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SUNUŞ

“Sınır Ticareti” temalı I. Uluslararası Ortadoğu Konferansını ilki, Kilis 7 Aralık 
Üniversitesi ve Halep Üniversitesi koordinatörlüğünde ve şahsımın Dönem Başkanlı-
ğında 4-5-6 Kasım 2010 tarihinde üniversitemizde yapılmıştı. Konferansa; Türkiye’den 
30’un üzerinde üniversiteden, Halep ve Şam üniversitelerinden, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden, İpekyolu Kalkınma Ajansı uzmanlarından ve Kilis Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan katılım olmuş ve 100’e yakın bildiri sunulmuştu. Ayrıca bu konferans, üniver-
siteler bünyesinde “sınır ticareti” konusunda düzenlenen ilk konferans olma özelliğini ta-
şımakta idi ve hala taşıyor. Konferansta sunulan “Sınırda Sınırsız Ticaret” konulu bildiri, 
konferansın sembol bildirisi olmuştu.

Bu konferansın ikincisinin, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Halep Üniversitesi arasın-
daki protokol gereği 2012 yılında Halep Üniversitesinde yapılması planlanmıştı. Ancak, 
bilindiği üzere 18 Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan iktidar karşıtı kitlesel gösteriler, 2011 
yılı içerisinde Ortadoğu ülkelerinde yayılmış ve 15 Mart 2011’de Suriye’ye sıçramıştır (ilk 
gösteriler 15 Mart 2011’de Dera’da başladı).  Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler literatü-
ründe Arap Baharı (Arab Spring) olarak adlandırılan bu olaylar, Ortadoğu’da çok büyük 
göç hareketlerini doğurmuştur. Göç hareketleri beraberinde; tarihi, sosyo-kültürel, ekono-
mik ve ticari, eğitim, hukuki, politik, dini, psikolojik, güvenlik, sağlık vb. sorunları berabe-
rinde getirmiştir. Bu sorunlar, Suriye ile tarihi, kültürel ve komşuluk bağlarımızdan dolayı 
önemli ölçüde Ülkemizi etkilemiştir. Belirtilen nedenler ve özellikle iç savaşın ortaya çı-
kardığı yoğun göç dalgaları sınırda bulunan bir ilin Üniversitesinde böyle bir konferansın 
düzenlenmesini anlamlı hale getirmiştir. 

28-29 Nisan 2016 tarihlerinde Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzen-
lenen “Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç” temalı II. Uluslararası Ortadoğu 
Konferansı’na; Türkiye, Gürcistan, Suriye, Cezayir, Irak, İskoçya, Ürdün, İtalya ve Brezilya 
olmak üzere 9 farklı ülkeden ve 35 farklı üniversiteden katılım oldu ve bilim insanlarınca 
Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde oral ve poster olmak üzere 100’ün üzerinde bildiri 
sunuldu. Ayrıca, Konferans kapsamında Yrd. Doç. Dr. Hülya DERYA tarafından organi-
ze edilen ve Suriyeli çocuklar tarafından yapılan “Suriyeli Çocukların Gözünden Barış” 
konulu resim sergisi de açıldı. 

Amacımız, Ortadoğu’daki tüm gelişmeleri içeren bu konferanslar serisinin Ortadoğu 
sınırında bulunan illerde faaliyet gösteren üniversitelerin ve Ortadoğu’dan dâhil olacak 
ülkelerin katılımları ile Konferansı daha kurumsal, daha etkin ve verimli hale getirerek böl-
genin sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesini sağlamaktır.

Konferansın yapılmasında desteklerini esirgemeyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
İsmail GÜVENÇ’e,  konferansta bize paydaş olan Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. A. Kemal ÇELEBİ’ye, konferansımıza davetli konuşmacı olarak gelen Prof. Dr. Oğuz 
ESEN’e ve Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN’a, konferansımıza teşrif eden tüm katılımcılara, 
konferansa emeği geçen tüm kişi ve kurumlara, ayrıca konferansın düzenlenmesinde yo-
ğun çaba sarf eden mesai arkadaşlarıma özellikle teşekkür ederim.

