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KONYA’DA YAŞAYAN SURİYELİLER: GÜNCEL SORUNLAR VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 

 

Halen geçici koruma altında yaşayan Suriyelilerin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik tespit 

ve değerlendirmeler çerçevesinde, eldeki olanak ve fırsatları da dikkate alarak toplumsal ve 

ekonomik uyum sürecinde izlenebilecek yolları saptayabilmek amacıyla KTO Karatay 

Üniversitesi tarafından düzenlenen “Konya’da Yaşayan Suriyeliler: Güncel Sorunlar ve 

Çözüm Önerileri Çalıştayı” 21 Nisan 2017 tarihinde Konya’da, KTO Karatay Üniversitesi 

Yerleşkesi’nde gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştay’a; KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nden (ÜNİKOP) 17 temsilci, Yerel 

Yönetimlerden (Belediye) 3 temsilci, Sivil Toplum Kuruluşlarından 20 temsilci, İlgili Kamu 

Kurum / Kuruluşlarından 18 temsilci ve Mahalli İdarelerden (Muhtarlıklar) 3 temsilci olmak 

üzere toplam 61 kişi katılmıştır (Ek 1). 

Bir gün süren Çalıştay (program için bknz Ek 2), saat 09:45’te Karatay Kaymakamı, 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü, davetli öğretim üyeleri, çalıştay katılımcıları ve 

öğrencilerin katıldığı açılış töreni ile başlamıştır. Açılışta, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Bayram SADE Çalıştay’ın önemine değinmiş, KTO Karatay Üniversitesi’nin 

bölgemizde cereyan eden sosyal sorunların hiçbirine kayıtsız kalamayacağını vurgulamış ve 

bu bağlamda bölgemizde yaşayan Suriyeli mültecilere yönelik düzenlenen Çalıştayın 

toplumsal barış ve uyumun gerçekleşmesine katkılar sağlayacağını ifade etmiştir. 

Çalıştay açılışında KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. 

Kamil ALPTEKİN “Konya’da Geçici Koruma Altında Yaşayan Suriyeliler” başlıklı bir 

sunum gerçekleştirmiştir. Sunumda, 2011 yılının Mart ayında Suriye’de başlayan ve hâlen 

devam eden iç savaş sonucu bugüne kadar 6 milyonun üzerinde Suriyeli’nin can güvenliğini 

korumak üzere ülkesini terk etmek zorunda kaldığını belirten Doç. Dr. ALPTEKİN, sadece 

Ortadoğu’yu ve Avrupa’yı değil tüm dünyayı siyasi ve ekonomik yönden derinden etkileyen 

dünyanın en büyük kitlesel göç hareketiyle karşı karşıya olduğumuzu öne sürmüştür. Doç. Dr 

ALPTEKİN Türkiye’nin bu insanlık dramına kayıtsız kalmayıp hiçbir ülkenin göze alamadığı 

politikaları hayata geçirdiğini, iç savaşın beklenilenin aksine uzaması nedeniyle Suriyelilerin 

önemli bir kısmının gün geçtikçe ülkemizdeki pozisyonlarının kalıcı bir duruma dönüştüğünü; 

böylece giderek daha da belirginleşen toplumsal, siyasal ve ekonomik boyutları olan bir 

sosyal uyum ihtiyacı ve beklentisiyle karşılaşıldığını ifade etmiştir. 

Açılış töreninin ardından katılımcılar Çalıştay’ın gerçekleştirildiği KTO Karatay 

Üniversitesi Sosyal Tesislerine geçmiştir. Çalıştay oturumları saat 10:50 itibariyle başlamış, 

17:00’de tamamlanmıştır. Çalıştay büyük oturumlarının moderatörlüğünü Prof. Dr. Çağatay 

ÜNÜSAN ve Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN birlikte yürütmüşlerdir. Küçük grup çalışmalarının 

moderatörlüklerini ise Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN, Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN ve Yrd. 

Doç. Dr. Hikmet TÜLEN yapmışlardır. Çalıştayda raportörlük görevini Sosyal Hizmet 

Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Demet AKARÇAY ULUTAŞ, Arş. Gör. Dilara 

USTABAŞI GÜNDÜZ, Arş. Gör. Döne AYHAN ve Arş Gör. Elmas AKIN üstlenmiştir. 
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Çalıştayda öncelikle Konya’da geçici koruma altında yaşayan Suriyelilerin mevcut 

yaşantıları ve karşılaştıkları sorunlar gözden geçirilmiştir. Daha sonra bahse konu sorunlara 

yönelik çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmış ve böylece hukuki statü, kimlik, demografi, 

istihdam, iş dünyası, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, barınma, sosyal hizmetler, sosyal 

yardımlar, konut, çocuk ve kadın sorunları gibi alanlarda yapılması gereken işler belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

Çalıştayda geçici koruma altında yaşayan Suriyelilerin sosyal ve ekonomik uyumunda 

en önemli engellerin; dil sorunu, hizmetlerin koordinasyonsuzluğu, kültürel farklılıklar, 

hukuki belirsizlikler ve çocukların eğitimsizliği olduğu belirtilmiştir. Suriyelilere gıda temini; 

barınma, eğitim, hijyen ve sağlık olanakları; güvenlik, bilgilendirme ve temsil hakları gibi 

hususlarda yardımcı olmanın, asgari insani yaşam koşulları sunmanın ve bölge 

üniversitelerinin sürecin her aşamasında daha fazla rol almasının gerekli olduğu Çalıştay 

katılımcıların ortak düşüncesidir. 

