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Türkiye’de mülteciler ve mültecilik konusu, dünyanın 
genelinde olduğu gibi, uluslararası hukuk bağlamında-
ki yükümlülükler göz ardı edilerek çoğu zaman iç poli-
tika malzemesi olarak kullanılabilmektedir. 7 Haziran 
2015 seçim beyannamelerinde ilk defa bütün partiler 
mülteciler konusuna yer vermiştir. Bu hem karşılaşı-
lan ve kendini dayatan sorunun büyüklüğünü hem 
de artan farkındalığı göstermektedir. Beyannameler-
de mültecilere yer verilmiş olması parti başkanlarının 
ya da sözcülerinin sadece mesele ısındığı dönemlerde 
değindiği mülteci politikalarının biraz daha belirgin-
leşmesini sağlamıştır. Meclisteki dört partinin mülteci 
politikaları da dış politika vizyonları ile uyumludur. 

BM raporuna göre bugüne kadar Suriye’den 3,9 
milyon kişi göç etmiştir.1 Lübnan, Ürdün ve Türkiye 
gibi Suriye’ye komşu ülkeler en çok göç alan ülke-
lerdir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, 
2011 yılında iç savaşın başladığı Suriye’den Türkiye’ye 
gelen göçmenlerin sayısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

1 “Key Figures, Syria – Response”, UNHCR, 30 Nisan 2015.

kurulduğu günden bu yana en yüksek orandır.2 BM 
Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Nisan 2015 
verilerine göre Türkiye’de 1 milyon 759 bin civarında 
Suriyeli bulunmaktadır. Bunların sadece 258 bini 10 
ildeki 25 kampta,3 geri kalanları ise Türkiye’nin nere-
deyse tamamına yayılmış biçimde kamplar dışında ya-
şamaktadırlar. Yine BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 
verilerine göre 2015 yılı sonuna kadar Türkiye’deki sa-
dece Suriyeli sığınmacıların sayısının 2,5 milyonu bul-
ması beklenmektedir.4 Ancak sığınmacıların sayısının 
BM raporlarında belirtilenlerden çok daha fazla oldu-
ğu düşüncesi genel bir kanaattir. Türkiye’deki Suriyeli-
lerin yüzde 53’ünden fazlası 18 yaş altındaki çocuk ve 
gençlerden, yüzde 75’ten fazlası ise özel koruma ihtiya-
cı içinde bulunan çocuk ve kadınlardan oluşmaktadır.5 

2 “Kitlesel Akınlar”, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Erişim Tarihi 19 Hazi-
ran 2015, http://goc.gov.tr/icerik3/kitlesel-akinlar_409_558_559.

3 UNHCR, a.g.m.

4 “BM: Türkiye’deki Mültecilerin Sayısı Yıl Sonuna Dek 2.5 Milyonu Bu-
labilir”, Hürriyet, 27 Nisan 2015.

5 Murat Erdoğan, “Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul Ve Uyum”, 
Hugo, (Kasım 2014), s. 4.

•	 Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin bugünkü durumu nasıldır?

•	 Siyasi partilerin mülteciler hakkındaki vaatleri nelerdir?

•	 Mülteciler konusunda partiler üstü bir politika geliştirilebildi mi?
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Tahmini olarak 500 bin civarında da Suriyeli olmayan 
ama Ortadoğu’dan gelen göçmen bulunmaktadır ve 
bu da toplamda yaklaşık 2,5 milyonluk bir nüfusun 
Türkiye’ye sığındığını göstermektedir. 

Türkiye’nin mültecilik konusunda taraf olduğu 
uluslararası belgelerden önemli iki tanesi 1951 Ce-
nevre Sözleşmesi ve Mültecilerin Hukuki Statüsüne 
İlişkin 1967 Protokolü’dür. Ancak Türkiye 1951 Söz-
leşmesi’nin zaman ve mekan sınırlamasını ortadan 
kaldıran 1967 Protokolü’ne koyduğu “coğrafi sınır-
lama” uygulamasını devam ettirmekte ve sadece Av-
rupa ülkelerinden gelen mültecileri kabul etmektedir. 
Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin hangi statüde olduk-
ları da (misafir, sığınmacı, mülteci vb.) uzun bir süre 
tartışma konusu olmuştur.

