakinlerinin altyapı ve hizmet ihtiyaçlarını dikkate alması ve belediyelere 
sağlanan ulusal devlet fonlarının, bugüne kadar olduğu gibi yalnızca Türk vatandaşlarının sayısına değil, 
göçmenler de dahil olmak üzere tüm sakinlerin sayısına dayanması gerekmektedir (Akay vd., 2021). Bu 
durum, kaynakları özellikle toplam nüfusun ve yerel nüfusun ihtiyaçlarına göre yetersiz olan ve çok sayıda 
göçmene ev sahipliği yapan belediyeler için özellikle önemlidir. 

Bazıları, AB’nin Suriyeliler için Acil Sosyal Güvenlik Ağı / Sosyal Uyum Yardım Programı (SUY/ESSN)8 
kapsamında sağladığı mali yardımın giderek daha bağımlı ve pasif bir göçmen nüfusu yarattığını ve bu 
konudaki tartışmaları arttırdığını savunmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2018 yılında 
Suriyeliler için Sosyal Uyum Yardım Programından (SUY) Çıkış Stratejisi hazırlayarak göçmenlerin özellikle 
işgücü piyasasında kayıtlı, resmi katılımcılar olarak aktif bir şekilde yer alarak sosyal hayata dahil 
edilmesine yönelik stratejiler belirlemiştir.9  Ancak COVID-19 pandemisi işsizliği artırmış ve bu hedefin 
gerçekleşmesini engellemiştir. Derinleşen ekonomik kriz hem yerel hem de göçmen toplulukları ciddi 
şekilde etkilemiş ve aralarındaki gerginliği arttırmıştır. Bu durum, belediyelerin bu tür gerilimleri 
tırmanmadan azaltmak için bir arada yaşamayı teşvik eden proje, faaliyet ve hizmetlere öncelik 
vermelerini daha da önemli kılmaktadır. 

Ancak yardım programlarının neden olduğu bağımlılık iddiasına itiraz eden uzmanlar da bulunmaktadır. 
Örneğin, Ankara’dan görüştüğümüz bir iktisatçı bu iddiaya aşağıdaki ifadelerle karşı çıkmaktadır: 

Bir de şehir efsanesi var. Sosyal yardımlar dolayısıyla Suriyeliler ya çalışmıyorlar ya da kayıtdışı 
çalışıyorlar. Bu da göçmeni suçlama yaklaşımının bir parçası. Kayıtlı ekonomide göçmen işgücüne 
gerçekten çok fazla bir talep yok. Hemen hemen hiçbir işveren, devlete vergi ödemek için tüm bu 
koşuşturmacaya girmeye istekli değil. Zaten hemen hepsi de küçük ölçekli işletmeler. Aynı 
bürokratik yükü yaşayacak lükslere sahip değiller: evrak imzalamak, başvuru formlarını 

                                                           
75393 sayılı Belediye Kanununun 3 Temmuz 2005 tarihli tam metni için bkz. 
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5393&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 Erişim tarihi: 3 
Temmuz 2021. 
8 Acil Durum Sosyal Güvenlik Ağı (SSN) hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.essncard.com/tr Erişim tarihi: 28 
Temmuz 2021. 
9 Bkz.  https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/duyurular/04042019-nolu-duyuru/ Erişim tarihi: 12 Temmuz 2021. 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5393&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/duyurular/04042019-nolu-duyuru/
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doldurmak, izin almak… Tabi olayın bu kadar siyasallaşmasından dolayı onlar da korkuyor. 
(Mülakat WP5TR001) 

Hem göçmenlerin ekonomik ve siyasi entegrasyonu konusunda hem de ayrımcılıkla mücadele yasalarında 
eksiklikler olmasına rağmen, Türkiye son zamanlarda geçici koruma altındaki Suriyeli göçmenlerin 
entegrasyonunda nispeten iyi performans göstermiş durumdadır. 2020 MIPEX sonuçları10 Türkiye'nin 
2015'ten bu yana son beş yılda göçmenlerin entegrasyonu bağlamında eğitime, sağlık hizmetlerine ve 
vatandaşlığa erişimi konusunda diğer alanlardaki entegrasyonuna kıyasla iyi bir performans gösterdiğine 
işaret etmektedir. Türkiye'nin göçmenlerin entegrasyonu konusundaki göreceli başarısı, göçmenlerin 
entegrasyonunun kültürlerarası yönlerini sıklıkla vurgulayan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, yerel 
yönetimler, STK'lar ve akademinin bu alandaki katılımı, angajmanı ile ilgilidir. BM'nin Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerinin 2015 yılında yürürlüğe girmesinden ve 16 Mart 2016 tarihli AB-Türkiye Mülteci 
Mutabakatından bu yana, Türkiye'de ikamet eden Suriyeli göçmenlerin entegrasyon süreçlerini 
güçlendirmek için harekete geçme konusunda yerel aktörler daha aktif hale gelmiştir.  

 

                                                           
10 Türkiye'nin 2020 sonuçları hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. https://mipex.eu/turkey Erişim tarihi: 21 Ağustos 
2021. 

https://mipex.eu/turkey
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4. MATILDE BÖLGESİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ: BURSA VE 
KARACABEY 

Bursa, tarih boyunca Rumeli'den ve Anadolu'nun dört bir yanından gelen göçlerle büyüyen ve gelişen bir 
göçmen şehridir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Rumeli ve Kafkasya'dan büyük bir Müslüman 
göçü almıştır. "93 muhaciri" olarak da anılan bu göçmenlerin birçoğu Hüdavendigâr vilayetine 
yerleştirilmiştir. Belediye arşivlerindeki belgelere göre, belediyenin söz konusu göçmenlere önemli 
yardımlar sağladıkları, hatta onlar için evler bile yaptırdığı,11 ve göçmen çocukların Bursa'da Sanat ve Ziraat 
Okulları da dahil olmak üzere yatılı okullara kolaylıkla kabul edildiği görülmektedir. 

Bölgedeki göçmen sayısı arttıkça 1888'de Bursa'da ilk göçmen komisyonu kurulmuştur.12 Daha sonra bu 
komisyonu 1892'de Orhaneli ve Yenişehir, 1899'da Karacabey ve Mustafakemalpaşa, 1903'te Orhangazi 
ve İnegöl'de kurulan göçmen komisyonları takip etmiştir. Bu komisyonlar hem yerel hem de göçmen 
toplulukların temsilcilerinden oluşuyordu. Göçmenler Bursa'ya yerleştikten sonra geçimlerini sağlamak 
için iş aramışlar, hatta bazıları savaş zamanında arabaları ve hayvanlarıyla orduya hizmet etmek için 
başvuru yapmışlardır. Kafkasyalı '93 Muhacirleri' arasında yaklaşık 1000 hanelik Türkçe bilmeyen Pomak 
göçmeninin de Karacabey'e yerleştiği bilinmektedir. Aynı dönemde çok sayıda Türkçe bilmeyen Arnavut 
ve Bosnalı da Bursa’ya yerleşmiştir. Bu büyük göçmen gruplarının sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümü 
Bursa'yı yöneten kurumlar için her zaman bir öncelik olmuştur. Bursa'ya yönelik göçün olumlu sonuçları 
olmuştur: Göçmenler kent ekonomisine önemli katkılarda bulunarak ticaret ve tarım alanlarında önemli 
gelişmelere yol açmış ve Bursa'nın etno-kültürel çeşitliliğine katkıda bulunmuşlardır (Kaplanoğlu & 
Kaplanoğlu, 2014). 