Saygılarımla…

Prof. Dr. H. Mustafa Paksoy
Konferans Dönem Başkanı
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ÖNSÖZ YERİNE

II. Ortadoğu konferanslarını düzenlerken, konferans ekibi içerisinde hepimiz 
konunun ne olacağını biliyorduk çünkü son yıllarda göç Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu bu coğrafyanın en önemli meselesi haline gelmişti. “Göç”ü akademik 
düzlemde tartışmak, beyin fırtınası yaratmak ve sevgili Prof. Dr. Yılmaz Özkan’ın da 
açılış konuşmasında belirttiği üzere hepimizin göçmen olduğu dünyada birbirimizin 
sığınma talebini nasıl karşılamamız gerektiği üzerine kafa yormak adına 28-29 Nisan 
2016 tarihleri arasında bir araya geldik. Dünyadan ve yurttan konuklarımızla mesele 
üzerine düşünüp konuştuk, uygulamaları inceledik/irdeledik ve belli sonuçlara ulaştık.

Bölgesel, tarihsel, genel ve spesifik bakış açılarıyla sunulan tebliğler bilimsel 
makalelere döküldü ve bunlardan bir kısmının bir kitapta toplanması kararlaş-
tırıldı. Sponsorlarımızdan EFİL yayınevinin desteği ile editörlüğünü yaptığımız 
bu kitapta İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Sayın Prof. Dr. Ayla Oğuş Binatlı 
ve Prof. Dr. Oğuz Esen’in giriş makalesinin ardından Ortadoğu hakkında genel 
bilgi veren ve benim de yazarlarından olduğum Orta Doğu Ülkelerinin Sosyo-
Ekonomik Göstergeleri ve Göç Sorunu adlı makaleyi okuyacaksınız. Yrd. Doç. Dr. 
Tahir Öğüt ve Yrd. Doç Dr. Hülya Derya sizlere tarihsel perspektiften göçü 
anlatırken, Prof. Dr. H. Mustafa Paksoy, Dr. Hüseyin Koçarslan ve Dr. Erhan 
Kılınç’ın en çok göç alan iller listesinde başı çeken Kilis’te yaptıkları Suriyeli 
öğrenciler ile ilgili çalışmalarını bulacaksınız. Öğrencilerle ilgili bu makalenin 
ardından Arş. Gör. M. Gökhan Özdemir ve Yunus Kutval’ın Türkiyeli akade-
misyenler üzerine hazırladığı inceleme ile eğitimde göç üzerine yalnız öğrenci 
değil öğretici taraflı bakış açısına da ulaşma imkânı bulabileceksiniz. Göçmen-
lerin entegrasyon süreci ve yerel yönetimlerin faaliyetleri üzerine Sümeyye Yıl-
dız ve Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çakırer-Özservet tarafından hazırlanan makale 
Türkiye’deki entegrasyon uygulamalarına dair geniş bilgi verirken, Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Duruel ve Doç. Dr. Mehmet Kara yine göçmenlerin entegras-
yonu için alınan önlemlere sosyal politika çerçevesinde Hatay ili için Suriyeli 
Sığınmacılara Yönelik Sosyal Politika Önlemleri (Hatay İli Örneği) adlı çalış-
malarından erişebileceksiniz. Son olarak, Arş. Gör. Gülnur Şimşek tarafından 
hazırlanan ve yine yoğun biçimde göç alan Güneydoğu Anadolu illerinden biri 
olan Kahramanmaraş’ta yürütülen ve göçmenlerin ekonomi üzerine etkilerini 
inceleyen makaleyi faydanıza sunuyoruz. Sosyal, ekonomik ve politik alanlarda 
yapılmış bu çalışmaları topladığımız kitabımızda, Türkiye’de göç olgusunu hem 
tarihsel süreç ile hem de güncel veriler ışığında tartışıyor ve sizlere Ortadoğu göç 
olgusuna akademinin gözüyle de bakma imkânı sunuyoruz. Hepimizi bir şekilde 
etkileyen bu olguya bir de bu açıdan bakmanız dileğiyle…

1 Kasım 2016
Elif Yildirimci
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SURİYELİ MÜLTECİLERİN BÖLGESEL İŞGÜCÜ 
PİYASALARINA ETKİSİ

