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Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Hayata Entegrasyonu 

(Esenyurt İli Mehterçeşme Mahallesi Örneklemi) 

 

 Dünya üzerinde 2011 yılından beri olan Suriye’deki iç savaş nedeniyle başta Türkiye 

olmak üzere birçok farklı ülkeye göç olmuştur ve halen bu göç devam etmektedir. 

 Birçok insanın can ve mal kaybından kaynaklı bir korku sonucu olarak yaşadıkları yerleri 

terk etmek zorunda kalmıştır. Suriye’de şuana kadar 240 binden fazla insanın hayatını 

kaybetmiş ve milyonlarca insanda göç etmek zorunda kalmıştır.1Birleşmiş Milletler Mülteci 

Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) 16 Mart 2016 verilerine göre 2,1 milyon Suriye 

vatandaşının Mısır, Lübnan, Irak ve Mısır’a 1,9 milyon Suriyelinin ise Türkiye’ye göç ettiği 

belirlenmiştir.2 

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) 08 Şubat 2016 tarihli raporunda 268 

bin Suriye vatandaşının on ilde kurulan yirmi beş barınma merkezinde yaşamlarını 

sürdürmektedirler.3 

Bu çalışmada da Esenyurt İli Mehterçeşme Mahallesine göç etmiş on beş Suriyeli sığınmacı 

ile görüşülüp mahallede yaşayan Türkiye vatandaşları ile ilgili görüşleri alınmıştır ve 

toplumsal yaşama uyumları hakkında bilgi toplanmaya çalışılmıştır. 

 

1. Amaç 

 İstanbul Esenyurt İlçesi Mehterçeşme Mahallesine göç eden Suriyeli kadın ve çocukların 

toplumsal yaşama nasıl entegre olduklarını bulmak amaçlanmaktadır. 

2. Soru 

 İstanbul Esenyurt İlçesi Mehterçeşme Mahallesine göç eden Suriyeli kadın ve çocukların 

toplumsal yaşama nasıl entegre olmuşlardır. 

                                                           
1 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/08/150807_suriye_catismalar_bilanco 
2 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 
3 https://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay1.aspx?IcerikID=747&ID=16 
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3. Alt soru 

 

1- Göçün Esenyurt İlçesi Mehterçeşme Mahallesi vatandaşlarına etkileri nelerdir? 

2- Suriyeli mülteciler söz konusu bölgede ne tür haklardan yararlanmaktadır? 

3- Hükümetin Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesinde yaşayan sığınmacılara yönelik 

somut bir politikası var mı? 

4- Esenyurt belediyesi Esenyurt İli Mehterçeşme Mahallesinde ki okul çağındaki 

çocuklara ne gibi imkânlar sunuyor? 

5- Esenyurt İli Mehterçeşme Mahallesinde çalışan Suriyelilerin çalıştığı sektörler ve 

aylık maaşları ne kadardır? 

6- Esenyurt İli Mehterçeşme Mahallesinde bulunan Suriyeli sığınmacıların bölgeye 

zararları ve faydaları nedir? 

7- Esenyurt İli Mehterçeşme Mahallesinde ki Suriyeli kadın ve çocuklara karşı fiziki 

veya psikolojik baskı var mı? 

 

4. Hipotez 

 İstanbul Esenyurt İlçesi Mehterçeşme Mahallesine göç eden Suriyeli kadın ve çocukların 

toplumsal yaşama entegre süreçleri gerçekleşmemiştir. 

5. Literatür taraması 

Mülteci; başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan ve bu talebi o ülke tarafından 

“kabul” edilen kişidir. Daha kapsamlı tanımı ise 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki 

Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi’nde yer almaktadır. Buna göre; 

“Menşei ülkesi dışında bulunan, ırkı, dini tabiyeti, beli bir toplumsal gruba 

mensubiyeti veya siyasi görüşü sebebiyle zulüm görmekten haklı nedenlerle korku 

duyan ve ülkesinin korunmasından yararlanamayan ya da yararlanmak istemeyen 

veya zulüm korkusu nedeniyle buraya dönmek istemeyen kişi” 
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mülteci olarak tanımlanabilir.4 

 Göç insanlığın eski çağlarında beri var olan bir kavramdır ve insanlığın sosyo-ekonomik 

durumunu, nüfus dağılımını, kültürel gelişimini etkilemektedir. Göç ‘’bireysel ya da kitlesel 

yer değiştirme eylemi ve geniş manada insanların belli bir süre veya kalıcı olarak başka 

yerlere taşınmasıyla devletlerin politikalarına ve toplumsal düzene etki eden bir olgu’’5 olarak 

tanımlanır. Bu bireysel veya özellikle savaş durumlarında kitlesel topluluklar halinde 

gerçekleşebilir. Birçok farklı kazanç elde etmek amaçlı yapılan klasik göçlerin yanında bir de 

politik baskı, hayat tehlikesi veya savaştan kaynaklı zorunlu göçler vardır.  