Bursa, 20. yüzyıl boyunca farklı kaynaklardan göç almaya devam etmiştir. 1950'ler ve 1989 sonrasında 
Türklerin ve Müslümanların Bulgaristan'dan toplu göçleri öncelikle Bursa'ya olmuştur. 1951'de 15 bine 
yakın Bulgar Türkü Bursa'ya göç etmiş ve birçoğu Merinos Fabrikası'nda istihdam edilmiştir. Bursa 
Mudanya Yolu üzerinde Hürriyet, İstiklal ve Adalet mahallelerinin inşası 1.500 kişilik yeni yerleşim birimleri 
yaratmıştır. Orhangazi'ye yerleşen göçmenlerin yerel halkın kendilerini oldukça sıcak karşılamalarından 
dolayı minnet duyduğu ifade edilir.13  

1980 yılında, 400 bine yakın Türk kökenli göçmen baskıcı Bulgar rejiminden kaçmak için, başta Bursa ve 
İstanbul olmak üzere, Türkiye'ye göç etmiştir; bugün de halen Bulgaristan ile Bursa arasında süregiden bu 
hareketlilik ‘insan köprüsü’ oluşturmaktadır (Ciğerci, 2018). Resmi istatistiklere göre 1989 yılında Bursa'ya 
80 bin civarında göçmen yerleşmiştir. Fakat göçmen nüfusun hızlı büyümesini engellemek için daha sonra 
göçmenlerin şehre girmeleri yasaklanmıştır.14 

Geniş ve verimli ovaların yanı sıra, çevredeki dağlık bölgenin geniş ve zengin çeşitlilikteki ormanlara sahip 
olan coğrafi konumu, şehri Türkiye'nin bir sanayi ve ticaret merkezi yapmakla birlikte ender bir tarım 
bölgesi özelliği de kazandırmaktadır. Tanınmış bir kayak merkezine sahip olan Uludağ (Bithynian Olympos) 
turizm sektörünün gelişmesinde önemli bir rol oynarken, yüzde 17'si ovalarla kaplı verimli toprakları 
bölgedeki tarımsal üretimi ülke ekonomisi içinde oldukça önemli kılmaktadır. Bursa'daki ekili arazi alanı, 
şehrin toplam arazisinin yüzde 40'ını oluşturmakta ve bu da kentsel büyüme için oldukça düzenli bir katkı 
sağlamaktadır. 

Bursa'nın 2021 yılı nüfusu 3.101.833 idi. 2021 yılı itibarıyla 84.666 nüfusa sahip olan Karacabey, şehrin 17 
ilçesinden biridir. Karacabey ilçesine bağlı 64 köy bulunmaktadır. Cinsiyete göre nüfusa bakıldığında ise 

                                                           
11 Bursa'nın göç tarihi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kaplanoğlu & Kaplanoğlu, 2014; Karpat, 2015. 
12 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda kurulan Göçmen Komisyonları hakkında bilgi için bkz. Kale, 2015. 
13 1950'lerde Bursa'ya gelen göçmenler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Pınar, 2014. 
14 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. İnginar, 2010. 
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yüzde 50,06 (42.013) erkek ve yüzde 49,94 (41.910) kadın nüfusu ile dengeli bir demografik yapıya sahiptir. 
Bu ilçede yabancıların toplam nüfusa oranı yüzde 3,65 olup, sayı olarak 3.063'e karşılık etmektedir. İlçedeki 
yabancı nüfus sayısı, Karacabey'de yerleşik toplam nüfusun yüzde 3,37'sini oluşturan geçici koruma 
altındaki Suriyeli nüfusu (rakamsal olarak Suriyeli nüfus 2.828’dir) da içermektedir. 

 

Harita: Bursa ve ilçeleri 

 

Ekonomik yapı bağlamında, Karacabey’in ilçe ekonomisi tarım, ticaret, sanayi, ulaşım ve hizmet gibi 
sektörlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, Karacabey ovasının (776.744 dekar tarım arazisi) geniş ve 
verimli toprakları, Karacabey'in ekonomik yapısında tarım sektörüne büyük ağırlık vermekte ve bu 
bağlamda da ilçe nüfusunun çoğu tarımla uğraşmaktadır. Ayrıca ilçede başta at ve koyun yetiştiriciliği 
olmak üzere hayvancılık da oldukça gelişmiş bir sektördür. Türkiye'nin en iyi yarış atlarının Karacabey 
haralarında yetiştirildiğinin altını çizmekte fayda vardır. Üretimde tarım ve hayvancılığın önemli bir yere 
sahip olması nedeniyle ilçede tarıma dayalı sanayi oldukça gelişmiş ve ilçe önemli yatırımların çekim 
merkezi olmuştur. Gıda sanayi sektöründe faaliyet gösteren önde gelen fabrikalar (örn. Nestle, Sütaş) ilçe 
merkezinde olup, tarım ve hayvancılık sektörlerine bağlı olarak yem, kümes hayvanları, besicilik ve süt 
ürünleri alanlarında ithalat-ihracat sanayisi bulunmaktadır. İstihdam açısından bakıldığında ise sanayi ve 
tarım sektöründe çalışanlar çoğunlukla mevsimlik işçi olarak çalışmaktadır. 
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Fotoğraf: Karacabey yerleşim planı ve yatırımcı işletmeler (sarı renkle vurgulanmıştır). İlçenin uydu görüntüsü üzerinden bölgedeki 
yatırımcıların yerlerinin etiketlenmesiyle Karcabey Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından oluşturulmuş. KTSO binası içerisinde 
çekilen fotoğraf, kurumun izniyle kullanılmıştır (Ağustos 2021). 

 

Karacabey'deki Zorluklar, İhtiyaçlar ve Fırsatlar 

Karacabey, genç yerli nüfusun Bursa’nın merkezine ve İstanbul gibi büyük şehirlere göç etmesi nedeniyle 
halihazırda nüfusu azalan geniş tarım arazilerine sahiptir. Tarım arazileri, kısmen artan göç örüntüsü, 
kısmen de geniş ailelerin fertleri arasında arazilerdeki ürünleri hasat etmelerine engel teşkil eden ihtilaflı 
miras sorunları nedeniyle atıl kalmaktadır. Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası'nda çalışan yerel 
paydaşlardan biri, görüşmemiz sırasında, ilçedeki tarım arazilerinin verimliliğini belirtirken söz konusu 
ihtilafa ve bazı zorluklara dikkatimizi çekmek amacıyla şunları söylemiştir: 

Burası [Karacabey] kurumsal sermayeye açıktır. Yaklaşık 20-25 ülkeden farklı firmalar var, sayıları 
her geçen gün artıyor. (...) Karacabey'in tohumluk yetiştirmek için en uygun iklime sahip olduğu 
tespit edilmiştir. Hatta son zamanlarda Karacabey'de bu alanda yatırım yapan uluslararası firmalar 
bile var. Görünüşe göre gelecek vaat eden bir yatırım alanı. Pulluk üreten Sezer firması gibi tarım 
makineleri üreten sanayi fabrikaları da bulunmaktadır. Son dönemde Yüksek Teknoloji Sanayi 
Blgesi’nin (YTSB) tanıtımı için devlet aktörleri tarafından bazı hazırlıklar yapılmaktadır. Gerçi 
gerçekte ne olduğunu bilmiyoruz. Gebze'deki ağır sanayinin bir kısmının buraya taşınacağı 
söylentileri var. Eğer durum buysa, böyle bir hareketin kuşların göç yollarında yer alan tarım 
arazilerini, yaban hayatı ve gölleri çok fazla kirleteceğinden gerçekten endişe duyuyoruz. Bu 
belirsizlikler ve geleceğe yönelik perspektif eksikliği nedeniyle, gençler burada kalmaya istekli 
değiller ve ilçe dışından hiçbir kadın da gelin olarak buraya gelmek istemiyor (Mülakat 
WP5TRB003) 
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Tablo 2. Karacabey'deki yabancı sermayeli şirket sayısı 

Suriye  4 

Almanya 3 

Birleşik Arap Emirlikleri 2 

Japonya 2 

İsveç  2 

Ürdün  1 

Kazakistan  1 

Ukrayna  1 

Avusturya 1 

Amerika Birleşik Devletleri 1 

Mısır 1 

Birleşik Krallık 1 

Hollanda 1 

İtalya 1 

Fransa  1 

Kaynak: Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası, Haziran 2021. 

 

Karacabey, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve düzensiz Afgan göçmenler de dahil olmak üzere 225 bin 
civarında göçmene ev sahipliği Bursa'nın nüfusu azalan ilçelerinden biridir. Ayrıca, Karacabey ve 
Mustafakemalpaşa ilçelerindeki tarım arazileri de her yıl Nisan-Eylül ayları arasında Türkiye'nin güney ve 
güneydoğu bölgelerinden gelen, bir kısmı Türk vatandaşı, bir kısmı Suriyeli binlerce mevsimlik işçiyi 
kendine çekmektedir. Artan göç eğilimleri ve merkezi devlet aktörlerinin yanı sıra belediyelerin de 
kendilerine destek sağlamamaları nedeniyle yerel halk tarafından iş kolu olarak talep görmeyen verimli 
tarım arazilerinin zorunlu hasat ihtiyacını hem mevsimlik tarım işçisi göçmenler hem de düzenli göçmenler 
ve mülteciler karşılamaktadır.  