Prof. Dr. Ayla Oğuş Binatlı*

Prof. Dr. Oğuz Esen**

I.      GİRİŞ

Financial Times gazetesinde 16 Mayıs 2016 tarihinde yer alan bir haberde sayıları 
3 milyona yaklaşan Suriyeli mültecilerin Türkiye ekonomisinin son dönemdeki 
büyümesini ateşleyen en önemli etmenlerden biri olduğu ileri sürülmektedir. Suriyeli 
mültecilerin kısa dönemde ekonomik büyümeyi ne ölçüde tetiklediğini tespit etmek 
ayrıntılı bir analiz gerektirse de, Suriyeli mültecilerin Türkiye ekonomisini değişik 
kanallardan etkilediği açıktır. Bu çalışmada bu etkilerin bir analizi yapılacaktır.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliğine göre ülkelerinden zorla göç 
ettirilen nüfus İkinci Dünya Savaşı sonrası 60 milyon kişiyle en yüksek düzeyine 
ulaşmıştır. Bugün dünyada her 122 kişinden biri mülteci durumundadır. Mülteci 
sayısındaki bu artışın en önemli nedeni 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı 
olmuştur.

Nisan 2016 itibariyle 4.8 milyon Suriyeli ülkelerini terk etmiş, 8 milyon da 
ülke içinde yer değiştirmiştir. Suriyeli mültecilerin % 47’si, 2.7 milyonu, Türkiye 
de, geri kalan 2.1 milyon da Lübnan, Ürdün ve Irak’ta yaşamaktadır.

Türkiye iç savaşın başından beri açık kapı politikası izlemiş bunun sonucunda 
2011’de 9.500 olan Suriyeli mülteci sayısı, Aralık 2012’de 132.000’e, Aralık 
2013’de 587.616’ya, Aralık 2014’de 1.550.000’ne, Aralık 2015’de 2.500.000 
yükselmiştir. Böylece Türkiye dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan 
ülke durumuna gelmiştir.

Türkiye nüfusunun % 3.4’üne ulaşmış olan Suriye’li mülteciler sadece bir 
kentte ikamet etseler, bu kent İstanbul, Ankara, İzmir’den sonra Türkiye’nin 
dördüncü büyük kenti olurdu.  

Önce sınıra yakın kamplara yerleştirilen Suriye’liler, daha sonra çoğunlukla 
sınır bölgesindeki kentler başta olmak üzere Türkiye’nin değişik bölgelerine da-
ğılmışlardır. Nisan 2016 itibariyle mültecilerin yalnızca % 10’u 25 mülteci kam-
pında yaşamakta, geri kalan % 90 başta bölge kentleri olmak üzere Türkiye’nin 
değişik kentlerinde yaşamaktadır.

Sayıları 2.7 milyonu bulan mültecilerin % 15’i Şanlıurfa’da, % 14’ü Hatay ve 
İstanbul’da,% 12’sı Gaziantep’te, % 6’sı Adana’da yaşamaktadır.  

* İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü 
ayla.ogus@ieu.edu.tr

**       İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü 
           oguz.esen@ieu.edu.tr
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Mültecilerin kentlerdeki yoğunlukları açısından nüfusunun % 99’una ulaşan 
mülteci yoğunluğu ile Kilis başta gelmektedir. Mülteciler Şanlıurfa’nın nüfusunun 
% 22’sine, Gaziantep’in ‘18’ine, Hatay’ın  % 15’ine, Mardin’in % 12’sine ulaşmıştır.

2014 yılına kadar Suriye’li mültecilere misafir statüsünde geçici bir korunma 
sağlanmıştı, aynı yılın sonuna doğru yeni kimlik kartları verilerek kamp dışındaki 
hizmetlere erişimi kolaylaştırılmıştı. 2016 Ocak ayında, kalmalarına izin verilen 
illerde, çalışan sayısının yüzde onunu geçmemek, çalışan sayısı ondan az olan iş-
yerlerinde birden fazla olmamak koşulu ile yeni koruma kayıt tarihinden altı ay 
sonra çalışma izni alma imkânı ile işgücü piyasasına giriş izni verilmiştir.

II.     EKONOMİK ETKİLERİ

Hukuki statüleri ne olursa olsun mültecilerin Türkiye ekonomisine önemli etkileri 
olmaktadır. Mülteciler beş kanaldan Türkiye ekonomisini etkilemektedir: mali/fiscal 
etki, toplam talep etkisi, işgücü piyasasına etkisi, dış ticaret etkisi ve demografik etki.

Birinci kanal mülteciler için merkezi ve yerel hükümet ile STK’ların yaptığı 
harcama ve yardımlardır. Şu ana kadar yapılan harcamalara ilişkin ayrıntılı bir ra-
pora ulaşılamamıştır,  sadece resmi kaynakların ifade ettiği 8-10 milyar dolarlık 
bir toplam harcama rakamı vardır.  Bu da yapılan harcamaların GSYİH’nın % 
1’ine ulaştığı anlamına gelmektedir.