Türkiye, Avrupa dışından gelen mültecilere dai-
mi kalma izni vermemekle birlikte, BMMYK başvu-
ruları sonuçlanana kadar “sığınmacı” statüsünde 60’a 
yakın ilde geçici olarak kalmalarına izin vermektedir. 
BMMYK başvurularının sonuçlanmasını bekleyen sı-
ğınmacıların sahip oldukları haklar ise sınırlıdır. Suri-
ye’den kitlesel göç akınının başlaması üzerine Türkiye 
Suriyelilerin BMMYK’ya başvuru yolunu askıya al-
mıştır. BMMYK’ya mültecilik başvurusunun sonuç-
lanması yıllarca sürebildiğinden ve çok sayıda Suriye-
linin BM aracılığı ile üçüncü bir ülkeye gönderilmesi 
mümkün olmadığından ilk aşamada Suriyelilere ulus-
lararası hukukta bir karşılığı olmayan “misafir” statüsü 
verilmiştir. Bugün ise dünyanın farklı coğrafyalarında 
yaşanan benzer krizler sonrası oluşturulan “geçici ko-
ruma” statüsü altına alınmışlardır.

Mültecilere ilişkin pratik adımları 1994 yılında 
yürürlüğe koyulan bir yönetmelik ile sürdüren Türki-
ye, 2011 yılından itibaren karşılaşılan zorluklar nede-
niyle bu alandaki mevzuatını hızla güncellemiş ve 11 
Nisan 2013 tarihinde Türkiye’nin iltica alanında ilk 
yasası olan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
(YUKK) çıkartılmıştır.6 YUKK ile Türkiye’ye sığınan 
kişiler mülteci, şartlı mülteci ve ikincil korumadan 
yararlanan kişiler olmak üzere sınıflandırıldı ve belirli 

6 Selman Öğüt, “Türkiye’nin Mülteci Politikası ve Yeni Düzenlemeler”, 
Sabah, 15 Kasım 2014.

haklar kazandırılmış oldular. Kanun’un önemli kaza-
nımlarından biri, mültecilerin keyfi bir şekilde geri 
gönderilmesinin engellemiş olmasıdır. Kanun’da, “hiç 
kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza 
veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabii-
yeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 
fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit 
altında bulunacağı bir yere gönderilemez” denilmiştir.7 
Mevzuat alanındaki bir diğer önemli adım ise 2014 
yılı Ekim ayında çıkan Geçici Koruma Yönetmeliği’dir. 
Buna göre Suriyeliler “geçici koruma altına alınan ki-
şiler” olarak tanımlanmaktadır.8 Geçici koruma kim-
likleri verilen Suriyeli mülteciler eğitim, sağlık ve istih-
dam gibi konularda temel haklara sahiptirler. 

Bir diğer tartışma konusu Suriyeliler için yapılan 
harcamalardır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan-
lığı (AFAD) verilerine göre Türkiye’nin Suriyelilere 
dört yılda yaptığı toplam harcama 5,5 milyar dolar 
civarındadır. Bu miktara uluslararası camianın katkısı 
ise 306 milyon dolardır.9 Türkiye kamplardaki hayat 
koşulları ve sağlanan yardımlar dolayısıyla sıkça övgü 
almaktadır. Kamplar altyapı, eğitim ve sağlık kam-
püsleri, gıda ve gıda dışı kampüsleri, güvenlik sistem-
leri, bilişim alt yapısı ile BM standartlarının çok üs-
tünde bir niteliğe sahiptirler.10 Kampların olağanüstü 
iyi koşullarına rağmen mültecilerin sadece yaklaşık  
yüzde 13’ünün kamplarda yaşaması, Türkiye’yi kamp 
dışında yaşayan mültecilerin sosyal entegrasyonu ile 
uğraşmak, mültecilerle ilgili uzak ve yakın dönemli 
politikalar geliştirmek zorunda bırakmaktadır. Bu 
konuda devlet ve sivil toplum arasında koordinasyon 
görülmekte, “insani dram” söylem ve politikasının 
Türk halkı üzerinde olumlu etkisi olduğu ve mülte-
cilerin kabulü yönünde bir tutum takınıldığı yapılan 
yardımlardan anlaşılmaktadır. Buna rağmen büyük 
bir göç dalgasının Türkiye’nin sosyal ve siyasal duru-
mu üzerindeki etkisi yoğun ve gerilimli bir ortamda 