Çalıştay süresince katılımcılar tarafından üzerinde durulan sorun alanları ve bunlarla 

ilgili oluşturulan çözüm önerileri Çalıştaydaki oturum konu başlıklarına uygun olarak özet bir 

şekilde aşağıda sunulmuştur. 

I. HUKUKİ STATÜ, KAYIT ALTINA ALINMA ve DEMOGRAFİ 

1.1. Tespitler, Sorunlar ve İhtiyaçlar 

• Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyelilere yönelik halk arasında, 

medyada ve resmi makamlarda farklı kavramlar kullanılmakta ve bu kavram kargaşası da 

kimlik sorunu ile birlikte bu kişilere hangi hakların tanınacağı noktasında tereddütlere yol 

açmaktadır. 

• Ülkemize sığınan Suriyeliler daha çok “mülteci” olarak adlandırılmaktadır. Ancak 

kitlesel şekilde Türkiye’ye giriş yaptıkları için şartlı mülteci statüsüne, Avrupa ülkelerinden 

gelmedikleri için de mülteci statüsüne sahip değildirler.  

• Suriyelilere, 22 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği ile 

“Geçici Koruma” statüsü tanınmıştır. Uluslararası mevzuatta da tanımlanan bu statünün 

geçerliliği 2001 tarihli Avrupa Konseyi Yönergesi doğrultusunda 1yıl ve 6 aylık sürelerle en 

fazla 3 yıl uzatılabilmektedir. Ancak hâlihazırda Suriye’de devam eden iç karışıklıkların ne 

zaman sona ereceği tahmin edilemediğinden Suriyelilerin mağdur edilmemeleri amacıyla 

Geçici Koruma Yönetmeliği’nde herhangi bir süre belirtilmemiş ve geçici korumanın 

yürürlükten kaldırılması yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Geçici Koruma Yönetmeliği 

ile birlikte Suriyeliler resmiyette “geçici korunan” (veya geçici koruma kapsamındaki 

yabancılar) olarak nitelendirilmektedir.  

• “Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancı” hukuksal statü kavramsallaştırması halk 

arasında daha çok “misafir” ya da “konuk” algısına neden olmaktadır. 

• Çalıştay boyunca herhangi bir kavramsallaştırmaya gidilmeksizin Suriye’den Nisan 

2011 sonrası kitlesel olarak veya bu kitlesel akım döneminde bireysel olarak ülkemize sığınan 

ve kendilerine geçici koruma statüsü tanınmış kişilere “Suriyeliler” diye hitap edilmiş, bu 

hitap şekli Çalıştay Sonuç Raporunda da aynen korunmuştur. 
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• Suriye’den gelen göç yoğunluğunun bugünkü düzeyde artacağı önceden tahmin 

edilememiştir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve illerdeki taşra teşkilatı (İl Göç İdaresi 

Müdürlükleri) kuruldukları günden itibaren çok yoğun bir tempoda çalışmaktadır. Genel 

Müdürlük, kurumun yeni yapılandırılmasından kaynaklı olarak bu yoğunluk içinde özellikle 

kayıt sürecinde yaşanan zorlukların üstesinden gelebilmek için büyük bir çaba göstermektedir. 

Artan göç yoğunluğuna karşılık Göç İdaresi’nin personel sayısının artmaması Suriyelilerin 

kayıt randevularının gecikmesine hatta ertelenmesine neden olabilmektedir. 

• Ülke genelinde 3.078.000; Konya’da ise 95.000 kayıtlı Suriyeli bulunmaktadır. 

Ülkemizde bulunan Suriyeliler öncelikle ön kayıt kapsamına alınmakta ve en fazla bir ay 

sürecek olan değerlendirme sonucunda geçici koruma kapsamına alınması uygun görülenlere 

geçici koruma kimlik belgesi düzenlenmektedir. Bu süre içerisinde ön kayıt sayısı sürekli 

değişmekte olup sabit bir sayı verme ihtimali bulunmamaktadır. Günlük olarak bu sayılar 

farklılık arz etmektedir. Çalıştayın yapıldığı tarih itibariyle Konya’da kayıt altına alınanların 

dışında ön kayıtta bekleyen yaklaşık 17.000 Suriyeli vardır. 