İkinci kanal toplam talep kanalıdır.  Mülteciler başta gıda, konut, sağlık ve 
eğitim olmak üzere yaptıkları harcamalarla talep şoku yaratırlar, toplam talep ve 
buna bağlı olarak üretim ve yerli işgücü istihdamı artar.

Üçüncü kanal işgücü piyasasıdır. Bu etki biraz daha karmaşıktır. Mülteci akı-
nının ilk etkisi bir arz şokudur. İşgücü arz eğrisi sağa kayarak hem ücretleri dü-
şürür hem de yerli işçileri işinden ederek yerli işgücü istihdamını azaltır. Bu etki 
kayıtdışı sektörde kendini doğrudan gösterirken, kayıtlı sektörde etkisi dolaylıdır. 
Kayıt dışı sektörde ücret düşüşü üretim maliyetlerinin azalmasına yol açar, kayıtlı 
ve kayıt dışı sektörde işgücü talebi artar. İşgücü ikame esnekliği yüksek ise işveren-
ler kayıt dışı sektörden istihdam yolunu seçerler. Kayıtlı sektörde istihdam azalır. 
Kayıtlı sektördeki istihdam bu iki etkinin sonucudur. Suriyeli mültecilerin işgücü 
piyasasına etkileri bir sonraki bölümde detaylı olarak incelenecektir.

Suriye’li mültecilerin Türkiye’deki girişimlerinin hem işgücü piyasası hem de dış ti-
caret üzerinde etkileri olmaktadır. 2012 yılında Suriye sermayeli 157 şirket kurulmuş-
ken bu sayı 2015 yılında 1599 olmuştur. 2016 yılının ilk üç ayında kurulan yabancı 
sermayeli şirketlerin % 47’si, 729’u Suriye’lidir. Bu şirketler içindeki Suriyeli sermayesi 
2015 yılında 234 milyon TL olmuştur. Yabancı sermayeli şirketler için Suriye’nin payı 
2015 yılında % 25’e yükselmiştir. Bu şirketlerin bir kısmı sadece Türkiye’de faaliyet 
gösterirken bir kısmı göç literatüründe sıkça rastladığımız ‘uluslararası girişim’ haline 
gelebilecektir. Türkiye ve Suriye’deki sosyal ve ekonomik bağlantı ağlarını kullanarak 
Suriye ile ticaretin gelişmesine katkıda bulunacaktır.
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Anonim Limited

2012 8 149

2013 18 420

2014 35 1222

2015 27 1572

2016(Ocak-Mart) 15 574

Tablo 1: Suriye Sermayeli Şirketler

Kaynak: TOBB

Anonim (Adet) Limited (Adet) Sermaye

2012 8 149 19.706.750

2013 18 420 74.709.915

2014 35 1222 196.437.125

2015 27 1572 233.521.182

2016(Ocak-Mart) 15 574 85.922.836

Tablo 2: Şirketlerdeki yabancı sermaye miktarı(TL)

Kaynak: TOBB

2012 2013 2014 2015 2016

Pay(%) 1,2 5,6 15,9 23,0 25,1

Tablo 3: Toplam yabancı sermayeli şirketler içinde Suriye’li şirketlerin payı

Kaynak: TOBB

Buradan geliyoruz Türkiye ile Suriye dış ticaret ilişkisine. İç savaş başlamadan 
Türkiye’nin Suriye’ye sürekli artan ihracatı 2012 yılında sert bir düşüş göstermiş, 
ancak daha sonra toparlanarak 2014 yılında savaş öncesi düzeyini yakalamıştır. Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesinden yapılan ihracat da benzer bir seyir izlemiştir. Ancak 
dikkati çeken nokta, bölgenin ihracatının iç savaş öncesi düzeyinden daha fazla 
olduğudur. Beklendiği gibi ihracatın bileşimi önemli ölçüde değişmiştir(TEPAV, 
2015). Savaştan önce mal grupları teknoloji düzeylerine göre eşit dağılmaktadır. 
Ancak savaşla birlikte orta teknolojili mal gruplarının bileşimi değişmiştir. Aynı 
şekilde temel ihtiyaç mallarının payı % 5’den % 85’e yükselmiştir.