7 “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”, Resmî Gazete, 11 Nisan 
2013, S. 28615. 

8 “Geçici Koruma Yönetmeliği”, Resmî Gazete, 22 Ekim 2014, S. 29153.

9 “AFAD Suriyelilere 5,5 Milyar Dolar Harcandı”, Sabah, 14 Nisan 2015.

10 Yasemin Asan, “Türkiye’nin Mülteci Kampı BM’ye Örnek Oldu”, Ha-
ber 7, 7 Ekim 2014.
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tartışılmaktadır. Eğitim, istihdam ve sağlık gibi en te-
mel insani konularda beklenen sorunlar yaşanmakta-
dır. Sınır bölgelerinde yerel halk ile Suriyeli göçmen-
ler arasında ekonomik ve kültürel gerekçelerle zaman 
zaman gerilimler yaşanmaktadır.11 

PArTiLeriN MüLTeci PoLiTikALArI
Suriyeli mülteciler konusu siyasi gündemin en önem-
li ve sıcak meselelerinden biridir ve kısa bir süre önce 
yapılan seçimde partilerin seçim beyannamelerine 
yansıyan yaklaşım farklılıkları, Türkiye’de meselenin 
tartışıldığı ana hatları göstermek açısından önemlidir. 
Suriye’den gelen mültecilere karşı hükümet “açık kapı 
politikası” izlemiş, hiçbir etnik, dini ya da kültürel 
ayrıma tabi tutmadan zor durumdaki insanların ka-
bul edildiğini her fırsatta beyan etmiştir. AK Parti bu 
yaklaşımın önemine vurgu yapmayı tercih ederken, 
CHP durumu ekonomik verilerle değerlendirmiştir. 
MHP milliyetçi siyasetine uygun olarak konuyu “iç 
güvenlik sorunu” olarak ele almış ve Suriyeli Türk-
menlere yapılan yardımların azlığından şikayet etmiş-
tir. AK Parti’nin etnik bir ayrım yapmadan yardım 
etmesi, hem MHP hem de HDP tarafından yeterince 
inandırıcı bulunmamıştır. MHP Türkmenlere hak-
sızlık yapıldığını söylerken HDP Kürtlere haksızlık 
yapıldığını iddia etmektedir. HDP insani hassasi-
yetler noktasında AK Parti’nin söylemine yakın bir 
söylem benimsemekle beraber, MHP’nin yaptığı gibi 
milliyetçi yaklaşımını öne çıkarmıştır.

Mülteciler gittikleri ülkelerde dışlanmaya, asi-
milasyona ya da yabancı düşmanlığına maruz kala-
bilmekte ve nereye giderlerse gitsinler karşılaştıkları 
sorunlar benzerlik göstermektedir. Çatışma ortamı-
nı engelleyebilecek önlemlerin en başında, sığın-
macıların yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve yerel 
halkın sığınmacıları “öteki” olarak görmesinin önü-
ne geçilmesi gelmektedir. Bu hedefe ulaşılmasında 
siyasetçilerin kullandıkları dil de en az uyguladık-
ları mülteci politikaları kadar önemlidir. Türkiye 
12 yıldır tek parti hükümeti ile yönetilirken, son 

11 “Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri”, ORSAM, N. 195, 
(Ocak 2015).

seçimler ile yeni bir siyasi konjonktür oluşmuştur. 
Azınlık hükümeti ya da koalisyon hükümeti gibi ih-
timallerin yansıra erken seçim de ihtimaller dahilin-
dedir. Ortadoğu’da yaşanan insani dramın uzantısı 
olan Suriyeli mülteciler konusu her gün biraz daha 
ısınırken, partilerin bu konuda işbirliği yapma zo-
runluluğu ortaya çıkmıştır. 