• Hâlihazırda Suriyelilere sınırlarda uygulanan kayıt işlemi ile ülke içerisinde uygulanan 

kayıt işlemi ve alınan bilgiler arasında farklılık bulunmamakta olup her iki durumda da aynı 

kayıt sistemi kullanılmaktadır. Kayıt altına alınan Suriyeli yabancıların bilgileri ilgili güvenlik 

ve istihbarat birimleri ile paylaşılmaktadır. Bununla birlikte kitlesel akınların doğası gereği 

söz konusu şahısların ilk kayıtları esnasında detaylı görüşme yapılarak ayrıntılı bilgilerinin 

alınmasında aksaklıklar (bu insanların iaşe ve ibate, sağlık vb. aciliyet arz eden ihtiyaçlarının 

karşılanmasından kaynaklı) yaşandığından ve zaman içerisinde bu bilgilerde değişiklik 

olduğundan (medeni hal, doğum, ölüm, meslek, eğitim, adres vb.) bu bilgilerin güncellenmesi 

ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce geçici koruma kapsamında 

bulunan Suriyelilerin verilerinin güncellenmesi çalışması başlatılmıştır. Hâlihazırda 58 ilde 

(Konya dâhil) başlatılan çalışma aşama aşama 81 ilde yürütülecektir. Bu çalışma sonucunda 

ülkemizde bulunan tüm Suriyelilerin verileri güncellenecek olup bu verilerin, üretilecek kamu 

politikalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

• Ülkemizde bulunan Suriyeliler kendilerine düzenlenen yabancı kimlik numarasını da 

içeren Geçici Koruma Kimlik Belgeleri ile Geçici Koruma Yönetmeliği’nde belirtilen her 

türlü hak ve hizmetten herhangi bir sınırlama olmadan faydalanabilmektedir. Yeni doğan 

bebeklerin, sağlık ihtiyacı bulunanların, özel ihtiyaç sahiplerinin, hamile kadınların ve okul 

çağındaki çocukların bu haklardan mahrum olmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için 

kayıt süreçleri mümkün olduğunca hızla tamamlanmaktadır. 

• Ön kaydı alınan Suriyelilerin bir aylık değerlendirme sürecinde kayıt oldukları ilde 

bulunmaları gerekmekte olup geçici koruma kapsamına alındıktan sonra bulundukları ilin İl 

Göç İdaresi Müdürlüklerini gerekçeleri ile birlikte bilgilendirmek kaydıyla seyahatleri ile 

ilgili herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. 

• Yürürlükteki mevzuata istinaden Suriyelilere verilen Geçici Koruma Kimlik Belgesi, 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda belirtilen ikamet izni yerine geçen 

belgelere eşdeğer sayılmadığından Türkiye’deki geçici koruma kapsamında bulunan 

Suriyeliler ülkemizde beş yıllık süreyi doldursa bile 5901 sayılı kanun kapsamında Türk 

vatandaşlığına başvuru hakları bulunmamaktadır. 
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• Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler Türk vatandaşıyla evlilik yoluyla da 

doğrudan vatandaşlık hakkı elde edememekte; ancak Medeni Kanun kapsamındaki diğer 

haklardan faydalanabilmektedir. 

• Konya’ya yerleşen Suriyeliler sık adres değiştirmeleriyle dikkat çekmektedirler. Adres 

değişikliklerini zamanında bildirmemeleri nedeniyle de bazı hizmetlere ulaşmalarında 

sorunlar yaşanabilmektedir. 

• Suriyeliler oldukça heterojen bir sosyo-kültürel ve demografik özelliklere sahiptir. 

Konya’da bulunan Suriyelilerin yarısından fazlası Halep’ten gelenlerden oluşmaktadır. 

Suriyeli ailelerin çoğunluğu eğitim düzeyi düşük, orta veya alt sosyo-ekonomik düzeye ait 

sınıflara mensuptur. 

1.2. Çözüm Önerileri 

• Yürürlükte olan Geçici Koruma Yönetmeliği çerçevesinde Suriyelilerin kimlik ve 

statülerine dair bilgi eksikliğinin ya da karmaşanın giderilmesi noktasında özellikle toplumu 

bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak üzere kamu spotlarının hazırlanması konusunda 

medyanın bilimsel etkinliklerin düzenlenmesinde üniversitelerin rol alması gerekmektedir. 

• Nüfusa bir sorun olarak değil, potansiyel bir güç olarak bakılmalıdır. Suriye’den gelen 

eğitim ve gelir düzeyi yüksek birçok kişinin Türkiye’yi transit ülke olarak kullanmış ve 

Avrupa’ya yerleşmiş olmasından dersler çıkarılmalıdır. 

• Kayıt işlemlerinde eğitim düzeyi, kazanılan unvanlar, Suriye’deki gelir düzeyi, 

çalışılan işler, mülkiyet durumu, yatırım yapmak istedikleri sektörler gibi bilgiler de mutlaka 

öğrenilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. 