Bursa'daki Suriyeliler: Demografik Veriler 

Bursa, 2011 yılında başlayan Suriyelilerin zorunlu kitlesel göçünden en çok etkilenen illerden biridir. Bursa 
ve belediyelerinin göç ve göçmenlerle ilgili tarihsel tecrübesi, söz konusu yoğun kitlesel göçe hızlı bir 
şekilde cevap verme ve bu konuda diğer kuruluşlara destek olma kapasitesinde kendini göstermiştir. 
Suriye'de tekstil sektörüyle uğraşan Suriyelilerin, küresel tekstil endüstrisindeki lider konumu nedeniyle 
özellikle Bursa'ya yerleşmeyi tercih etmesiyle Bursa ili Türkiye'nin diğer sınır illerinden ayrılmaktadır. Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 2021 yılı Eylül ayı itibariyle Bursa 181.266 Suriyeli göçmene ev 
sahipliği yapmaktadir.15 

Güçlü turizm ve sanayi sektörleri (özellikle tekstil ve otomotiv sektörleri) ile zengin doğal güzelliğe sahip 
bir şehir olan Bursa, İpek Yolu üzerinde yer almaktadır ve Türkiye'nin en kalabalık dördüncü şehridir. Bursa, 
gelişmiş sanayi sektörü nedeniyle, yaklaşık olarak on yıldır Türkiye'de yaşayan birçok Suriyeli göçmen de 
dahil olmak üzere, İstanbul dahil Türkiye'nin her yerinden göçmen çekmektedir. Bursa'daki Suriyeliler, 

                                                           
15 Geçici koruma sağlanan Suriyelilerin illere göre dağılımı için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitesine bkz. 
https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 Erişim tarihi: 09 Eylül 2021 

https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
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kentin zengin göç tarihinin yarattığı çok kültürlü ortamın yanı sıra istihdam, barınma, sağlık ve eğitim 
olanaklarından yararlanmak için çoğunluğu son birkaç yılda gelmiş bir göçmen kitledir. Bugün Bursa'da 
ikamet eden Suriyelilerin çoğunluğunun Halep asıllı olması ve Bursa ile Halep arasındaki tarihi, kültürel ve 
ticari bağlar, özellikle ipek ve tekstil sanayileri, burayı bu kitle için doğal bir göç yolu haline getirmektedir.  

Bursa'daki yabancı uyruklular arasındaki oranları dikkate alınarak, geçici koruma altındaki Suriyeli 
göçmenlerin yanı sıra Iraklılar ve Afganlar gibi diğer göçmen işçiler, alan çalışmasının odak noktasını 
oluşturmaktadır. Bursa ilindeki mevcut nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan geçici koruma altındaki 
Suriyeliler ise yabancı nüfus arasındaki oranları itibariyle alan araştırması kapsamına giren spesifik alt 
grubu temsil edilmektedir. MATILDE alan araştırmasının kırsal bölgesi olan Karacabey, 19 Ağustos 2021 
tarihi itibarıyla Bursa'da ikamet eden toplam 225.015 göçmen (180.910 geçici koruma altındaki Suriyeli ve 
48.595 oturma iznine tabi düzenli göçmen) içerisinden 3 bin civarında geçici koruma altındaki Suriyeli 
nüfusa ev sahipliği yapmaktadır.16  

Karacabey, tarımsal üretimin yanı sıra tarımsal üretime dayalı sanayi olanak ve yatırımlarıyla de öne çıkan 
bir ilçedir. Kırsal kesimde yaşayan yerel halk ile Bursa’nın Karacabey gibi ilçelerinde kurulan çadır kentlerde 
kalan çoğunlukla Suriyeliler olmak üzere mevsimlik tarım işçisi göçmenler arasındaki etkileşimin sosyal ve 
ekonomik açıdan incelenmesi önemlidir. 

 

                                                           
16 Bkz. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 (erişim tarihi: 19 Ağustos 2021). 

https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638


  

16 
 

5. GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ GÖÇMENLERİN SOSYAL, EKONOMİK VE 
BÖLGESEL ÖZELLİKLERİ 

 

Suriyelilerin kitlesel göçünden bu yana Türkiye, geçici koruma altındaki göçmenleri işgücü piyasalarına 
entegre etme konusundaki zorluklarla mücadele etmektedir. Son on yılda artan sosyo-ekonomik ve siyasi 
bölünmelere maruz kalan bir ülke olarak Türkiye, kayıt dışılıktan düşük maaşa kadar birçok yapısal sorunla 
karşı karşıyadır. Bu bölümde söz konusu yapısal sorunlar, yabancıların istihdam durumu, çalışma izni 
sorunsalı, geçicilik durumunun olumsuz dışsallıkları, işgücü piyasasındaki cinsiyet sorunları ile göçmenlere 
sunulan iş ve eğitim olanakları Karacabey ve Bursa özelinde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

Yabancıların İstihdamı ve Çalışma İzinleri 

Ocak 2016'da geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin yalnızca belirli koşullarda ve belirli kısıtlamalarla 
çalışma izni alabilmelerine olanak tanıyan 8375 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce yalnızca 7.351 
Suriyeli’ye çalışma izni verilmişti.17 Söz konusu iznin çoğunlukla da bir iş kurmuş olanlara verildiği 
belirtilebilir. 2019 yılı itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma izni 
alan Suriyeli sayısı 65 bin civarındadır.18 Bursa'da 2019 yılında verilen çalışma izni sayısı ise 8.609’dur. 
Ayrıca Bursa İl Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan verilere göre, Ağustos 2021 
itibarıyla Bursa'da Sosyal Güvenlik sistemine kayıtlı 9.172 yabancı bulunmaktadır. Bunlardan 8.300'ü erkek 
iken, 872'si kadındır. Karacabey'de sosyal güvenlik sistemine kayıtlı sadece 37 erkek ve 3 kadın 
bulunmaktadır (Bkz. Tablo 1 ve 2). Öte yandan, alan araştırması sırasındaki görüşmelerimiz ve 
gözlemlerimiz, Karacabey'de çalışan yabancılar arasındaki yüksek kayıt dışılığı ve bu alandaki verilerin 
eksikliğini doğrulamaktadır.19 

Tablo 3. Türkiye'de Yabancılara Verilen Çalışma İzinleri 

Yıl İzin türü Toplam 
Süreli Süresiz Bağımsız  

2011 17.318 132 16 17.466 

2012 32.191 79 9 32.279 

2013 45.721 93 9 45.823 

2014 52.197 95 3 52.295 

2015 64.402 115 4 64.521 

2016 73.410 115 24 73.549 

2017 87.150 19 13 87.182 

2018 115.826 4 7 115.837 

2019 145.232 0 0 145.232 

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2019. 

                                                           
17 8375 sayılı Kanun için bkz. https://turkishlaborlaw.com/news/legal-news/362-turkey-grants-work-permit-for-
syrian-refugees 
18 Bkz. https://t24.com.tr/haber/suleyman-soylu-bu-gune-kadar-76-bin-443-suriyeliye-vatandaslik-verdik,791996  
19 Kaynak: Bursa İl Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu, 10 Ağustos 2021. 

https://turkishlaborlaw.com/news/legal-news/362-turkey-grants-work-permit-for-syrian-refugees
https://turkishlaborlaw.com/news/legal-news/362-turkey-grants-work-permit-for-syrian-refugees
https://t24.com.tr/haber/suleyman-soylu-bu-gune-kadar-76-bin-443-suriyeliye-vatandaslik-verdik,791996
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COVID-19 pandemi sürecinin işgücü piyasalarına olumsuz etkisi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında bu 
rakamda önemli bir değişiklik olmadığı bildirilmiştir. Kentsel alanlarda yaşayan Suriyeliler geçimlerini 
sağlamak için çalışmak zorundadır, birkaç yüz bini kayıt dışı işgücüne katılmıştır. Anekdotsal veriler, 
özellikle Suriye sınırındaki illerde mültecilerin gelişiyle beraber inşaat sektöründe yaşanan patlamaya 
işaret etmekte; bunun yanı sıra tekstil ve giyim imalatı ile tarım ve hizmet sektörlerinin mülteciler için kayıt 
dışı istihdamın diğer önemli sektörleri haline geldiğini ortaya çıkarmaktadır (Kaya ve Kıraç, 2015; Erdoğan, 
2014; Ferris ve Kirişçi, 2016; Erzan ve diğerleri, 2018; Rottmann ve Kaya, 2020; Kaya, 2020). Alan 
araştırması bulguları, Suriyelilerin çalışma izni başvurusunda bulunma konusundaki isteksizliklerinin temel 
nedenlerinden birinin, resmi çalışma izni verildikten sonra artık maddi ve ayni yardımdan 
yararlanamayacaklarını bilmeleri olduğunu göstermektedir. 

