Türkiye’deki Suriyeliler: İşsizlik ve Sosyal Uyum
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Türkiye’de yaş
ayan Suriyelilerin emek piyasasına entegrasyonu sosyal uyum konusunda riskler
barındırmaktadır. 2014 yılı verilerine göre, Türkiye’de 6 yaşve üzeri nüfusun yüzde 68,8’i ilköğ
retim ve
altı eğ
itim seviyesine sahiptir.(1)

AFAD 2014 Suriye’den Türkiye’ye Nüfus Hareketleri Raporu verisine göre
ise 6 yaşüzeri kamp içi ve kamp dış
ı olmak üzere toplam örneklemin yüzde 79,8’i ortaokul ve altı eğ
itim
seviyesine sahiptir. Benzer eğ
itim setine sahip yerli ve sığ
ınmacı nüfusun emek piyasasında rekabet
etmesi olasılığ
ı vardır. Bu yüzden Suriyelilerin topluma entegrasyonu tartış
ılırken; emek piyasasında
doğ
acak rekabet ve bunun yaratabileceğ
i sosyal çatış
malar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalış
mada
Suriyeli sığ
ınmacıların Türkiye istihdamına olan etkileri, bu etkilerle ş
ekillenen toplumsal algılar ve bu
algıların sosyal uyum açısından önemi tartış
ılmış
tır.
1 Emek Piyasasında Suriyeliler ve Türkiye İ
şGücüne Etkileri
Suriyelilere çalış
ma izni verilmesi ve ABTürkiye arasındaki anlaş
ma, emek piyasasında dengelerin
değ
iş
eceğ
ine iş
aret etmektedir. 
2011 yılından itibarenTürkiye topraklarına 2,7 milyondan fazla
sığ
ınmacı(2)
 
gelmişve bu süreç içerisinde Türkiye’de 150 binden fazla Suriyeli bebek doğ
muş
tur.(3)

Çalış
ma çağ
ındaki yaklaş
ık 1 milyon Suriyeli, 11 Ocak 2016’da çıkarılan yasal çalış
ma izni ile kayıt içi
ekonomiye katılabilir hale gelmiş
tir.(4)
 
Çalış
ma izni kapsamında, geçici koruma altında kayıtlı olunan
illerde sığ
ınmacılara çalış
ma hakkı verilmişve buna göre bir iş
yerinde mevcut çalış
an sayısının yüzde
10’unu aş
mayacak ş
ekilde geçici koruma altındaki iş
gücünden istihdam edilmesi onaylanmış
tır.(5)

Yüzde
10 kota sınırlamasının yerel iş
gücünü korumaya yönelik olması fakat geçici koruma altındakilerin de
mağ
dur olmamaları için, iş sahibinin aradığ
ı nitelikteki iş
çiyi İ
Ş
KUR’dan 4 hafta içinde bulamadığ
ını
ispatlaması durumunda kota uygulamasında esneklik sağ
lanmaktadır.(6)

Çalış
ma izninin yasal olarak
verilmesi ile kayıt içi ekonomiye dâhil olacak sığ
ınmacı sayısında artışbeklenmektedir. Buna ek olarak, 18
Mart 2016’da kaçak yollardan AB’ye girmeye çalış
an Suriyelilerin Türkiye’ye geri kabul ediliş
i için AB ile
prensipte anlaş
ılmış
tır.(7)

Bu anlaş
ma ile yasal olmayan yollardan Avrupa’ya giden Suriyeliler Türkiye’ye
geri gönderilecek ancak geri gönderilen her Suriyeli karş
ılığ
ında Avrupa Birliğ
i, Türkiye’deki sığ
ınma
kamplarından bir sığ
ınmacıyı kabul edecektir. Bu durumun, kitle halinde Avrupa’ya akan göç akınını
yavaş
latması beklenmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’deki toplam Suriyeli sayısında kısa vadede bir azalma
yaş
anmayacaktır. Bir baş
ka deyiş
le, Suriye’deki savaşbitip ülke yeniden yaş
anabilir hale gelene kadar
2,7 milyon Suriyelinin Türkiye’den ayrılması olası görülmemektedir. Bununla birlikte bu süreç içerisinde
yaklaş
ık 1 milyon kiş
inin de emek piyasasına entegre edilmesi gerekmektedir.
Suriyeli sığ
ınmacıların ekonomiye entegrasyonu, emek piyasasında rekabeti artırabilir.
Suriyelilerin çalış
ma izni almaları, işyerindeki toplam çalış
an sayısının yüzde 10’unu geçmemeleri gibi