• Suriyelilerle birlikte artan yabancı uyruklu bireylerin yasal işlemlerini yapabilmek için 

eski yasal düzenlemeler yetersiz kalabilmektedir. Gelinen nokta göz önünde bulundurularak 

karşılaşılan yeni sorun ve ihtiyaçlara yönelik yeni mevzuat düzenlemelerine gidilmesi 

gerekmektedir. Bu doğrultuda örneğin 2013 yılında yabancıların tüm iş ve işlemlerini 

düzenleyen 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çıkarılmış olması, bu 

Kanunun Uygulama Yönetmeliği, Geçici Koruma Yönetmeliği, İnsan Ticareti Mağdurlarını 

Koruma Yönetmeliği vb. gibi önemli alt düzenlemelerin yapılmış olması alanda önemli bir 

boşluğu doldurmuştur. 

• Suriyeliler oldukça heterojen bir sosyo-kültürel ve demografik özelliklere sahiptir. 

Aralarında kadın ve çocukların oranının bir hayli yüksek olması nedeniyle atılacak her türlü 

adımda sağlık, eğitim ve istihdam politikaları birlikte düşünülmelidir. 

• Geçici koruma altında yaşayan Suriyelilerin bir kısmı kalıcıdır. Geçici koruma 

yaklaşımının öne çıkardığı Suriyelileri “misafir” olarak görme anlayışının artık terk edilmesi, 

önümüzdeki süreçte zamanı da iyi kullanmak suretiyle kamu, yerel yönetim ve sivil toplum 

kuruluşlarının el ele vererek sosyal uyum ve bütünleşme çabalarına hız verilmesi 

gerekmektedir. 

• Göçle mücadele etme yerine göçü akılcı ve planlı bir şekilde yönetme seçeneği öne 

çıkarılmalıdır. Bu doğrultuda Suriyelilere Geçici Koruma Yönetmeliği çerçevesinde tanınan 

barınma, sağlık, eğitim ve çalışma olanağı gibi yükümlülükler yerine getirilmelidir. Böylece 

sosyal ve ekonomik uyum içinde adımlar atılmış olunacaktır. 
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II. İSTİHDAM, İŞ DÜNYASI VE SOSYAL GÜVENLİK 

2.1. Tespitler, Sorunlar ve İhtiyaçlar 

• Suriyeliler ağırlıklı olarak Konya sanayisindeki işkollarında, mevsimlik ve geçici 

sektörlerde (inşaat sektörü gibi) sigortasız, asgari ücretin altında çalışmaktadırlar. Bu durum 

onların ekonomik kazançlarını kısıtlamaktadır. Bir yandan kayıtdışı ekonomi büyümekte, 

diğer yandan haksız rekabet ortaya çıkmaktadır. 

• Vasıfsız işgücü piyasasındaki ücretlerin düşmesi ve kayıt dışı istihdam neticesinde 

ödenmeyen vergiler devleti gelir kaybına uğratacak ve devletin çalışan kesimin sosyal 

haklarını koruma görevini istendiği şekilde yerine getirememesine neden olacaktır. 

• Konya’daki Suriyelilere yönelik halk arasında “ucuz işgücü” algısı yerleşmeye 

başlamıştır. Halkın bir kısmı çok sayıdaki Suriyeliyi “külfet” olarak görmektedir. Oysa 

Suriyeliler içerisinde iş yeri açmak ve yatırım yapmak isteyen iş adamları da vardır. 

• Suriyeli yatırımcılar iş yeri açma konusundaki yasal prosedürlere ilişkin yeterli bilgiye 

sahip değildirler. İlgili mevzuatta herhangi bir sınırlılık olmamasına rağmen iş yeri açmada 

kimi zorluklarla da karşılaşabilmektedirler. Bu durumda Suriyelilerin açtıkları iş yerleri ya bir 

Türk adına ya da ruhsatları olmadan açılmakta; ancak bu da farklı mağduriyetler yaşanmasına 

neden olmaktadır. 

• Suriyelilerle yaşanan kültürel farklılıklar kendisini çalışma hayatında da 

hissettirmektedir (örneğin saat 15.00’den sonra çalışmayı istememe, babanın 45-50 yaşından 

sonra çalışmayıp yerine evdeki erkek çocuğu çalıştırma vb.). Çalışma etiği ve kültüründe 

yaşanan farklılıklar çalışma saatlerinin uzunluğuna ve iş temposuna ayak uydurmayı 

güçleştirmekte, çocuk ihmal ve istismarı gibi bir takım farklı sorunlara kapı aralamaktadır. 

• Suriyelilerin Konya Sanayisindeki bazı sektörlerde (kundura, döküm, tekstil gibi) ara 

eleman ve vasıfsız eleman açığını kapatması, durmak üzere olan üretimi canlandırması Konya 

ekonomisi için önemli bir kazanımdır. 