4

Şekil 1: Türkiye’nin Suriye’ye ihracatı

Son etki kanalı demografi üzerinedir. Uluslararası göç hareketlerinin ev sa-
hibi ülkede demografik şok etkisi vardır. Mülteciler evsahibi ülkenin yaş yapısı-
nı etkiler ve genç ve yaşlı bağımlılık oranlarını azaltır (Boubtane, 2013). Nite-
kim son on yılda işgücündeki artışın ABD’de % 47’si, AB’de 70’i mültecilerden 
kaynaklanmıştır(OECD, 2015). Suriyeli mültecilerin Türkiye’nin yaş yapısını na-
sıl etkileyeceğini tartışmadan önce Türkiye’nin içinde bulunduğu demografik bir 
fırsattan söz etmek gerekir. Nüfus artış hızı azalırken, çalışma çağındaki nüfusun 
artması ve yüksek sayılara ulaşması ‘demografik fırsat penceresi’ veya ‘demografik 
armağan’ olarak adlandırılmaktadır. Demografik fırsat penceresi toplumun yaş 
yapısındaki değişiklikle ilgilidir. Genç bağımlı nüfusun azaldığı, yaşlı bağımlı nü-
fusun ise henüz artmadığı dönemde bu iki bağımlı nüfusun toplamı en alt düzey-
dedir. Buna karşılık çalışma çağındaki nüfusun en üst düzeyde olduğu bu dönem 
iyi değerlendirildiğinde eşsiz bir büyüme fırsatı yakalanabilmektedir. Burada en 
önemli faktör kuşkusuz çalışma çağındaki nüfusa verilecek iyi bir eğitim ile beceri 
ve yetkinliklerinin artırılması olacaktır. Çin başta olmak üzere Uzak Doğu Asya 
ülkelerinin 90’lı yıllarda yakaladıkları yüksek büyüme oranları kısmen bu fırsat 
penceresinin bir sonucudur.  Türkiye için bu fırsat penceresi 2010 yılında açıldı, 
2030 yılında kapanması öngörülüyor. 

2000 2010 2015 2020 2023

Genç 
bağımlılık

45,7 38,1 34,7 32,5 30,9

Yaşlı 
bağımlılık

10,5 10,8 12,1 14,1 14,9

Tablo 4: Demografik fırsat penceresi

Kaynak: TUİK

Suriye’li mültecilerin demografik yapıları Türkiye için fırsat penceresinin daha 
uzun süre açık tutulmasına katkıda bulanacağı öngörülebilir. Suriye’li mültecile-
rin demografik yapısı bu öngörüyü destekleyecek yapıdadır. Yaşlı bağımlılık oranı 
çok düşüktür, ancak genç bağımlılık oranı da yüksektir, 18 yaş altındaki nüfus 
toplam içindeki oranı % 53’dür(AFAD, 2013).
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Sayıları bugün 2,7 milyona yaklaşmış olan Suriyeli mültecilerin Türkiye’de ka-
lacağını varsayarak Suriyeli mültecileri Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dâhil 
ettiğimizde 2020’de % 45,7 olan toplam bağımlılık oranı % 46,1’e yükselmekte-
dir. Suriyeli mülteciler arasında çok sayıda genç ve çocuk olduğu için genç ba-
ğımlılık oranı yükselmektedir. 2030 yılı için projeksiyonlar ise Suriyeli mülteciler 
dâhil edildiğinde %45,3’ten %45,7’ye yükselmektedir. Diğer bir deyişle, Suriyeli 
mültecilerin demografik yapısı ve şu anda sayıları 2,7 milyonu bulan mültecilerin 
tamamının Türkiye’de kalacağı varsayılarak bir simülasyon yapıldığında 2020 için 
öngörülen toplam bağımlılık oranı, 2030 yılında gerçekleşmektedir. Suriyeli mül-
tecilerin yaş ortalamasının düşük olması, eğer bu gençler ve çocuklar gelecekte 
işgücü piyasasına dâhil edilebilirlerse, Türkiye’nin demografik fırsat penceresini 
genişletme potansiyeline sahiptir.   

Suriyeli mültecilerin eğitim durumu sanıldığının aksine Türkiye’deki nüfusun 
durumundan daha kötü değildir. Göç literatürüne bakıldığında göçmenlerin belli 
bir süre içerisinde ev sahibi ülkenin doğum oranına yakınsadığı saptanmıştır. Bu 
varsayım da projeksiyonlara eklendiğinde bu etki daha da pekişmektedir.