ş
artlar içerse de yine de mümkündür. Buna karş
ılık, yapılan araş
tırmalarda ortaya çıkan sonuçlara göre,
Suriyeli iş
gücü sosyoekonomik açıdan düş
ük seviyede seyreden iş
lere yönelmektedir.(8)

Bu durum , (i)
ortak dil sorunu, (ii) büyük bir kısmının eğ
itim düzeyinin düş
ük olması, eğ
itim seviyelerini
kanıtlayamamaları (diploma sorunu) ve (iii) ekonomik açıdan ihtiyaç sahibi olmaları nedeniyle zor
koş
ullarda ve düş
ük ücretlere çalış
mayı daha kolay kabul etmeleri ile açıklanabilir. Yerel nüfuslarına
oranla en çok Suriyeli göçmene ev sahipliğ
i yapan iller, sırasıyla Kilis (yüzde 97), Hatay (yüzde 25),
Ş
anlıurfa (yüzde 20), Gaziantep (yüzde 17) ve Mardin (yüzde 12) olarak listelenmektedir.(9)

Ş
ekil 1’de
gözlemlendiğ
i gibi bu iller çoğ
unlukla Türkiye ortalamasının üzerinde iş
sizlik oranına sahip illerdir. Baş
ka
bir deyiş
le, Türkiye’de iş
sizliğ
in yüksek olduğ
u yerlerde ikamet eden Suriyeli sığ
ınmacılar, ucuz emek
piyasasında yerel iş
çilerle ve işarayan insanlarla rekabet etmektedir.
Ş
ekil 1. İ
llerdeki iş
sizlik oranları ve Suriyeli nüfus, %, 2015

Kaynak: 
Suriyeli nüfus 2 Ş
ubat 2016 tarihli Göç İ
daresi istatistiklerinden, Türkiye nüfusu ve iş
sizlik
oranları TÜİ
K 2015 istatistiklerinden edinilmişve TEPAV tarafından görselleş
tirilmiş
tir. Daire büyüklükleri
ildeki Suriyeli nüfusun Türkiye nüfusuna oranını temsil etmektedir. Yüzde 1 ve üzeri oran
görselleş
tirilmiş
tir.
Çalış
ma izni ile birlikte emek piyasasında Suriyeli nüfusun yerel nüfusu ikame edip etmeyeceğ
i
tartış
ılırken, izin öncesi dönemde Adıyaman, Gaziantep ve Kilis’te emek piyasasındaki rekabetin hızla
arttığ
ı gözlemlenmiş
tir. 
2016 yılı öncesinde Suriyeli sığ
ınmacılar özel durumlar haricinde kayıt içi istihdam
içerisinde yer alamamaktaydı. Bu durumun, kayıt dış
ı istihdamda bir ş
ok etkisi yaratması
beklenmekteydi.(10)
 