İşgücü Ağları ve Kayıt Dışılık 

Kitlesel göçün ilk dönemlerinde Suriyeliler halihazırdaki kayıt dışı işgücü ağlarını yaygın olarak 
kullanmışlardır. İşgücü ağlarına, göç sürecinde yaygın olarak başvurulmaktadır. Zira söz konusu ağlar, 
potansiyel göçmenlerin işlerin mevcudiyeti hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı 
zamanda yeni göçmenlerin bir işe başlamadan önce yerleşmelerine de yardımcı olurlar. İşgücü ağlarına 
başvurmak yardımcı bir unsur olsa da bu ağların her zaman güvenilir olamayacağının da altı çizilmelidir. 
Alan araştırması sürecindeki görüşmeler sırasında birkaç Suriyeli, işgücü ağları aracılığıyla kendilerine 
sunulan işlerdeki kötü çalışma koşullarının yanı sıra, düşük maaşlar ödenen bu işlerde çoğunlukla 
zamanında ve tutarlı yapılmayan ödemelere dikkati çekmiştir. Kendi kendine yeterli olmanın temelinde, 
bireylerin kendi geçmlerini sağlama ve ailelerini geçindirme becerisi yatmaktadır. Geçici koruma statüsü 
altında ise mültecilerin çalışma haklarının kısıtlı olduğu için yeterli ve etkili yasal kanallar olmadan ise 
bireylerin geçimini sağlamak konusunda kayıt dışı sektör tek seçenek haline gelmektedir. Bu bağlamdaki 
istihdam ise genellikle tekstil, inşaat, hizmet ve tarım sektörlerinde mevcuttur. Suriyeliler için ücretlerin 
genel olarak asgari yasal maaşın sadece yarısı olduğu belirtilmiştir; ayrıca Karacabey'de araştırmaya 
katılanlar mevsimlik tarım işçisi göçmenlerden bazıları ise günde 80 TL gibi düşük bir ücret aldıklarını 
bildirmiştir (Ağustos 2021'de 8 Euro'ya eşdeğer) (Mülakat WP5TRB009). Doğal olarak bu işlerin hiçbirinin 
iş güvencesi, iş güvenliği ya da sosyal güvenlik yardımı sağlamadığını da belirtmek gerekir. 

Göçmenlerin iş bulmalarına yardımcı olacak resmi kanallarının olmaması, entegrasyonlarını daha da 
zorlaştırmaktadır. Ocak 2016 tarihine kadar resmi çalışma izni almak olarak mümkün olmadığı için, 
göçmenler iş bulmak için resmi mekanizmaları takip etme gereğini de hissetmemişlerdir. Pek çok Suriyeli, 
çoğunlukla niteliklerine uygun olmayan düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda kalmıştır. Büyük 



  

18 
 

şehirlerdeki sosyal güvenlik imkanlarının çok güçlü olmaması nedeniyle, işgücü piyasasındaki sorunlar 
Suriyeli aileler arasında çocuk işçiliği sömürüsünü de tetiklemiştir. 2012 yılında Şanlıurfa'ya gelen ve bu 
raporun yazıldığı sırada Karacabey'de mevsimlik tarım işçisi olarak bulunan 45 yaşındaki Suriyeli bir kadın, 
çocukları hakkında kendisine soru sorulduğunda şunları söylemiştir: 

Şanlıurfa'ya ilk olarak 2012 yılında tarım alanlarında ve seralarda çalışmak üzere geldik. Nisan-
Eylül ayları arasında mevsimlik işçi olarak tarlalarda çalışmak ve domates hasadı yapmak için 
Karacabey'e geliyoruz. Çocuklarımız da bizimle çalışıyor. Hepimiz aynı maaşı alıyoruz. Çocuklar çok 
küçükse, büyük çocuklardan biri çadırda onlarla kalıyor. Eylül'de Şanlıurfa'ya döndüğümüzde de 
elma hasadı için tarlalarda çalışıyoruz (Mülakat WP5TRB010). 

Çocuk işçiliği, işgücü piyasasında kadın ve erkeklerin sömürülmesi, düşük maaşlar, sosyal güvence eksikliği, 
zorlu çalışma koşulları, göçmenlerin iş bulmalarına yardımcı olacak resmi kanalların eksikliği, işgücü 
piyasasında resmi kontrollerin eksikliği paydaşlarımız tarafından defeaatle dile getirilmiştir. (Mülakat 
WP5TRB011). 

Suriyelilerin kitlesel göçü başladığında Türkiye, 6458 sayılı yeni Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanununu çıkarmanın eşiğindeydi. Ancak kitlesel göç, yasanın sonuçlanmasını geciktirmiş ve yasanın 
yürürlüğe girmesinden önce bile bazı maddelerinin revizyonuna yol açmıştır. Ancak bu revizyon ve 
düzenlemeler, Suriyeli mültecilerin insan onuruna yakışır çalışma koşullarına sahip olacağı bir ortam 
yaratamamıştır. Bu başarısızlığın en önemli nedenlerinden biri Türkiye'de kayıt dışı işgücü piyasalarının 
gücüdür. Suriyeliler, kitlesel göçlerinin ilk günlerinde, 2000'li yılların başından itibaren özellikle gençler 
arasında yüksek işsizlik ve kayıt dışılığın yaşandığı bir işgücü piyasasına girmişlerdir. Tüm bunlar, Suriyeli 
mültecilere yönelik yeterli düzenlemelerin olmayışı, ayrımcılık, sömürü ve önyargılarla birleştiğinde, 
Türkiye'deki en alt ve en savunmasız katmanlara yerleştirilmelerine yol açmıştır.  

Türkiye işgücü piyasasının yüksek kayıt dışılık, işgücünün düşük vasıflı olması ve kadınların işgücüne katılım 

oranlarının düşük olması gibi süregelen kronik yapısal sorunları vardır. Gençler, kadınlar ve Suriyeli 

mülteciler gibi düşük vasıflı işçiler için kayıtlı işlerin güvence altına alınması daha zordur. Asgari ücretin 

artırılması gibi düşük vasıflı işçileri korumaya yönelik politikalar, kayıtlı istihdamdan kayıt dışı istihdama 

geçişi tetiklemekte ve işçilerin çalışma koşullarını daha da kötüleştirmektedir (Bakış vd., 2020). Halihazırda 

3,3 milyon işçinin asgari ücret, 4,1 milyon işçinin ise asgari ücretin altında maaş aldığı tahmin edilmektedir 

ve buna Suriyeli mülteciler dahil değildir (Erdoğan ve diğerleri, 2021). 

Bir Zorluk Olarak Geçici Koruma Statüsü 
Kayıt dışılığın ulusal işgücü piyasasının temelindeki yapısal sorunların büsbütün bir yansıması olduğu bir 

ekonomide, genel olarak göçmenler ve özel olarak geçici koruma altındaki göçmenler için resmiyeti 

güvence altına almak oldukça zordur. Bununla birlikte, geçici koruma altındaki göçmenlerin Türkiye'de 

yasal olarak muamele görme biçimleri nedeniyle de bir ölçüde kayıt dışılık onlar için norm olmaya devam 

etmektedir. Türkiye'deki 1,6 milyondan fazla Suriyeli, Acil Durum Sosyal Güvenlik Ağı kapsamında Avrupa 

Birliği tarafından sağlanan mali yardıma muhtaç durumdadır. Bazıları, AB'nin Acil Sosyal Güvenlik Ağı / 

Suriyeliler için Sosyal Uyum Yardım Programı (SUY/ESSN)20 kapsamında sağladığı mali yardımın giderek 

daha bağımlı ve pasif bir göçmen nüfusu yarattığını iddia ederken bu konudaki tartışmalar hararetli bir 

şekilde sürmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2018 yılında Suriyeliler için Sosyal Uyum 

Yardım Programından Çıkış Stratejisi hazırlayarak göçmenlerin özellikle işgücü piyasasına, özellikle resmi 

                                                           
20 Acil Sosyal Güvenlik Ağı (SUY) hakkında detaylı bilgi için bkz. http://www.essncard.com/tr/ Erişim tarihi 28 Temmuz 
2021. 

http://www.essncard.com/tr/
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kayıtlı, aktif katılımcılar olarak sosyal hayata dahil edilmesine yönelik stratejiler belirlemiştir.21 Söz konusu 

Strateji Belgesinde geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye'de daha fazla yerleşik hale geldikleri kabul 

edilmektedir (s. 4) ve Türk hükümetinin “insani yardımdan ziyade daha kalkınma odaklı yardım programları 

uygulamaya istekli olduğu" belirtilmektedir. Bu nedenle geçici koruma altındaki Suriyelilerin beceri ve 

yeterliliklerinin artırılması ve sosyal yardıma daha az bağımlı hale getirilmesi için çıkış stratejisinin hayati 

önem taşıdığı düşünülmektedir”. Bu "çıkış" sürecinin stratejik amacı, Türkiye'de “geçici koruma altındaki 

Suriyelilerin işgücü piyasasına uyumlarını destekleyerek sosyal uyumlarını artırmak” olarak belirlenmiştir 

(s. 13). Ancak COVID-19 pandemi süreci, devlet aktörlerinin böyle bir hedefi sürdürmelerini zorlaştırmıştır. 