CHP Suriyeli mültecilere seçim beyanname-
sinin ”Dış Politika” başlığı altında yer vermiştir. 
Beyannamede yer alan “sığınmacı kardeşlerimizin 
Suriye’ye dönebilmeleri için gerekli barış ortamının 
yeniden sağlanması için yürütülen girişimlere aktif 
destek olacağız”12 maddesi ile Ortadoğu’ya barış ge-
tirmek bir seçim vaadi olarak sunulmaktadır. Kısa 
vadede iç savaşın son bulmayacağı ve hatta tek bir 
ülkenin göstereceği çabanın yetersiz olduğu düşü-
nüldüğünde, barış ortamı sağlanamazsa ne yapılaca-
ğına dair bir öneri yoktur. “Suriye’de sürmekte olan 
savaşta taraf tutmayacak, Suriye’nin geleceğine dış 
müdahaleler olmaksızın Suriye halkının karar vere-
bileceği koşulların yaratılmasına yardımcı olacağız” 
maddesinde, mevcut hükümetin dış politikasına 
yönelik bir eleştiri vardır. BM 2014 raporuna göre 
220 bin kişinin öldüğü ve insanlığa karşı suçların 
sistematik bir hale geldiği, rejimin defalarca kimya-
sal silah kullandığı Suriye’de tarafsız olmak da bir 
taraf olmak anlamına gelebilmektedir.13 Bu gerçek 
kabul edildiğinde sorumluluk almayan yaklaşımlar 
bir politika önerisi olarak görülemezler. “Sığınma-
cılara yapılan yardımların şeffaf ve denetlenebilir 
olacağının, şaibeli yardımların önlenmesi ve suisti-
malin önüne geçilmesi için çalışılacağının” söylen-
mesi yine mültecilerin durumuna ilişkin olmaktan 
çok, iktidar partisinin politikalarına cevap verme 
niteliği taşır. Suriyelilere yapılan yardımların kendi 
vatandaşlarımıza yapılmadığı ibaresi CHP Genel 
Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından miting meydanla-
rında dillendirilmiştir.14 “Sığınmacı kardeşlerimiz” 
ve “Suriye halkına dostluğumuz” gibi ifadeler kulla-

12 “CHP Seçim Bildirgesi”, 2015, s. 183.

13 “2014 Suriye Halkının En Kötü Yılı Oldu”, BBC Türkçe, 12 Mart 2015.

14 Hüsnü Öndül, “CHP ve Suriyeliler Söylemi”, Evrensel, 7 Mayıs 2015.
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nılmakla birlikte, Suriyeli mültecilerin barış sağlan-
sın ya da sağlanmasın yurtlarına geri gönderileceği 
söylenmektedir. Geri göndermenin gerekçesi ekono-
miktir. Suriyeli mülteciler istihdamdan yatırıma ev 
kiralarından turizme kadar bir çok konuda sorunun 
kaynağı olarak görülmekte ve özellikle Türk işçisi-
nin işsizliğine sebep olarak gösterilmektedir. “Su-
riyelilere yapılan yardım vatandaşlara yapılmıyor” 
gibi ifadeler yabancı düşmanlığını körüklemektedir. 
CHP’nin mülteciler konusunda hem seçim beyan-
namesinde ve miting meydanlarında hem de çeşitli 
platformlarda dile getirdiği görüşleri dış politikası ile 
uyumlu olarak içe kapanmacı ve sorumluluk alma-
yan bir yaklaşımın ürünüdür. Vatandaşlar arasında 
gerilime ve mültecilere kötü gözle bakılmasına yol 
açabilecek yönlendirmeler yapılmakta, mültecilerin 
kısa sürede geri gönderileceklerine ilişkin yasal mev-
zuatla çelişen vaatler sunulmaktadır.