Olası etkileri takip etmek için nüfusuna oranla en çok Suriyeli barındıran Düzey 2
Bölgesi Gaziantep, Adıyaman ve Kilis (TR C1) için iş
gücü istatistikleri incelenmiş
tir. Bölgedeki iş
sizlik
oranının 2015’te yaklaş
ık yüzde 25’lik artış
la yüzde 10,1’e çıktığ
ı gözlemlenmiş
tir. İ
ş
sizlik oranı bilindiğ
i
üzere iş
siz sayısının toplam iş
gücüne (iş
siz ve çalış
an toplamı) oranlanması ile bulunmaktadır. Bu
durumda, iş
sizlik oranının artmasının basitleş
tirilmişiki nedeni olabilir: iş
siz sayısı artmışya da toplam
iş
gücü azalmışolabilir. Ancak TR C1 Bölgesi’nde iş
gücünün azalması söz konusu değ
ildir. Bu bölge için
Türkiye ortalamasına göre hızla artan iş
sizliğ
in kaynağ
ı incelendiğ
inde, bölgede toplam iş
gücü yüzde 5,3
artarken iş
siz sayısının yüzde 30 arttığ
ı gözlemlenmektedir. Yani bölgede hızla artan iş
sizlik oranının
kaynağ
ı iş
siz sayısındaki hızlı artış
tır. Ayrıca, artan iş
sizliğ
in yüzde 44’ü lise altı eğ
itimli erkek iş
gücündeki
iş
siz sayısının artmasından kaynaklanmaktadır (bkz. Tablo 1). Bir baş
ka deyiş
le, bölgede düş
ük eğ
itimli
erkekler Türkiye’ye oranla hızla iş
siz kalmaktadır. Merkez Bankası’nın bir çalış
masında da bu bulgular

desteklenmiş
tir.(11)
 
Söz konusu çalış
mada, Suriyeli sığ
ınmacıların istihdamı ile Türkiye’de iş
sizlik oranının
arttığ
ı ve yerli istihdamındaki negatif etkinin kadınlar, gençler ve daha az eğ
itimli gibi dezavantajlı gruplar
üstünde olduğ
u gösterilmiş
tir.
Özellikle Suriye sınırına yakın illerde kurulan ş
irket sayıları incelendiğ
inde, 2011’den itibaren
açılan Suriyeli ortaklı ş
irket sayısında artışgörülmektedir.
Açılan ş

irketlerde istihdam edilenlerin etnik
kimliklerine iliş
kin bir veri olmamasına karş
ılık, ucuz iş
gücü ve sosyal dayanış
ma çerçevesinde Suriyeli
ş
irketlerin Suriyelileri istihdam etmesi düş
ünülebilir. Bu durum, kayıt dış
ı ekonomi ile istihdam edilen kiş
i
(12)
sayısında artışve dolayısıyla kayıt içi ekonomide istihdam azalış
ı görülmesine neden olabilirler. 
Buna

karş
ılık, artan ş
irket sayıları ile kendi iş
ini yapan Suriyeliler iş
gücü artış
ında bir paya sahip olabilirler.
Tablo 1. TR C1 Bölgesi ve Türkiye için temel iş
gücü göstergelerinin karş
ılaş
tırılması, 20142015

Kaynak: 
TÜ İ
K, TEPAV hesaplamaları

2. Çalış
ma Hayatında Yaş
anan Rekabetin Sosyal Etkileri
Suriyeli nüfusun yoğ
un olduğ
u yerlerde artan iş
sizlik oranları, toplumda Suriyelilerin yerli nüfusun
(13) 
elinden iş
lerini aldığ
ına yönelik algılar oluş
turmaktadır. Nitekim 2014 yılında yapılan bir ankete 
göre
Türk halkının “Suriyeliler iş
lerimizi elimizden almaktadırlar” önermesine desteğ
i yüzde 56,1 olarak
gerçekleş
miş
tir. Adana, Gaziantep, Hatay, Mardin, Urfa illerinde ise bu önermeye destek verenlerin oranı
yüzde 68,9 olmuş
tur. Aynı ankette Suriyeli sığ
ınmacılara çalış
ma izni verilmesi konusunda Türkiye’nin
neredeyse yarısı kesinlikle ret cevabı verirken; yüzde 30’u kısıtlı ve geçici çalış
ma iznine destek vermiş
tir.
Suriyelilere çalış
ma izni veren yeni düzenleme ile beraber artacak Suriyeli istihdamı sonrasında bu
algıların nasıl ş
ekilleneceğ
i dikkatle izlenmelidir.
Sosyal rekabetle beraber toplumsal algıların sığ
ınmacılara karş
ı olumsuz ş
ekillenmesi veya iş
bulamayan sığ
ınmacıların suça yönelmesi de olasılık dâhilindedir. Gaziantep Valiliğ
i’nin yaptığ
ı açıklamaya
göre 2015 yılındaki adli vakaların sadece yüzde 1,3’ü Suriyeli sığ
ınmacıların karış
tıkları olaylardır.(14)