Karacabey’de ve Bursa'da bulunan geçici koruma altındaki Suriyeliler de iş piyasalarında kayıt altına 

alınmayla ilgili bazı endişelerini dile getirmişlerdir. Vatandaşlığa geçme ve çalışma izni alma konusunda 

karşılaşılan zorluklar, araştırma sırasında muhataplarımızın dile getirdiği iki ortak zorluktur. 2011 yılında 

Suriye'de iç savaşın patlak vermesiyle ailesiyle birlikte Bursa'ya gelen 33 yaşındaki bir iş insanı, bu 

zorluklardan yakınarak, Türk vatandaşlığına geçmesine rağmen, ailesinin geri kalanı için vatandaşlık 

başvuru sürecinin halen devam ettiğini belirtmiştir: 

Biz Halep'liyiz. Varlıklı bir aileyiz. Savaştan önce Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle iş yapardık… 

Savaş çıktıktan sonra buraya çok parayla geldik. Karacabey'de hem Türk hem de Suriyeli işçi 

çalıştırdığımız bir süt ürünleri fabrikası yatırımı yaptık. İhracat yapmayı düşünüyorduk ama son 

dönemde TL'nin dövize karşı değer kaybetmesi üzerine iç piyasaya üretim yapma kararı aldık. 

COVID-19 salgını başlangıçta bizi çok kötü etkiledi ama şimdi iyi durumdayız. 2017 yılında Türk 

vatandaşlığı aldım. Ancak ailemin geri kalanı, babam, ağabeyim, amcam henüz vatandaşlık 

alamadı. Fabrikamdaki işçiler vatandaşlık aldı ama ailem alamadı… Bence yatırımcılara bir an önce 

vatandaşlık verilmeli. Sanatla, sporla, müzikle uğraşan herkes kolayca alabiliyor ama biz 

alamıyoruz. En azından bize çalışma izni verilmeli ama bunu dahi alamıyoruz. Vatandaşlığınız veya 

çalışma izniniz yoksa yatırımcı olarak bu ülkeye katkıda bulunamazsınız çünkü yurtdışına 

çıkamazsınız, işinizi ve yatırımınızı büyütemezsiniz. Biz ihracat yapmak istiyoruz…  (Mülakat 
WP5TRB008). 

Geçici koruma düzenlemesi, Suriyelilerin vatandaşlığa ve bireysel uluslararası koruma başvurusuna 

erişiminin yolunu kapatmaktadır. Bu nedenle Türk hükümeti, geçici koruma altındaki Suriyelilere "istisnai 

vatandaşlık" yoluyla vatandaşlık vermektedir. Suriyeli göçmenlerin bazıları, 2009 yılında çıkarılan Türk 

Vatandaşlığı Kanununun istisnai vatandaşlık maddesi kapsamında vatandaşlığa alınmıştır. Bu Kanunun 

(5901 sayılı Kanun) 12. maddesine (Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnalar) göre ‘Türkiye'ye sanayi 

tesisi getiren, sosyal veya ekonomik alanda veya bilim, teknoloji, spor, kültür veya sanat alanlarında üstün 

hizmette bulunmuş veya üstün hizmette bulunduğuna inanılmış kişiler’ vatandaşlık kazanabilirler. Türkiye 

şimdiye kadar yaklaşık 150 bin Suriyeli göçmene vatandaşlık vermiştir.22 

İşgücü Piyasasında Cinsiyet Eşitsizliği ve Diğer Zorluklar 

Suriyeli mültecilerin Türkiye işgücü piyasasındaki durumuna, güçlü bir cinsiyet eşitsizliği boyutu da 
hakimdir. Suriyeli kadınlar, istihdama esnek işgücü olarak katılmakta ve aynı zamanda ailelerine de 
bakmaktadır. Hayatın hem üretim hem de yeniden üretim tarafında çift taraflı olarak mücadele 

                                                           
21 Bakınız https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/duyurular/04042019-nolu-duyuru/ Erişim tarihi 12 Ağustos 2021. 
22Milliyet Gazetesi (09.05.2021) https://www.milliyet.com.tr/siyaset/150-bin-suriyeliye-vatandaslik-verildi-6501330 
Erişim tarihi 12 Ağustos 2021. 

https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/duyurular/04042019-nolu-duyuru/
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/150-bin-suriyeliye-vatandaslik-verildi-6501330
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etmektedirler. İşyerinde, diğer uyruklardakilere ve erkeklere kıyasla daha düşük ücretlerle çalıştıkları için 
işgücü piyasasının en çok etkilenen ve savunmasız temsilcileridir. Göçmen kadınları işgücü piyasasına dahil 
etmek oldukça zordur; çünkü onlar aynı zamanda hane içi meselelerden de sorumlu tutulmaktadırlar. 
Karacabey'de bir kadın göçmen görüşmeci, hemşire olarak çalışmasına rağmen, yaşadığı zorlukları şu 
sözlerle dile getirmiştir:  

“Ailemde bir engelli var. Çalışmak ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmek zor ama bir şekilde halletmeye 
çalışıyoruz (…)  Hayat zor, kocam ben dönene kadar çocuklara bakıyor, sonra işe gitmek için [atık 
kâğıt toplamak] için ayrılıyor.” (Mülakat WP5TRB006) 

Ankara’da Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'ndeki (ICMPD) paydaşlarımızdan olan kadın bir 
Kıdemli Proje Yöneticisi hanehalkı sorumluluklarına değinerek halihazırda üzerinde çalıştıkları bir projeden 
bahsetmiştir:  

Ortalama olarak göçmen kökenli bireylerin daha fazla girişimci ruha sahip olduğunu biliyoruz. 
Dünyada kanıtlanmış bazı çalışmalar da göçmenlerin daha girişimci olduğu yönünde. Türkiye'de 

de öyle olduğuna inanıyorum. Türkiye'ye maalesef çok eğitimli bir Suriyeli kitleS gelmedi, bunu 

biliyoruz. Ama bu kişilerin atalarından, dedelerinden öğrendikleri farklı zanaatlar var. 

Ayakkabıcılıkta, mobilyacılıkta, diğer el sanatlarında çok iyiler. Ancak kadınları istihdam 

olanaklarına dahil etmek çok zor. Bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Kadınların ev içinde çocuk 

bakımı gibi başka sorumlulukları da var. Ev dışında çalışmak onlar için güç. Bunun için de şu anda 

“Evden Girişimcilik” adında bir proje üzerinde çalışıyoruz. Göçmen kadınların bir yandan ev-

merkezli girişimcilik yaparak, diğer yandan ev işleriyle ilgilenmelerine izin vererek işgücü 

piyasasına dahil edilip edilemeyeceği hususunda araştırma yapmaya çalışıyoruz (Mülakat 

WP5TR003). 

Suriyeli ve diğer göçmenler açısından cinsiyet boyutu, görüştüğümüz başka bir katılımcı tarafından da 
gündeme getirilmiştir. İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) tarafından finanse edilen “Yerel 
Yönetimde Rezilyans (RESLOG) Projesi”nde çalışan kadın Proje Koordinatörü, mesleki eğitimlerde yer alan 
projelerin cinsiyetçi yönlerine dikkatimizi çekmek için şunları söylemiştir:  

Görebildiğim kadarıyla, mesleki eğitimler çok cinsiyete dayalı. Hem erkekleri hem de kadınları 
belirli alanlarda hapsediyorlar. Örneğin; kadın göçmenler gastronomiye, erkek göçmenler ise 
tamirciliğe yönlendiriliyor. Burada zaten cinsiyete dayalı bir ayrım var. Bu tür programlar 
göçmenlerin ve mültecilerin yaşam dünyalarını pek değiştiremez (Mülakat WP5TR002). 