MHP Suriyeli mülteciler konusuna iç güvenlik 
meselesi olarak yaklaşmakta ve seçim beyanname-
sinde ”İç Güvenlik” başlığı altında yer vermektedir. 
Temel yaklaşım mültecilerin tek başına Türkiye’nin 
sorunu olmadığı, uluslararası platformlarda çö-
zümlenmesi gereken bir konu olduğu şeklindedir. 
Uluslararası bir sorun olan bu konunun uluslararası 
platformlarda değerlendirilip çözüme ulaştırılması, 
sorunun mali yükünün BM ve müttefikler ile pay-
laşılması gerektiği belirtilmiş, bunun için gerekli 
diplomatik yollara başvurulacağı söylenmiştir. Misa-
firperverlikten kültürel bir değer olarak bahsedilmiş, 
mültecilerin ülke içindeki dağılımlarının düzenlene-
ceği ve temel ihtiyaçların Türk misafirperverliğine 
uygun bir şekilde karşılanacağı belirtilmiştir. Buna 
rağmen beyannamenin bazı yerlerinde yabancı düş-
manlığına varacak ifadeler vardır. Örneğin mülteci-
lerin Türkiye’de sebep oldukları ve olacakları sorun-
lardan söz edilmesi, onların suç işlemeye eğilimli 
kişiler olarak görüldüklerini düşündürmektedir. Suç 
işlemeye eğilimli kişilerden kaynaklı asayişsizliklerin 
önlenmesi amacıyla “kent timleri” oluşturulacak, 
olay gerçekleşmeden engellenmesi sağlanacaktır” 
gibi ifadelerin mülteciler özelinde kullanılması, soru-

na güvenlik ekseninde yaklaşıldığını göstermektedir. 
“Sığınmacılardan şartları uygun olanların süratle va-
tanlarına kavuşturulmaları sağlanacak”15 ifadesindeki 
“şartları uygun olanlar”dan ne kastedildiği belli de-
ğildir. MHP sözcülerinin her vesilede dile getirdiği 
temel yaklaşımlarından biri de milliyetçi politikaları 
ile uyumlu olarak diğer etnik grupların korunduğu 
ama Suriyeli Türkmenlere yeterli desteğin gösteril-
mediği inancıdır. Buna rağmen Suriye Türkmenler 
Meclisi, Türkmen mülteciler konusunda yapılan yar-
dımlar için Türkiye’ye teşekkür etmiş Türkmenler 
konusunun iç politika malzemesi olarak kullanılma-
sından rahatsızlık duyduklarını söylemişlerdir16

HDP seçim beyannamesinde mülteciler konu-
sunda “Göçmenlere İnsana Yaraşır Muamele” baş-
lığını kullanmıştır. Beyannamenin genel yapısında 
eşitlik, adalet ve özgürlük kavramları yer almakta-
dır. “Göçmen ve sığınmacılara yönelik kimi zaman 
ırkçılığa varan nefret söyleminin önüne geçilmesi 
için gerekli politikalar oluşturulacak”17 maddesinde 
toplumsal kabul ve uyum problemlerini çözecekle-
rine dair bir vaad vardır. “Yaşama ve çalışma hakkı 
en temel insani haktır. Bu nedenle öncelikle, mül-
teci statüsü değiştirilerek, Cenevre Sözleşmesi’ne 
konulan ‘coğrafi sınırlama’ çekincesi kaldırılacak” 
denilmiş, yasal sınırlamaların farkındalığı dile ge-
tirilmiştir. Seçim beyannamesinde kullanılan ta-
rafsız dil HDP mitinglerinde ve parti sözcülerinin 
demeçlerinde birebir takip edilmemiştir. Türkiye’ye 
sığınan Kürtlere, Ezidilere ve Şiilere, Suriyeli sığın-
macılara davranıldığı gibi davranılmadığı, yardım-
ların taraflı yapıldığı söylenmiştir. 