Okuma 
yazma 

bilmeyenler

Okul 
bitirmemiş

İlkokul İlköğretim-
ortaokul

Lise Yüksekokul 
ve üstü

Suriye(kampta 
yaşayanlar)

12,3 5,5 36,6 24,7 13,2 7,8

Suriye(kamp 
dışında 

18,8 9,5 33,0 19,4 9,6 9,7

Türkiye 4,5 19,3 24,7 23,5 17,7 10,3

Tablo 5: Suriyeli mültecilerin ve Türkiye nüfusunun eğitim durumu

Kaynak: AFAD, 2013

III.     İŞGÜCÜ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Göçmenlerin ev sahibi ülkede işgücü piyasasına etkileri konusunda geniş bir 
literatür vardır. Bunların birçoğu yeni fırsatlar elde etmek amacıyla başka bir ülkeye 
‘gönüllü’  göç edenlerle ilgilidir ve yapılan analizlerin çoğunluğu ABD işgücü piya-
sasına ilişkindir. Bu çalışmaların vardıkları ortak sonuç göçmenlerin ev sahibi ülke-
de ücretler ve istihdam üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu yönündedir.  Göç etmeye 
zorlananlarla ilgili çalışmalar göreli olarak daha azdır. Genellikle iki yöntem kulla-
nılmaktadır: Birincisi, göç ile işgücü piyasası arasındaki ilişkiyi farkları kullanarak 
tahmin etmeye dayanır. İki farkli zamanda göçmen yoğunluğundaki değişmeleri 
iktisadi göstergelerdeki değişmeler ile ilişkilendirir. İkincisi, grup-içi tahminleme 
yöntemidir. Burada bir coğrafi birimin göçmen yoğunluğunun ortalama göçmen 
yoğunluğundan sapması, birimin iktisadi göstergelerinin ortalama göstergelerden 
sapması ile ilşikilendirilir (Dustman et al., 2003). 
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Suriyeli mültecilerin Türkiye işgücü piyasasına etkilerini inceleyen üç çalışma 
bulunmaktadır. Akgündüz, Berg ve Hassink(2015)  Suriye’li mültecilerin yoğun 
olarak yaşadıkları 10 kentteki gıda, konut fiyatları, iç göç hareketleri ve istihdama 
olan etkilerini incelemektedir. Geri kalan 71 kentin kontrol değişkeni olarak kul-
lanıldığı çalışmada gıda fiyatlarında anlamlı bir değişme olmadığı, konut fiyatları-
nın arttığı, bölgeye iç göç hareketlerinin azaldığı, çıkışın değişmediği ve istihdam 
üzerinde anlamlı bir etkisinin gözlenmediği sonucuna ulaşılıyor. 

ORSAM, 2015 Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları Güneydoğu ve 
Güney Anadolu Bölgesindeki kentlerde net iç göç, dış ticaret, işsizlik, ücret düzeyi, 
gıda ve kira enflasyonu, eğitim ve sağlık hizmetlerindeki etkilerini değerlendirmiş-
lerdir. Hem Suriye’li mülteciler olmasaydı bu değişkenler ne olurdu yöntemiyle hem 
de bölgede yapılan mülakatlarla analiz yapılmıştır. Bunun sonucunda mültecilerin 
bölgeye yönelik iç göç hareketlerini azalttığı, bazı kentlerde dış ticaret hacminin art-
tığı, eğitim hizmetlerinin olumsuz etkilendiği, kayıt dışı sektörde işsizlik oranının 
yükseldiği, gıda ve kira enflasyonuna yol açtığı sonucuna ulaşmışlardır.

Caprio ve Wagner(2015) mültecilerin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kayıt dışı 
sektörde ücretleri düşürdüğü, Türk işçilerinin yerini aldığı sonucuna ulaşıyorlar. Buna 
göre kayıt dışı sektörde her 10 mülteci 6-7 Türk işçisini işinden ediyor. Özellikle ka-
dınlar ve eğitim düzeyi düşük olanları daha fazla etkiliyor. Mültecilerin istihdam edil-
medikleri kayıtlı sektör istihdamına da dolaylı etkileri var. Kayıt dışı sektördeki her 10 
mülteci kayıtlı sektörde 3-4 yeni istihdam yaratıyor.  Sonuç olarak mülteciler işgücü 
piyasasında istihdamın yapısını değiştiriyor. Kayıt dışı, kadın, yarı zamanlı, vasıfsız Türk 
işçilerinin istihdamı azalırken, kayıtlı ve erkek istihdamı artıyor.