Ancak toplumsal algılar, verilerden epeyce farklı geliş
mektedir. Yukarıda atıfta bulunulan anket verilerine
göre; Türk toplumunun yüzde 62’si, Suriyeli sığ
ınmacıların bulundukları yerlerde ş
iddet, hırsızlık,
kaçakçılık ve fuhuşgibi suçlara bulaş
arak toplumsal ahlak ve huzuru bozmakta olduğ
una inanmaktadır.
Suriyeli nüfusun yoğ
un olduğ
u Adana, Gaziantep, Hatay, Mardin, Urfa illerinde ise bu oran yüzde 70’e
yaklaş
maktadır. Nitekim toplumsal gerginlikler de gerçeklerden ziyade algıların etrafında oluş
ur.
Emek piyasasındaki rekabet ve olumsuz toplumsal algılar sosyal çatış
maları beraberinde
getirebilir. Örneğ
in, 2006 yılında ABD’de yapılan bir ankete göre(15)
 ;
siyahilerin yüzde 33’ü Latin Amerika
kökenli göçmenlerin Amerikalıların iş
lerini çaldığ
ına, Latin kökenli göçmenlerin yüzde 59’u ise siyahilerin
tembel ve güvensiz olduğ
una inanmaktadır. Düş
ük gelirli iş
lerde birbiriyle rekabet eden bu iki grubun
birbirleri hakkında emek piyasası bakımından olumsuz algıları, nefret suçlarında da artış
a sebep olmuş
tur.

2006 yılında Los Angeles’ta siyahilere karş
ı iş
lenen nefret suçlarının yüzde 70’inin zanlısı Latin Amerika
kökenli iken Latin Amerika kökenlilere karş
ı iş
lenen suçların zanlıları arasında siyahilerin oranı yüzde
80’dir.(16)
 
Diğ
er taraftan, ekonomik anlamda güçlü olmak ve sağ
lıklı bir emek piyasasına sahip olmak da
farklı gruplar arasındaki uyumu güçlendirerek sosyal çatış
maları azaltabilecektir. 2001 yılında Hindistan’ın
çok kültürlü ş
ehirlerinde yapılan bir çalış
mada, ekonomik özgürlüğ
ün ve iş
e eriş
imin farklı etnik gruplar
arasındaki ş
iddet eğ
ilimini azalttığ
ı gösterilmiş
tir.(17)
 
Bu gibi örnekler, emek piyasasının sosyal çatış
malar
ve uyum açısından önemini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Türkiye’deki mevcut rekabet henüz
alarm seviyesine ulaş
mamışolsa da; Suriyelilerin yoğ
un oldukları bölgelerde buna benzer senaryoların
oluş
maması için ş
imdiden önlem almak gerekmektedir.
3. Uyumlu Bir İ
stihdam İ
çin Politika Araçları
Güçlü, uyumlu ve adil bir emek piyasasına sahip olmak sosyal uyumu sağ
layacak en önemli
(19) 
kanallardan biridir. Dünya Bankası(18)
 
ve OECD 
raporlarına göre; işpiyasası, farklı etnik ve sosyal
gruplar arasındaki sosyal iliş
kileri kuvvetlendirerek sosyal uyuma önemli bir katkı sağ
lamaktadır. Güçlü ve
adil bir emek piyasası, sosyal katılımı ve entegrasyonu artırır, kiş
ilerin adalete ulaş
ımını kolaylaş
tırır ve en
önemlisi insanlara yaş
amak için bir amaç verebilir (bkz. Ş
ekil 2). Güçlü bir emek piyasası ile kuvvetlenen
sosyal uyum, ekonomik büyümeyi de artıracaktır.(20
) 
Öte yandan emek piyasasında adil olmayan
bölüş
üm ve yüksek iş
sizlik oranları farklı sosyal gruplar arasında çatış
malara neden olabilir. Bu nedenle,
Suriyelilerin Türkiye istihdamına katılımı konusunda, politika yapıcılar, sosyal uyum dengesini göz önünde
bulundurmak zorundadırlar.