HDP’nin mültecilere vaatleri MHP ile karşı-
laştırıldığında daha fazla özgürlük ve adalet vur-
gusu taşımasına rağmen, her iki partinin de kendi 
etnik tabanına yönelik milliyetçi refleksleri hareke-
te geçirmek istedikleri görülmektedir. AK Parti’nin 
“Suriye bizim iç meselemizdir” söylemine karşılık, 

15 “MHP Seçim Bildirgesi”, 2015. 

16 http://www.aa.com.tr/tr/dunya/270603--suriye-turkmenlerinden-tur-
kiye-ye-insani-yardim-tesekkuru

17 “HDP Seçim Bildirgesi”, 2015, s. 45.
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Kobani olaylarında Selahattin Demirtaş “Suriye iç 
meselemizse Kobani evimizin içidir”18 diyerek hü-
kümetin Kürtleri, Şiileri, Alevileri, Ezidileri yar-
dım konusunda ikinci plana attığını iddia etmiştir. 
Kürt seçmene yönelik kurgulanan bu ayrımcı dil 
6-7 Ekim olaylarında da ortaya çıkmış; olaylar 51 
kişinin ölümü 801 kişinin yaralanması ile netice-
lenmiştir. HDP’nin, yardımların nereye, kime ve 
neye göre yapıldığını sorgulaması, mezhepsel ayrım 
yapıldığını ve gelen sığınmacı Kürtlerin geri plan-
da tutulduğunu iddia etmesi, Kürt halkına yönelik 
ürettiği milliyetçi politikasının sonucudur. Kobani 
olaylarında ağır silahlar ile donatılmış peşmergele-
rin geçişine izin verilmesi ve Kobani’den kaçan 130 
bin civarında mültecinin alınması HDP’nin iddia-
ları ile çelişmektedir.19 Bölgedeki resmi kaynaklara 
göre, savaş başladığından beri Kobani’ye 27 milyon 
liralık yardım yapılmış, yaralılar Türkiye’ye getiri-
lerek tedavi edilmiş, olaylar sonrası Türkiye’ye sığı-
nanlar AFAD çadırlarına yerleştirilmiştir.20

AK Parti seçim beyannamesinde mültecile-
re“Etkin, Hakkaniyetli, İtibarlı Dış Politika” başlığı 
altında yer vermiştir. “Suriye’de dört yıldır devam 
eden ihtilaf, her geçen gün daha da derinleşen insani 
yıkıma ilave olarak, bölgesel güvenlik ve istikrar açı-
sından oluşturduğu tehditler bakımından da günde-
mimizde öncelikli bir konumda bulunmaktadır”21 
denilerek meselenin Türkiye açısından karmaşık bo-
yutu ve çok yönlü ele alınması gerektiği yaklaşımı 
öncelenmiştir. Beyannamede gelecek dönemlerde 
de AFAD ve Kızılay aracılığıyla yapılan yardımların 
devam edeceği temel yaklaşımdır. Mitinglerde çokça 
vurgulanan “kardeşlik” ve “ensar-muhacir” benzet-
melerinin, toplum nezdinde Suriyelilerin kabulünü 
kolaylaştırmak için kullanılan ifadeler olduğu anla-
şılmaktadır. Yapılan maddi yardımların büyüklüğü, 
oluşturulan kampların örnek teşkil eden yapısı gibi 

18 “Demirtaş›tan Flaş Kobani Açıklaması”, İnternet Haber, 9 Ekim 2014.

19 “Mülteciler İki Ana Giriş Noktasında Kaydediliyor”, Anadolu Ajansı, 
22 Eylül 2014.

20 “Kobani Ayaktaysa Türkiye Sayesinde”, Milliyet, 3 Kasım 2014.