Öte yandan Suriyeli erkekler, Türkiyeli erkek işçilere göre daha düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır (Tören, 
2018). Karacabey'de mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Afrin’den gelmiş 50 yaşındaki bir erkek, 
Suriyelilerin tarım sektöründe aldıkları düşük maaşlara değinmiştir: 

Günde 80 TL kazanıyoruz ve bunun yüzde 10'u bizi Mersin'den buraya getiren aracıya gidiyor. 
Türklerle aynı maaşı almıyoruz. Ne kadar kazanıyorlar bilmiyorum. Mersin'den gidiş-dönüş 
seyahatimizden kaynaklanan tüm masrafları da karşılamak zorundayız (Mülakat WP5TRB009).  

Bursa’da ve Karacabey'de çalışan hem kadınlar hem de erkekler kırılgan gruplardandır. Tarım sektöründe 
istihdam edilen mevsimlik işçilerin kırılganlığı ise daha fazladır. Mesleki eğitim programlarında yapılan 
cinsiyete dayalı yönlendirmeler, yereldeki mevcut farklı seçeneklere ve fırsatlara göçmenlerin ulaşmalarını 
zorlaştırmaktadır. 
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Göçmenler için İstihdam Olanakları ve Bölgesel Aidiyet  

Bölgedeki tarım alanları, özellikle Suriyeli ve Afgan göçmenler için önemli bir fırsat olarak görünmektedir. 
Karacabey Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görüştüğümüz Türkiye'deki bir üniversiteden tıp fakültesi 
diplomasına sahip Afgan asıllı doktorlardan biri, bölgedeki göçmen işçi çalıştırma potansiyeline dikkatimizi 
çekmek için şunları söylemiştir:  

Burada Göçmen Sağlığı Merkezinde birçok göçmeni tedavi ediyoruz. İki Suriyeli doktorumuz daha 

var. Tıp diplomamı bir Türk üniversitesinde aldığım için Türk vatandaşlarını da tedavi 

edebiliyorum. Ancak diğer doktorlar sadece göçmenleri tedavi edebiliyor. Göçmenler Karacabey'e 

büyük katkı sağlıyor. Fabrikalarda olduğu kadar tarım alanlarında da çalışıyorlar. Karacabey halkı, 

daha öncesinde arazide çalışacak kimse bulamıyordu. Şimdi göçmenler her şeyi çözüyor (Mülakat 

WP5TRB007). 

Saha araştırması sırasında, Karacabey'e benzer bir tarım ilçesi olan Orhangazi'deki Mülteci İrtibat 
Bürosu'nda çalışan bir görevli de özellikle yaz döneminde yerel istihdamın yetersizliği nedeniyle bölgenin 
yabancı işgücü potansiyeline vurgu yapmıştır: 

Tarım burada önemli bir yer kaplıyor. Bir de sanayi sektörü var. İşçi sayısı yeterli değil. Ciddi bir 
işgücü açığı var. Burada tarımda üretim şeftali, patlıcan, zeytin vb. ile başlar ve devam eder. Yerel 
nüfus yeterli değil, işçi arıyoruz. (Mülakat WP5TRB012). 

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin istihdamı, sadece kayıt dışı sektörlerden veya tarım sektöründen 
ibaret değildir. Türkiye, geçici koruma altındaki göçmenlere iş bulmaları için başka fırsatlar da 
sunmaktadır. 2017 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, göçmenlere sağlık hizmeti 
sunmak amacıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilen SIHHAT Projesini başlatmıştır. Şimdiye kadar 29 
ilde 177 Göçmen Sağlığı Merkezi açılmıştır. SIHHAT Projesi kapsamında faaliyet gösteren Karacabey 
Göçmen Sağlığı Merkezinde çalışmaktan duyduğu heyecanı ve mutluluğunu dile getiren 35 yaşındaki 
Suriye asıllı kadın hemşire, görüşme sırasında şunları belirtmiştir: 

Suriye'de diyaliz hemşiresiydim. Üniversiteden 2009 yılında mezun oldum. O günlerde rejim, 

ülkeyi terk edip çalışmak için başka yere gideceğimizden endişe duyunca, [Beşar] Esad 

diplomalarımızı almamızı engelledi. Buraya ailemle geldiğimde mezuniyet belgem vardı ve SIHHAT 

Projesine başvurabildim. O zaman Gaziantep'teydik. Projede çalışmak için seçildim. Önce 

Ankara'da iki ay eğitim gördük, ardından Sakarya'da staj yaptım. Sonra Bursa'ya tayin oldum ve 

son iki yıldır Karacabey'de görev yapıyorum. Eşim Suriye'de devlet memuruydu ama diploması 

burada tanınmıyor. Bu nedenle kayıt dışı piyasadan para kazanmaya çalışıyor. Hayat zor. Sürekli 

çalışmak zorunda olduğum için çocuklara eşim bakmak zorunda… Türk vatandaşlığına başvurdum, 

umarım bir an önce alabilirim. Aksi halde proje biterse ne yapacağımı bilmiyorum. Sanırım düşük 

maaşlı bir işte çalışmak zorunda kalacağım… (Mülakat WP5TRB006). 

Alan araştırmasında da gözlenlendiği üzere, Suriyeli kadın mülteciler, okulda dil engeli, akran şiddeti ve 
ayrımcılıkla mücadele etmek zorunda kalan çocuklarının eğitim sorumluluğunu da üstlenmektedir. Sosyal 
güvenlik veya resmi kayıt olmadan kötü çalışma koşulları, ayrımcılık, basmakalıp görüşler, dil engelleri, 
şiddet, önyargılar, yaşam koşulları kötü konut sorunları, toplumla bütünleşme sorunları dahil tüm bu 
sorunlar, göçmen kadınların çalışma sektörüde belirli hakları kullanmaları konusunda önlerinde ciddi bir 
engel teşkil etmektedir. Suriyeli mülteci nüfusu, Türkiye ekonomisi için ucuz işgücünü temsil ederken, 
devlet hem denetim uygulamayarak hem de Suriyeli mültecilere eşit haklar tanımayarak bu durumun 
oluşmasında etken olmuştur (Tören, 2018).  
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"Ucuz işgücü" söylemine, iktidardaki hükümet üyeleri tarafından, 2021 yazındaki saha araştırması 
sırasında daha da yaygınlık kazandırılmıştır. Ağustos 2021'de ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin 
ardından Taliban’ın geniş bölgeleri ele geçirdiği dönemde, anaakım Türk medyası tarafından Türkiye’nin 
İran sınırından kaçak olarak giren göçmenlerle ilgili yaptığı yayınlar, birtakım siyasal aktörleri harekete 
geçirip güçlü bir göçmen karşıtı görüşün oluşmasına neden olmuştur.23 Söz konusu göçmen karşıtlığı, 
“mülteciler dışarı”, “Suriyeliler dışarı”, “Afganlar dışarı” sloganları atan çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı tarafından özellikle Suriyelilere karşı gösterilen tepkisel eylemlerde yansımasını bulmuştur.24 
İktidarda üyeleri ise Suriyelilerin sınır dışı edilmesi durumunda Türkiye'nin ekonomik olarak daha fazla 

                                                           
23 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) gibi muhalefet partilerinin ortaya çıkardığı mülteci karşıtı düşmanlığın bir incelemesi 
için bkz. https://www.theguardian.com/global-development/2021/aug/05/fleeing-the-taliban-afghans-met-with-
rising-anti-refugee-hostility-in-turkey Erişim tarihi 19 Ağustos 2021. 
24 Bu konuda daha fazla tartışma için bkz. https://bianet.org/english/world/248842-the-west-will-pray-for-erdogan-
s-reelection-as-new-refugee-crisis-looms-says-chp-leader Erişim tarihi 19 Ağustos 2021. 

Şekil: SIHHAT Projesi kapsamına ilişkin bazı infografikler, Kaynak: https://eng.sihhatproject.org/  

https://www.theguardian.com/global-development/2021/aug/05/fleeing-the-taliban-afghans-met-with-rising-anti-refugee-hostility-in-turkey
https://www.theguardian.com/global-development/2021/aug/05/fleeing-the-taliban-afghans-met-with-rising-anti-refugee-hostility-in-turkey
https://bianet.org/english/world/248842-the-west-will-pray-for-erdogan-s-reelection-as-new-refugee-crisis-looms-says-chp-leader
https://bianet.org/english/world/248842-the-west-will-pray-for-erdogan-s-reelection-as-new-refugee-crisis-looms-says-chp-leader
https://eng.sihhatproject.org/
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zarar göreceğini açıkça belirtmiştir. Cumhurbaşkanı Danışmanı Yasin Aktay, Suriyeliler ülkeyi terk etmek 
zorunda kalırsa Türkiye ekonomisinin çökeceğini söylemiştir.25 

Bursa ve ilçesi Karacabey'deki yerel paydaşlarla yaptığımız gözlemler ve mülakatlar, Suriyelilerin ve diğer 
göçmenlerin yerel ekonomiye katkıda bulunan ucuz işgücü olduğu yönündeki genel algıyı da 
doğrulamaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen mesleki eğitim programlarında çalışan bir 
uzman, özellikle Suriyelilerin istihdam edilebilirliği konusunda düşüncelerini dile getirmiştir: 

Suriyeliler ucuz işgücü olarak algılanıyor. İşverenler sosyal güvenlik ödemeleri için o kadar 
zahmete katlanmıyor… Öte yandan Bursa'da iş yapan çok sayıda Suriyeli girişimcinin olduğuna da 
şahit oluyorum. Onlar zaten bir niş piyasa yarattılar. Şehir merkezinin Çarşamba semtine bir bakın. 
Suriyelilere ait birçok dükkan var. Aslında çok organizeler. (Mülakat WP5TRB002). 