• Konya’da çoğunlukla vasıfsız işlerde çalıştırılan Suriyelilerin meslekleri ve uzmanlık 

alanları bilinmemektedir. Sanayi ve işkollarıyla uyumlu çalışacak, buralara istihdam arzı, 

talebi, işgücü niteliği vb. konularda veri akımı sağlayacak il düzeyinde bir koordinasyon 

mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

2.2. Çözüm Önerileri 

• Bir ülkenin sığınmacıları destekleyebilme kapasitesi ülkenin kişi başına düşen gelirine 

ve toplam nüfusuna bağlıdır. Ancak milyonlar mertebesinde sığınmacının yıllar süren bakımı 

en güçlü ülkeleri bile zorlayacaktır. Dolayısıyla sığınmacıların üretime katkıda bulunmaları ve 

kendi bakımlarını kendilerinin gerçekleştirmesi düşüncesi izlenilecek sosyal politikalarda esas 

alınmalıdır. 

• Suriyelilerin istihdamına yönelik planlamalarda onlara özel bir statü tanıma yerine 

onları verimli kılacak, sermaye birikimine teşvik edecek yeni uygulamalar devreye 

konulmalıdır. Sermaye birikimin sağlanabilmesinin bilinen en temel yolu mikro krediler ile 

desteklenmeleri ve kendilerine yeten bir toplum haline gelmelerinin sağlanmasıdır. 

• Sermaye birikimi sağlamaya ilişkin işlemlerin zaman alacağı kesindir. Süreç 

olgunlaşırken özellikle düşük gelir seviyesindeki Suriyeliler yine insani yardım çerçevesinde 
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gerek sosyal yardımlar gerekse eğitim ve sağlık alanında yürütülen diğer sosyal projelerle 

desteklenmelidir. 

• Konya’nın geleceğe yönelik stratejik yaklaşımı içerisinde düşük üretkenliğe sahip 

vasıfsız iş gücüne yer yoktur. Ancak Suriyelilerin çoğunluğu vasıfsız işçi grubunda oldukları 

için, bu kişilerin mutlaka mesleki eğitimden geçirilerek daha vasıflı hale getirilmeleri 

gerekmektedir. Eğer sığınmacılar tekrar kendi ülkelerine dönseler ya da üçüncü bir ülkeye göç 

etseler bile aldıkları eğitimin çıktıları ev sahibi Türkiye için daima olumlu olacaktır. Örneğin 

bu sayede iyi komşuluk ve ticari ilişkilerinin kurulması sağlanabilecektir. Sığınmacıların 

kalmaları durumunda ise aldıkları eğitim, sosyal entegrasyonun oluşmasını kolaylaştıracaktır. 

• İş yeri açmak isteyen Suriyelilere kontrollü izin verilmesi ve iş yerlerinin düzenli 

olarak denetlenmesi gerekmektedir. Suriyeli iş adamlarının iş yeri ruhsatı almaları noktasında 

Belediyelerin farklı mağduriyetlere sebep olmamaları için mevzuata uygun hareket etmeleri 

ve bu konuya özen göstermeleri gerekmektedir. 

• Suriyelilerin meslek ve uzmanlık alanlarını tespit edip Konya Sanayisi ve iş 

dünyasının ihtiyaç duyduğu ara eleman eksikliğini giderecek, iş bulma ve işe yerleştirme 

sürecini daha sağlıklı işletebilecek, Konya’daki Suriyeli iş adamları için de veri tabanı 

oluşturacak, Suriyeli iş adamlarıyla Konyalı iş adamlarını bir araya getirecek, iş birliği 

imkanlarını araştıracak il düzeyinde bir koordinasyon mekanizması kurulmalıdır (örneğin 

valilik bünyesinde). Bu koordinasyon mekanizmasından aynı zamanda eğitim, sağlık, barınma 

gibi diğer alanlara da yönlendirme yapması beklenebilir. 

III. EĞİTİM, SAĞLIK, BARINMA, KADIN VE ÇOCUK SORUNLARI 

3.1. Tespitler, Sorunlar ve İhtiyaçlar 

• Konya’da Suriyeliler farklı mahallelerde yaşamaktadırlar. Suriyelilerin Konya’daki ilk 

yerleşim yeri olan Şükran ve Şems Tebrizi Mahallelerinde değişik bir görüntü hakimdir. Bu 

mahallelerde yaşayan Suriyelilerin büyük bir kısmının toplu yaşam alanlarına özgü kurallara 

uygun hareket etmediğine (örneğin; yüksek sesle konuşma, gürültü çıkarma, dairelerde perde 

kullanmama, uygunsuz şekilde balkona çıkma, çöpleri rastgele yere bırakma vb.) şahit 

olunmaktadır. Bu mahallelerde yerli halktan çok az sayıda kişi yaşamaktadır. 