Şekil 1’de Suriyeli Mültecilerin yoğun yaşadığı bölgelerde kayıtdışı istihdamın 
mülteci akınından nasıl etkilendiği görülmektedir. İkinci düzey bölgeler bazında 
istihdam verilerine bakıldığında, Suriyeli göçmen akınından en çok etkilenen 3 
bölgede; Gaziantep (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), Mardin (Mardin, Batman, Şır-
nak, Siirt) ve Hatay’da (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) sosyal güvenlik kuru-
muna kayıtlı olmayan çalışanların sayısındaki değişmeler bu üç bölgede de Suriyeli 
mültecilerin kayıtdışı istihdamı düşürdüğünü göstermektedir. Hatay bölgesinde 
2014 yılında bu düşüş yüzde 40’a yaklaşmış,  Gaziantep bölgesinde ise yüzde 20’yi 
bulmuştur. Mardin Bölgesinde ise bu etki 2015 yılında gözlemlenebilmektedir. 
Kayıtdışı istihdamdaki düşüş alt eğitim gruplarını daha fazla etkilemiştir. Örneğin, 
lise ve dengi meslek okulları mezunlarının kayıtdışı istihdamındaki düşüş 2014 yı-
lında Gaziantep bölgesinde yüzde 59, Hatay bölgesinde yüzde 53 olmuştur. 

Kayıtdışı istihdamdaki değişmeler Caprio ve Wagner’ın (2015) bulgularına 
paralel olmakla birlikte, kayıtlı istihdamdaki bölgesel trendler farklılık göster-
mektedir. Kayıtlı istihdamdaki artışta Türkiye ortalaması 2014 ve 2015 yılında 
yüzde 5 civarındadır. 2014 yılında incelediğimiz 3 bölgede de kayıtlı istihdamda 
da olumsuz gelişmeler olmuştur. Mardin bölgesinde kayıtlı istihdam 2014 yılında 
yüzde 15 azalmıştır. Hatay ve Gaziantep bölgelerinde kayıtlı istihdam artmış, an-
cak bu artış 2013 yılı ile kıyaslandığında büyük bir ivme kaybını göstermektedir. 
2015 yılında 3 bölgede de kayıtlı istihdamda bir toparlanma görülmektedir. 
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Şekil 2: Kayıtdışı İstihdamdaki Değişme

Şekil 3: Kayıtlı İstihdamdaki Değişme

Yukarıdaki şekillerde gözlemlenen bu etkilerin Suriyeli mülteciler dışında 
bölgeyi veya ülke ekonomisini etkileyen başka faktörlerden kaynaklanması da 
muhtemeldir. Ayrıca bu durum geçici bir şok olarak da değerlendirilebilir. Bu ne-
denle, bölgesel düzeydeki işgücü piyasası verileri kullanılarak Suriyeli mültecilerin 
yoğun olarak bulundukları bölgelerde işgücü piyasası üzerinde ne düzeyde etkili 
oldukları daha kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. 

İşsizlik oranı, istihdam oranı, tarım istihdamı, hizmetler sektöründeki istih-
dam, sanayi istihdamı, kayıtlı ve kayıtdışı istihdam oranları 2004-2015 bölgesel 
verileri kullanılarak panel veri yöntemleriyle tahmin edilmiştir. Açıklayıcı değiş-
ken olarak Suriyeli mülteciler dışında bölgesel olarak istihdam içerisinde ücretli-
lerin payı, işgücünün eğitim durumunu gösteren eğitimsizlerin, lise ve üniversite 
mezunlarının oranı ve Türkiye ekonomisi için yıllık büyüme oranı kullanılmıştır. 

Suriyeli mülteciler ile ilgili 2 farklı değişken oluşturulmuştur. Türkiye’deki top-
lam Suriyeli mülteci sayısı 2011 yılından 9500, 2012 yılında 132.000, 2013 yılında 
587.616, 2014 yılında 1.550.000 ve 2015 yılında 2,5 milyondur. Suriyeli mülteci sa-
yısının doğal logaritması bir trend değişkeni olarak kullanılmaktadır. Suriyeli mülte-