Mülakat verileri, Suriyelilerin ve diğer göçmenlerin Karacabey ve Bursa yerel işgücü piyasasındaki mevcut 

fırsatlardan haberdar olduklarını göstermektedir. Geçici statüsü ve yerel halk ile göçmen topluluklar 

arasındaki etkileşim eksikliği, göçmenlerin içinde bulundukları yerel ortama daha iyi katkıda bulunmalarını 

zorlaştırmaktadır. Veriler, ayrıca cinsiyete dayalı dinamiklerin, ayrımcılığın, düşük maaşların ve göçmen 

emeğinin araçsallaştırılmasının çözülmesi gereken başlıca sorunlar olmaya devam ettiğini göstermektedir.  

Araştırmamıza katkı sunan yerel katılımcılar, Bursa’da ve Karacabey'de yaşayan Suriyelilerin mevcut 
koşullarda oluşturdukları aidiyet duygusuna da değinmişlerdir. Bursa, çoğunluğu Halep'ten gelen 
Suriyelilerin en son tercih ettiği güzergahlardan biri konumundadır. Daha önce de belirtildiği gibi, Halep'in 
eski sakinleri ağırlıklı olarak tarımsal üretim ve tekstille uğraşan bireylerdir. Bu amaçla Bursa, Halepli 
Suriyelilere yeteneklerini sergileyebilecekleri güvenli bir liman sağlamaktadır. Bununla birlikte, bu aidiyet 
duygusunun gerilimden uzak olduğu söylenemez. Yerel halk, şehir merkezinde özellikle Suriyelilerin 
mağazaları, restoranları, telefon ve kuyumcu gibi dükkanları ile diasporik mekanlar geliştirmesinden 
(Bursa'nın Çarşamba semti) memnuniyetsizlik duymaktadır. 

Çarşamba [Bursa ilçesi] tamamen Suriyelilerin eline geçmiş görünüyor. O semte gittiğinizde [Türk 
asıllı biri olarak] size farklı davranılabilir. Aslında sizi aralarında pek istemiyorlar. (…) Şahsi 
kanaatim, en başta şehir merkezine kontrolsüz bir şekilde gelmeleri yerine belirli bir bölgede 
toplanıp o bölgede eğitim almaları, 2-3 yıl sonra topluma entegre olmaları gerekirdi. Bir anda 
toplumumuza farklı geçmişe sahip bir grup katıldı. Topluma ayak uydurmakta zorlanıyorlar 
(Mülakat WP5TRB012). 

Yukarıdaki alıntı, Bursa şehir merkezinde artan bir gettolaşma sürecinin olduğunu, yerel halk ve 
göçmenlerin çok fazla etkileşimde bulunmadığı “iki ayrı grup olarak yaşama” pratiklerinin vuku bulduğunu 
göstermektedir. Bu ise geçmiş yüzyıllarda çok güçlü bir göç geleneğine sahip bir şehir için şaşırtıcı bir 
olgudur.   

Dil ve Mesleki Eğitim 
Dil engeli, başta Suriyeliler olmak üzere yabancıların eğitim ve çalışma ortamına entegrasyonunun 
önündeki ciddi engellerden biridir. Aynı zamanda NEET (ne eğitimde ne de istihdamda olma) oranındaki 
artışla bağlantılı faktörlerden biridir (bkz. Uyan Semerci ve Yılmaz-Elmas, 2021). Halk Eğitim Merkezleri, 
dil eğitimi veren, ülke genelinde faaliyet gösteren ve yabancılar için yaş gruplarına özel Türkçe dil modülleri 
yürüten birkaç kanaldan biridir. Bölgesel düzeyde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi 
Kursları (BUSMEK), Suriyelilerin sosyal ve ekonomik entegrasyonunu desteklemek ve iş bulma şanslarını 

                                                           
25 Bkz. https://newsbeezer.com/turkeyeng/erdogans-advisor-yasin-aktay-turkey-has-to-live-with-syrian-refugees/ 
Erişim tarihi 19 Ağustos 2021. 

https://newsbeezer.com/turkeyeng/erdogans-advisor-yasin-aktay-turkey-has-to-live-with-syrian-refugees/
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artırmak için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ücretsiz Türkçe dil kursları vermektedir. Dil eğitimini tamamlayan 
Suriyeliler, daha sonra ücretsiz sertifikalı mesleki eğitim kurslarına katılabilmektedir. 2013'ten Ağustos 
2020'ye kadar toplam 1.167 göçmen (654 kadın ve 513 erkek) Türkçe dil kurslarına katılmıştır.26 BUSMEK 
Kurslar Departman Sorumlusu, mülakat sırasında, dil kurslarına yabancıların yoğun ilgi gösterdiğine dikkat 
çekmiştir: 

Yabancılara baktığımızda en çok başvuru aldığımız alan dil. Yabancıların başka bir ülkede yaşamaya 
başladıklarında en büyük ihtiyacı olan dil sorununu çözmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da kimseyi 
ayırt etmeksizin eğitimler veriyoruz. Genel olarak Suriyeli katılımcılarımız oluyor. Fakat bunun 
yanında her milletten öğrencilerimiz de var. Hollandalı, Brezilyalı, Hindistanlı öğrencilerimiz 
oluyor. (Mülakat WP5TRB002). 

Kurslar, dil engelini aşmak için ücretsiz eğitim sağlasa da, kurs süresinin çalışanlar için yeterli zaman 
esnekliği ve fırsatı sunmadığı görünmektedir. Suriye asıllı bir kadın hemşire, dil engeli ile mücadelesini 
şöyle vurgulamıştır:  

En büyük sorun, dil sorunu. Bir dil kursu açıldı, ancak işten sonraydı. Ev işlerini, kursu ve mesleki 
çalışmayı bir arada yürütemedim ve kursa devam edemedim. Çünkü dinlenecek vakit yoktu. Dil 
engeli kalksaydı birçok şey daha kolay olurdu. (Mülakat WP5TRB006). 

Mesleki eğitim bağlamında, Bursa genelinde yabancıların kurslara katılmaya istekli oldukları 
görülmektedir. Ancak yerel paydaşlardan BUSMEK Kurslar Departman Sorumlusu, yabancıların geçimini 
sağlamak konusundaki zorunlu önceliğe dikkati çekmiştir: 

Aslında kendilerini geliştirmek adına bir şeyler öğrenmeye hevesliler. Tabi bu yaşam 
standartlarıyla alakalı. Eğitime ne kadar zaman ayırabilirler? Kurslara, geçim sıkıntısını aşmış kişiler 
ilgi gösteriyor. Yani işi olan ve kendini geliştirmeye hevesli olanlar ya da bir yerde çalışan ve bu işe 
bir şeyler eklemesi gerekenler eğitimlere geliyor ve bu anlamda istekliler (Mülakat WP5TRB002). 

Mesleki eğitimini tamamlayanlar açısından sonrası sürçte istihdam durumunu takip edecek veri eksikliği 
bulunmaktadır. Örneğin; BUSMEK bünyesinde, şirketler ile kursiyerler arasında köprü kurmak amacıyla 
kurulmuş İstihdam Rehberliği adlı bir bölüm olmasına rağmen, yabancılara ilişkin özel bir veri kaydı 
bulunmamaktadır. Ayrıca mesleki eğitimler yoluyla sağlanan istihdam konusunda nadiren bir geri bildirim 
gelmekte ya da bu doğrultuda bir talep bulunmaktadır (Mülakat WP5TRB002). 