• Adı anılan mahallelerde yaşayan ve herhangi bir işte çalışmayan Suriyeli gençler 

sokaklarda başıboş gezmekte, insanları sözle taciz etmekte ve diğer gençlerle aralarında 

çeteleşmeye gitmektedir. Suç oranı yüksek olan bu mahallelerde bizzat bir kısım Suriyeli 

tarafından uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde satışı yapılmaktadır. 

• Şükran Mahallesi’nin suç işleyen Suriyeliler için bir otogar görevi üstlendiği ifade 

edilmektedir. Suriyeliler suç işledikten sonra Şükran Mahallesi’ne gelip burada organize 

olmuş diğer Suriyelilerin yardımıyla çok kısa bir süre içerisinde şehir dışına çıkıp güvenlik 

güçlerinden kaçabilmektedirler. 

• Suriyelilerin önemli bir çoğunluğu apartman dairelerinde kalabalık bir şekilde 

(örneğin bir dairede 20 kişi) yaşamaktadırlar. Bazı dairelerde 3-4 ailenin birlikte kaldığı 

görülmektedir. Bu durum apartmanın diğer sakinlerini rahatsız etmektedir. Yaşam şartlarına 

bir standart konmalı, evde birden fazla ailenin veya belli sayıdan fazla (fert) insanın kalması 

engellenmeli ve kayıt altına (adres) alınmalıdır. Bu hususlar kayıt dışılığı arttırmaktadır. 

İkamet adresi olmadan kayıt yapılmamaktadır. Bu hususa ilişkin tedbir geliştirilmelidir. 
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• Emlakçıların bir kısmı Suriyelilerin konut bulmada yaşadığı güçlükleri istismar 

etmektedir. Bu emlakçılar bakımsız, eski ve rutubetli evleri yüksek fiyatlarla Suriyelilere 

kiralamakta; böylece onlar üzerinden haksız kazanç sağlamaktadırlar. İskan izni olmayan ve 

adres kayıt sisteminde kayıtlı olmayan evlerde oturmalarına izin verilmemelidir. 

• Suriyelilerin önemli bir kısmının ihtiyaç dışı fazladan yardım almalarının önüne 

geçilememektedir. Birçok Suriyeli farklı sektörler tarafından yapılmakta olan yardımları 

“kazanılmış bir hak” olarak görmektedir. Yapılan yardımlarla ilgili ( Devlet, Belediye, Stk) 

ortak uygulamalar geliştirilmeli, mükerrer yardımın önüne geçilmelidir. 

• Sivil Toplum Örgütleri tarafından sunulan hizmetlerin koordinasyonunda yetersiz 

kalınmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının hizmetlerini istismar eden bir grup Suriyelinin 

çeşitli kuruluşlardan fazladan aldıkları yardım malzemelerini satarak, bu durumdan kazanç 

sağladığı bilinmektedir. 

• Dil bariyeri ve kimlik sorunları sağlık hizmetlerine erişimi güçleştirici iki temel 

faktördür. Kayıt altına alınmayan Suriyeliler sadece acil durumlarda sağlık hizmetlerine 

erişebilmektedirler. 

• Halk arasında Suriyelilerin gereksiz yere 112 Acil Servis telefonlarını ve araçlarını 

meşgul ettiklerine yönelik yaygın bir kanı vardır. Isınma ve hijyen sorunları olan sağlıksız 

konutlarda yaşama, kötü beslenme, kaçak (illegal) yollardan imal edilmiş ucuz kozmetik ve 

temizlik malzemesi kullanma (cilt hastalıklarına neden olmaktadır), kısa aralıklarla doğum 

yapma gibi pek çok nedenle Suriyelilerin sık sık hastanelere uğradıkları bilinmektedir. 

• Suriyeli ailelerin çok çocuklu olduğu, kadınların toplumdan tecrit edildikleri, kız 

çocuklarının küçük yaşlarda evlendirildiği, erkek çocukların ise okul çağında bir işte 

çalıştırıldıkları gözlenmektedir. 

• On yaşının üzerindeki Suriyeli çocukların çoğunluğunun okuma yazması yoktur. Bu 

çocuklar hiç okula gitmemiş olup şiddete ve kavgaya meyillidirler. Bu nedenlerle Konya’daki 

birçok okulun müdürü okul başarısını düşüreceği endişesiyle okullarına Suriyeli öğrenci kabul 

etmede isteksiz davranmaktadır. 

• Suriyeli öğrenciler için Türkçe eğitim materyallerinin olmaması; Geçici Eğitim 

Merkezlerinde (GEM) kağıt, toner, yazıcı gibi temel kırtasiye ihtiyaçların karşılanamaması 

eğitimde verimliliği olumsuz etkilemektedir. 

• Suriyeli öğrenciler okula devam konusunda sorun yaşamaktadır. Okul devamsızlığına 

ilişkin herhangi bir yaptırım yoktur. Özellikle erkek öğrencilerin 7. ve 8. sınıflarda sayıca çok 

az oldukları görülmektedir. Bu durumun başlıca nedeni ailelerinin bu çocukları çalışma 

hayatına yönlendirmeleridir. 