21 “AK Parti Seçim Beyannamesi”, 2015, s. 330.

konular AK Parti’nin sığınmacılar konusundaki ba-
şarılı faaliyetleridir ve beyannamede daha çok bu 
başarıların devam ettirileceği yönünde vaatte bulu-
nulmuştur. BM Kalkınma Programı’nın (UNDP) 
sözcüsü Helen Clark, Gaziantep ve çevre illerdeki 
kampları gezdikten sonra kampların dünyanın en 
iyi kampları olduğunu vurgulamış, Türkiye’nin 
mülteciler konusunda dünyanın en iyi ülkesi oldu-
ğunu belirtmiştir.22 BM Mülteciler Yüksek Komiser-
liği raporunda ise Türkiye’nin yaptığı yardımların, 
hoşgörü ve cömertlik açısından dünyanın başka bir 
bölgesiyle karşılaştırılamayacak kadar iyi olduğu 
vurgulanmıştır. 2015 yılının Şubat ayında Yabancı 
İstihdamı Kanun Tasarısı hazırlanmış ve bu şekilde 
mülteci emeğinin istihdamda kullanılmasının ya-
sal zemininin oluşturulması hedeflenmiştir. Tasarı 
TBMM’ye sunulmuş fakat komisyon aşamasında-
dır.23 Kısa vadede dönmeleri mümkün gözükmeyen 
Suriyeliler için istihdamdan sağlığa, eğitimden sos-
yal uyuma ve konut teminine kadar birçok alanda 
yürütülen çalışmaların gelecekte de sıkı ve entegre 
bir şekilde devam etmesi gerekmektedir.

SoNuÇ
İki milyonu aşkın insanın, kültürel yakınlığa rağmen 
farklı dilde konuştukları bir ülkede yaşamlarını sür-
dürmeye çalışması ve bu insanların toplumsal uyum 
sürecinin doğru yönetilmesi, hem sosyal politikalar 
hem de yasal düzenlemeler ile desteklenmesi gereken 
bir süreçtir. Bu alandaki çalışmalar göstermektedir ki, 
kalma süresi arttıkça mültecilerin ülkelerine dönme 
isteği ve olasılığı da aynı oranda azalmaktadır. Her 
ne kadar geçici koruma statüsü sürekli kalma hakkı 
vermese de, mültecilerin geri dönüşünün beklenmesi 
ve yerel halka bu yönde telkinlerde bulunulması hem 
gerçeklikten uzak hem de mevzuata uygun değildir. 
Geri dönüş beklentisinin yarattığı psikolojik engeller 
entegrasyonu da olumsuz yönde etkilemektedir. Siyasi 

22 “BM: Türkiye’deki mültecilerin sayısı yıl sonuna dek 2.5 milyonu 
bulabilir”, Hürriyet, 27 Nisan 2015, http://www.hurriyet.com.tr/dun-
ya/28845005.asp. 

23 https://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_
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parti liderlerinin mülteciler konusundaki yaklaşımları 
ve politika önerileri toplum tarafından dikkatle takip 
edilmekte, mikro alanlardaki ilişkiler önemli oran-
da buna göre şekillenmektedir. Buna rağmen siyasi 
partilerin meseleyi çoğu zaman iç siyaset malzemesi 
olarak gördükleri anlaşılmaktadır. MHP’nin seçim 
bildirgesinde adi suçları Suriyelilerden kaynaklı gibi 
lanse etmesi ve Türkmenlere ayrımcılık yapıldığını 
söylemesi; CHP’nin “vatandaşa yardım yapılmıyor 
ama sığınmacılara yapılıyor” şeklindeki ekonomik 
yaklaşımı ya da “Ortadoğu’ya barış getireceğiz” gibi 
söylemleri; HDP’nin Suriye’deki Kürtler üzerinden 

tırmandırdığı Kürt milliyetçiliği bu tutumun göster-
gelerinden sadece bazılarıdır. AK Parti seçim beyan-
namesindeki “uluslararası korumadan faydalananlar 
için sağlık, barınma ve eğitim sorunlarının gideril-
mesi için uyum politikaları ve uygulamalarını plan-
layarak, gönüllü geri dönüşler için özel programlar 
hazırlayacağız” ibaresi önümüzdeki dönemde zorun-
lu olan mülteci planlamasını vaadetmektedir. Mesele-
ye iç güvenlik ya da etnik ayrımcılık perspektifinden 
bakan politikacılarla yapılacak olası koalisyon hükü-
metlerinin vizyonu en azından şimdilik partiler üstü 
bir mülteci politikasının çok uzağındadır.