 

 

Tablo 4. Bursa ilinde ilk ve orta öğretimdeki yabancı öğrenci sayıları 
Öğrenim 
seviyesi 

Anaokulu 1 2 3 4 5 6 7 8 Hazırlık 
sınıfı 

9 10 11 12 Toplam 

BURSA (Suriyeliler 
dahil yabancı 
öğrenciler) 

1.095 3.870 4.339 4.571 4.749 4.525 4.116 3.381 2.245 1 1.149 956 734 475 36.206 

BURSA (yalnızca 
Suriyeli öğrenciler) 

890 3.495 3.848 4.093 4.260 4.054 3.644 2.982 1.828 0 822 584 444 265 31.209 

KARACABEY 
(Suriyeliler dahil 
yabancı öğrenciler) 

18 43 36 37 40 35 19 11 11 0 11 2 6 0 269 

Kaynak: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mart 2021. 

                                                           
26 BUSMEK hakkında detaylı bilgi için bkz. http://busmek.bursa.bel.tr/ Erişim tarihi: 19 Ağustos 2021. 

http://busmek.bursa.bel.tr/
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Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi de son dönemde yerelde Karacabey'deki 
yabancılara bir fırsat sunmaktadır. 2020 yılında kurulan Mesleki Eğitim Merkezine, bu yıl ilk kez Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından yabancıların kayıt yaptırmalarına imkân tanınması için resmi talimat gönderilmiştir. 
Mesleki Eğitim Merkezinde hem lise düzeyinde hem de mesleki eğitim doğrultusunda eş zamanlı eğitim 
verilmesinin yanı sıra, eğitim alan kişilere asgari ücretin en az yüzde 30'u oranında maaş ile iş kazası, 
meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası da sağlanmaktadır. Eğitim, haftada 1-2 gün okulda teorik eğitim 
ve haftada 4-5 gün iş yerinde mesleki eğitimi içermektedir. Programdan mezun olanlar hem ustalık belgesi 
hem de meslek lisesi diploması almaktadırlar. Ancak, Ticaret ve Sanayi Odası'nın da belirttiği üzere, 
yabancılar için en büyük zorluk, ortaokul mezuniyetini belgelemek gibi görünmektedir: 

Mesleki eğitim kursları göçmenler de dahil olmak üzere herkese önemli fırsatlar sunuyor. Milli 
Eğitim Bakanlığı, bu yıl göçmenlerin kurslara kayıt olması için talimat verdi ancak sorun şu ki, 
eğitimlere katılabileceklerin ortaokul mezunu olmaları gerekiyor. Göçmenlerin mezuniyet 
belgeleri yanlarında değil. Belgelerini sunamıyorlar. Bu bir sorun (Mülakat WP5TRB003). 

Mesleki eğitim, Karacabey'deki işgücü açığını kapatmanın önemli yollarından biridir. Hem bölgesel hem de 
yerel düzeyde yaptığımız görüşmeler de ara eleman ve teknik eleman sıkıntısının olduğunu ortaya 
koymuştur:  

“Karacabey'de kalifiye eleman için iş bulamama diye bir şey yok. Teknik personel bir mühendisten 
daha fazla maaş alabilir. Gerek yerel vatandaşta gerek göçmende işin teknik kısmında eğitimi 
almışsa, kesinlikle iş bulamama gibi bir durum yok, tabiri caizse firmalar havada kaparlar” (Mülakat 
WP5TRB003). 

Ayrıca mesleki eğitim, belirli ölçüde okullaşma oranını artırmanın, okul terklerini önlemenin ve çocuk 
işçiliğini önlemenin bir yolu olarak da düşünülebilir. Türkiye genelinde olduğu gibi, Bursa’da da sınıf düzeyi 
arttıkça, okul çağındaki Suriyelilerin okula devam oranlarının azaldığı görülmektedir. Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından Mart 2021 itibarıyla açıklanan rakamlara göre, ilkokul düzeyinde her sınıfa ortalama 
4 bin öğrenci kayıt olurken, daha üst sınıf seviyelierinde bu sayı giderek düşmektedir. Örneğin; Bursa'da 
265'i Suriyeli olmak üzere sadece 475 yabancı öğrenci 12. sınıfa devam etmektedir. Hane gelirine katkıda 
bulunmak, okul terklerinin önemli bir nedenidir (Ayrıntılı veri için bkz. Tablo 4). Bu nedenle, göçmen 
gençlerin eğitimlerine üniversite düzeyinde devam etme veya istihdam alanında nitelikli iş bulma şansları 
oldukça kısıtlıdır. 
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6. SONUÇ 

 

2021 yazında Karacabey ve Bursa'da yürütülen saha araştırmasında izlenen katılımcı eylem araştırması 
tekniklerine dayanan bu rapor, göçmen ve mültecilerin mekânsal dağılımını, sosyo-demografik özelliklerini 
ve yereldeki sosyal, ekonomik ve bölgesel etkilerini ortaya koymuştur. Rapor, göçmen toplulukların ve 
yerli halkın bir arada yaşamasıyla ilgili olarak ortaya çıkan sorunların, zorlukların, ihtiyaçların ve fırsatların 
ayrıntılı bir değerlendirmesini yapmıştır. Uzmanlar, yerel paydaşlar ve göçmenlerle on beş yarı 
yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Üç farklı gruptaki muhataplarımıza üç ayrı soru seti yöneltilmiştir.   

Matilde Projesi kapsamındaki araştırmaların geneli son on yıla odaklandığı için, saha araştırmasının odak 
noktası da kaçınılmaz olarak geçici koruma altındaki Suriyelilerin sosyal, ekonomik ve bölgesel etkileri 
olmuştur. Bununla birlikte, katılımcı eylem araştırması sırasında, Afganlar da araştırmamızın bir parçası 
olmuştur; zira bölgede olduğu kadar Türkiye'de de Afganların sayısında kademeli bir artışın yaşandığı da 
bir gerçekliktir. Afganistan'daki Taliban rejiminden kaçan birçok insanın kitlesel göçüne yol açan son 
gelişmeler nedeniyle bu eğilimin artış gösterdiğini de ortadadır.  

Raporda, giriş bölümünü takiben ikinci bölüm, Türkiye'deki Suriyelilerin yasal, sosyal, ekonomik ve siyasi 
alanlardaki durumu resmedilmiştir. Zira, Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre 
Sözleşmesi'nde Türkiye'nin koyduğu coğrafi çekince uyarınca Suriyeliler mülteci olarak kabul 
edilmediklerinden, haklarını güvence altına alan 2014 yılında çıkarılan Geçici Koruma Yönetmeliği ile 
Suriyeliler yasal olarak geçici göçmen olarak kabul edilmişlerdir. Düzenlemenin öngördüğü geçicilik 
durumu mültecilerin istihdam, meslek, eğitim ve dil öğrenimi bağlamında uzun vadeli planlar yapmasını 
engellediği için, geçici korumanın Suriyelilerin günlük yaşamlarında çeşitli sorunlara neden olduğu 
tartışılmıştır. 

Üçüncü bölüm, Türkiye, Bursa’daki ve Karacabey'deki göçmen ve yerli toplulukların bir arada yaşamasının 
sosyal, ekonomik, politik ve kültürel dinamiklerine odaklanmıştır. Bu bölümde merkezi devlet aktörleri, 
yerel belediye aktörleri, sivil toplum aktörleri ve göçmenlerin rolü ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Dördüncü 
bölümde ise Karacabey’in ve Bursa'nın göçmen ve mültecilerle ilgili demografik, sosyal, kültürel ve 
bölgesel özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Bu bölümde mevsimlik göçmen tarım işçileri ve diğer göçmen 
gruplarla ilgili zorluklar, ihtiyaçlar ve fırsatlar ele alınmıştır. Modernleşme ve küreselleşmenin 
Karacabey'deki gençleri Bursa ve İstanbul gibi büyük şehirlere göç ettirdiği ileri sürülmüştür. Bu 
demografik baskı, miras yoluyla parçalanan topraklar sorunuyla birleştiğinde, tarım arazilerini son yirmi 
yıldır atıl duruma getirmektedir. Paydaşlarımızın ve katılımcılarımızın birçoğu, araziyi ekmek ve hasat 
etmek için ek tarımsal işgücü ihtiyacına ve bu ihtiyacın önemli bir kısmının mevcut göçmenler ve mülteciler 
tarafından karşılanabildiği hususuna işaret etmişlerdir. Bu durum, şimdiye kadar bu tür yerel talep ve 
ihtiyaçları göz ardı eden yerel ve merkezi devlet aktörleri tarafından planlama, destek ve sübvansiyonların 
varlığına ilişkin gereksinimi göstermektedir. Hem yerel halk hem de göçmen ve mülteciler, işgücü 
piyasasındaki mevcut açığı kapatmak için göçmen emeğinin potansiyeline dikkat çekmektedir. 
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