Ş
ekil 2. Büyüme modelinde emek piyasası ve sosyal uyum dengesi

Kaynak: 
Wietzke,
görselleş
tirmesi

F.

B.

(2014),

TEPAV

Suriyelilerin
yoğ
unluklu
oldukları
yerlerdeki iş kapasite ve olanaklarını
artırmaya
yönelik
uygulamaların
yaygınlaş
tırılması
gerekmektedir.
Hâlihazırda piyasada iş yapmakta olan
KOBİ
’lerin ölçek atlamasına yönelik
teş
viklerin geniş
letilmesi; giriş
imcilere destek olunması ve daha kolay iş
e baş
lamaları için mentörlük
hizmetlerinin sağ
lanması; civardaki üniversitelerdeki akademisyenler ile iş
birliğ
ine gidilerek bilgi ve
becerilerin geliş
tirilmesine yönelik çabaların oluş
turulması; işpiyasasında eksik olan alanların belirlenmesi
ve buna yönelik eleman yetiş
tiriminin mesleki eğ
itim kursları aracılığ
ıyla sağ
lanması, vb aktiviteler
istihdamı artıracaktır. Ekonomiye dâhil olan bireylerin kendilerini daha güvende hissetmeleri ve geleceğ
e
dair umut duymaları topluma entegrasyonlarını hızlandıracağ
ı gibi toplumun çeş
itli katmanları arasındaki
sosyal uyumu da olumlu etkileyecektir.
Sonuç olarak, Suriyelilerin sosyal ve ekonomik entegrasyonunun baş
arılı olabilmesi için rekabetin
yaratacağ
ı ekonomik çatış
malar göz önünde bulundurulmalıdır. 
Ucuz emek piyasasında artan rekabetin
yaratacağ
ı sosyal çatış
malardan kaçınmak için en baş
arılı çözüm yeni istihdam olanaklarının
yaratılmasıdır. Bu nedenle, yeni istihdam kapıları açacak projelerin desteklenmesi sığ
ınmacıların emek
piyasasına adil ve güvenli bir ş
ekilde dâhil edilmeleri için gereklidir. İ
şpiyasası toplumu sadece ekonomik
açıdan beslemeyen, bireyleri topluma entegre eden, adaleti ve demokrasiyi güçlendiren, insanlara

yaş
ama amacı veren bir mekanizmadır. Ayrıca iş
e sahip olan kiş
ilerin sosyal katılımlarının ve güven
duygularının daha yüksek olduğ
u görülmüş
tür.(21)
 
Bu anlamda, Suriyeli istihdamın yol açacağ
ı ek ihracat
talebini belirginleş
tirecek, Suriyeli istihdamının yerli iş
gücü istihdamına sağ
ladığ
ı faydayı öne çıkartacak
somut projeler aracılığ
ıyla ve bu projelerin yaygın tanıtımı ile sosyal uyum güçlendirilebilir. 
Örneğ
in,
Türkiye’de yeni istihdam alanlarının yaratılması ve bu alanlarda hem Türkiyeli hem Suriyelilerin
çalış
masına imkân veren projeler geliş
tirilebilir. Üretimin ihracata ek kaynak oluş
turması ve Türkiye
ekonomisine katkıda bulunması ise istihdam edilen kesimin kendisini hem ekonomik hem de sosyal
entegrasyon bakımından daha faydalı ve güvende hissetmesini sağ
layacaktır. Özellikle savaşsonrası
sendromların gözlemlendiğ
i Suriyelilerin topluma ve emek piyasasına entegre edilmesi yukarıda değ
inilen
açılardan önem arz etmektedir. Aksi halde, bireylerin psikolojik durumlarının toplumu suç kanalıyla
etkileme riski mevcuttur.
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TÜİ
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