• Bazı Suriyeli aileler, anadilleri Arapçayı unutabilecekleri endişesiyle çocuklarını okula 

göndermek istememektedirler. 

• Türkçe bilen Suriyeli öğrenci sayısı ile Arapça dil bilen Türk öğretmen sayısı 

yetersizdir. Bu durum eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamasına neden olmaktadır. 

• GEM’lerde Suriyeli öğretmenlerin Türk öğretmenlere göre daha sert oldukları, zaman 

zaman öğrencilere yönelik şiddete başvurdukları görülmektedir. 

• Suriyeli öğrenci velilerinin veli toplantılarına katılımı sınırlıdır. Babaların sürekli işte 

oluşu, çok çocuklu olan annelerin küçük kardeşlerin başında kalma zorunluluğu veli 

toplantılarına katılımı engellemektedir. 
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• Sokakta mendil satan Suriyeli çocuklar eğitimden mahrum kalmaktadırlar. Ailelerin 

çocuklarının sokakta ne gibi tehlikelere maruz kalabileceklerine karşı bilinçli olmadıkları 

düşünülmektedir. 

 

 

3.2. Çözüm Önerileri 

• Toplumdaki ortalama yaşam düzeyine uyum sağlayamayan, kuralları sürekli ihlal eden 

ve bir arada yaşamanın gereklerini yerine getiremeyen Suriyeli ailelere yönelik Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezleri, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler iş birliği 

çerçevesinde; birlikte yaşamanın gerektirdiği görgü kuralları, apartman kültürü, çocuk ihmal 

ve istismar davranışı, kaçak üretilen kozmetik ürünleri, sağlıklı beslenme, eğitimin önemi, aşı 

ve bulaşıcı hastalıklar, aile planlaması, erken yaşta evliliğin getirdiği sorunlar, mesken 

hijyeni, kişisel hijyen gibi konuları içeren çok yönlü eğitimler verilmeli ve danışmanlık 

hizmetleri sunulmalıdır. 

• Suriyelilerin önemli bir kısmının apartman dairelerinde kalabalık bir şekilde, bir 

dairede 3-4 aile birlikte yaşamaları, iskan izni olmayan ve adres kayıt sisteminde kayıtlı 

olmayan evlerde oturmaları gibi hususlar kayıt dışılığı artırmaktadır. Bu nedenle evlerde 

birden fazla ailenin kalması engellenmeli ve ikamet adresleri kayıt altına alınmalıdır. Ayrıca 

bu hususlardaki eksikliklere ilişkin tedbirler geliştirilmelidir. 

• Suriyelilerin sosyal ve ekonomik uyumu için sosyal medyadan ve sivil toplum 

örgütlerinden azami ölçüde yararlanılmalıdır. 

• Suriyeli kadınların topluma uyumlarının sağlanmasında KOMEK, hanım lokalleri, İl 

Müftülüklerinin Aile ve Dini Rehberlik Büroları ve kadın odaklı sivil toplum kuruluşları gibi 

örgütlere destek olunmalı, bu örgütlerin etkili işlemesi sağlanmalıdır. 

• Toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi sağlayabilmek, her iki toplum kesimince 

paylaşılan ortak değerleri güçlendirme amacıyla Konya halkı ile Suriyelilere yönelik 

kaynaştırma faaliyetleri düzenlenmelidir. Bu faaliyetler yerel yönetimlerin Kültür ve Sosyal 

İşler Dairesi Başkanlıkları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlıkları ve yerel ölçekte 

toplum temelli çalışmaları olan sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenebilir. 

• Kamu sektörünü temsilen Suriyelilere yönelik hizmet sunan AFAD, İl Göç İdaresi, 

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi 

devlet kurumlarının daha koordineli çalışması gerekmektedir. 

• Ayni ve nakdi yardımlara yönelik istismarların önlenmesi amacıyla Suriyeliler için 

insani yardım faaliyetleri yürüten sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve belediyeler 

tarafından yapılan her türlü faaliyetin kayıt altına alınabilmesi adına “ortak bir veri tabanı” 

oluşturulmalı ve böylece mükerrer yardımların önüne geçilmelidir. 

• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde Suriyeli sokakta çalışan çocuklara 

ve diğer dezavantajlı konumda bulunan Suriyeli çocuklara yönelik Toplum Merkezi, Çocuk 

ve Gençlik Merkezlerinin açılması gerekmektedir. Bu merkezler kanalıyla sokakta çalışan 

Suriyeli çocuklara yönelik sokak sosyal hizmeti çalışmaları başlatılmalıdır. 

• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından sokakta çalıştırılan veya 

dilendirilen çocuklara yönelik risk haritası oluşturulmalı, aileleriyle birebir çalışmalar 
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gerçekleştirilmelidir. Aileler bu konuda ısrarcı oldukları takdirde cezai yaptırıma tabi 

tutulmalıdır. 

• GEM’lerde akran zorbalığı olan çocuklar tespit edilmeli, akran zorbalığına ilişkin 

öğrencilerde, öğretmenlerde, okul yönetiminde ve ailelerde farkındalık oluşturulması 

gerekmektedir. Bu doğrultuda akran zorbalığının önüne geçebilmek üzere İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü önderliğinde iş birliğine yönelik programlar uygulanmalıdır. 

• GEM’lerde veli toplantısına gelmeyen aileler bizzat bu merkezlerde görevlendirilecek 

sosyal hizmet uzmanları tarafından evlerinde ziyaret edilmeli ve mesleki çalışmaların bir 

kısmı kendi ev ortamlarında sürdürülmelidir. Bu tür çalışmalarda Suriyeli aileler, çocuklarının 

mesleki ve teknik eğitime yönlendirmeleri konusunda teşvik edilmelidir. 

• GEM’lerde Türkçe öğretilen saatler arttırılmalıdır. Suriyeli öğrencilerin için 

anadillerini unutmamaları amacıyla Arapça dersi verilebilir. 

• Devamsızlık yapan öğrencilerin aileleri uyarılmalı, devamsızlığın sürdürülmesi 

durumunda ailelere bu konuda bir yaptırım uygulanmalıdır. 

• GEM’lerde toplumdan yalıtılmış eğitim yerine kaynaştırma eğitimine geçilmelidir. 

Her bir sınıfta beş taneden fazla Suriyeli öğrencinin olmasının Türkçe öğrenimini 

zorlaştıracağı dikkate alınmalıdır. Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenimi ve entegrasyonlarının 

sağlanabilmesi amacıyla her okula düzenli bir şekilde dağılımlarının yapılması ve öğrenciler 

için servis imkânının sağlanması konusu dikkate alınmalıdır. 

• Konya’da dil eğitimi veren KARDİL, KONDİL gibi üniversitelere ait kuruluşlarla iş 

birliği yapılarak GEM’lerdeki personele dil eğitimi verilmelidir. 

• Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanamayan kayıt altına alınmamış Suriyeliler için 

kayıt işlemlerinin hızlandırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda gerekli ise Göç İdaresi’nin 

çalışan sayısının arttırılması ve hızlı ve nitelikli bilgi dağılımı gerçekleştirmeleri 

gerekmektedir. 

• Suriyeli doktorlara denklik verilmesi, Suriyeli doktorların çalışabilecekleri ve en 

azından sadece Suriyeli vatandaşları muayene ve tedavi edecekleri sağlık merkezlerinin sayısı 

artırılmalıdır. 

• Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü 

ve STK’lar kanalıyla ülkelerindeki iç savaş nedeniyle post-travmatik stres bozukluğu yaşayan 

kadın ve çocuklara yönelik psikolojik ve rehberlik danışma hizmetleri sunulmalıdır. Kadınlara 

yönelik üreme sağlığı, gebe sağlığı, bebek sağlığı ve aile planlaması gibi konularda 

bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Bu hizmetler sağlanırken Suriyelilerin toplumsal ve 

kültürel özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. 
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Ek. 1 

 

KONYA’DA YAŞAYAN SURİYELİLER: GÜNCEL SORUNLAR ve 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 

 

21 Nisan 2017, Konya 

 

ÇALIŞTAY PROGRAM 
 

21.04.2017 

Cuma 

09:00–09:45 Kayıt 

09:45-10:00 Açılış ve Protokol konuşmaları 

10:00-10:30 

Sunum 

“Konya’da Geçici Koruma Altında Yaşayan Suriyeliler: 

Çalıştayın Amacı, Kapsamı ve Ana Hattı” 

Doç.Dr. Kamil ALPTEKİN 

10:30-10:50 Çay-Kahve 

10:50-12:30 

Büyük Oturum (I): 

Konya’da geçici koruma altında yaşayan Suriyelilerin 

yaşantıları ve karşılaştıkları sorunlar: Bir gözden geçirme 

12:30-13:30 Öğle yemeği 

13:30-14:30 

Grup Çalışmaları (I): 

Konya’da Geçici Koruma Altında Yaşayan Suriyelilerin 

Sorunlarına Yönelik Çözüm Arayışları  

14:30-14:45 Çay-Kahve 

14:45-15:45 

Grup Çalışmaları (II): 

Konya’da Geçici Koruma Altında Yaşayan Suriyelilerin 

Sorunlarına Yönelik Çözüm Arayışları 

15:45-16:00 Çay-Kahve 

16:00-17:00 

Büyük Oturum (II) ve Kapanış 

Konya’da Yaşayan Suriyelilerin Sorunlarına Yönelik 

Çözüm Önerilerinin Topluca Değerlendirilmesi 

 

 