 Özellikle son yıllarda göç oranların da ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Sanayileşmiş 

ülkelere gelen sığınmacı talebinde ki düşüş 2007 yılı itibari ile tam tersi bir yol izlemeye 

başlamıştır. AB mülteci komiserliğinin raporlarına göre Irak krizinden sonra sanayileşmiş 

kırk üç ülkeye göçlerde ciddi bir artış söz konusudur. Günümüz de ise Suriye sorununun 

ortaya çıkması ile dünya genelinde ki mülteci sayısı 43,3 milyona çıkmıştır.6  

 15 Mart 2011 tarihi itibari ile Suriye’de ortaya çıkan çatışmalar bir iç savaşa dönüşmüştür. 

Bu iç savaşın ülke geneline yayılması ile Suriyeli vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılama ve 

güvenliklerini sağlama konusunda endişeye düşerek başta Türkiye olmak üzere komşu 

ülkelere göç etmeye başlamışlardır.  

 Türkiye’ye Suriyeli sığınmacı akını ilk olarak Nisan 2011 tarihinde başlamıştır. Türkiye bu 

tarihten itibaren Suriyelilere yönelik ‘açık kapı politikası’ uygulayacağını ilan etmiştir ve 

Suriye krizinin patlak vermesinden üç sene sonra Suriyeli insanlar Birleşmiş Milletlerin etki 

alanında ki en büyük mülteci topluluğunu olmuştur. İzlediği açık kapı politikası sonucunda, 

ülkeye kabul ettiği Suriye vatandaşlarına taraf olduğu uluslararası mülteci hukuku ve 

uluslararası hukuk teamülleri uyarınca ‘geçici koruma statüsü ’vermiştir. 14 Haziran 2011’de 

AFAD sığınmacılarla ilgili ilk açıklamasını yaptığında Hatay Yayladağı ve Altınözü’nde 

                                                           
4 BM, (1951). Mültecilerin Hukuki Durumlarına İlişkin Cenevre Sözleşmesi. Cenevre: Birleşmiş Milletler 
5 Tunç,Ş.(2015).Mülteci Davranışı Ve Topluma Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme. Tesam 
Akademik Dergisi,2,İstanbul. 

 6 UHRC,(2015)Mid-Year Trends Report, June 2015 Erişim Tarihi: Nisan 2015 

http://www.unhcr.org/56701b969.html 
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kurulan kamplarda 8.53 milyon Suriyelinin yaşadığını açıklamıştır7.AFAD verilerine göre 

2012 Ağustos ayında Suriyeli sığınmacı sayısı 78.409’u bulmuştur8.Türkiye ülkede kalma 

süresinin uzaması ve nüfus sayısının artmasına rağmen Suriyelileri kabul etmeye devam 

etmiştir. Kasım 2014 tarihine kadar resmi rakamlara göre geçici koruma altına alınan Suriyeli 

sayısı 1.645.000’e ulaşmıştır.9Türkiye’nin on faklı ilinde kurulan on altı çadır kent, bir geçici 

kabul merkezi ve altı konteyner kentte 221.447 Suriyeli barınmaktadır10.Türkiye mevcut 

kapasitesinin kat kat üstünde Suriyeli vatandaş misafir etmekte ve ülke geniş kapsamda 

mülteci sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır.  

 Göç krizinin ekonomik tarafına bakarsak Türkiye, krizin başından Kasım 2014 tarihine kadar 

4,5 milyar dolar harcama yapmıştır11.Kamplardan hastanelere 500.000’in üzerinde hasta sevk 

edilmiştir. Türkiye’de ameliyat edilen Suriyeli hasta sayısı 200.000’i aşmıştır.12 Sağlık 

Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de toplam 35.000 civarında Suriyeli doğumu 

gerçekleşmiştir.13Bu tablo içinde bile Birleşmiş Milletler ve Avrupa ülkelerinden gelen 

yardım 246 milyon dolar civarındadır.14 Kamplar da yaşam hayatı bir üst seviyede olsa da 

şehirde yaşayan sığınmacılar için hayat şartları bir hayli zordur. Suriye vatandaşları 

Türkiye’nin 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi’ni 

coğrafi kısıtlama ile kabul etmesi nedeniyle mülteci olarak kabul edilememektedir.15 Kamplar 

da ve şehir hayatında yaşayan sığınmacılar geçici koruma belgesi alabilseler dahi coğrafi 

sınırlamaya takılmaktadırlar. Bu sınırlamaya göre sadece Avrupa ülkelerinden gelen dini, ırkı, 

milliyeti belirli bir toplumsal gruba üyeliği ve siyasi düşüncelerinden dolayı takibata 

uğrayacağı korkusu ile iltica talebinde bulunanlara mülteci statüsü verebilmektedir. Avrupa 

                                                           
7ORSAM,(2015).Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri Raporu, Rapor No:195,ErişimTarihi:Mart 2016 
http://www.afad.gov.tr 
8Oytun Orhan ve Sabiha Gündoğar  (2015).Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri Raporu, Rapor 
No:195,Erişim Tarihi: Mart 2016, http:// www.afad.gov.tr 
9ORSAM,(2015).Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri Raporu, s.11 Rapor No:195,ErişimTarihi:Mart 2016 
http://www.afad.gov.tr 
10ORSAM,(2015).Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri Raporu, s.12 Rapor No:195,ErişimTarihi: Mart 2016 
http://www.tuik.gov.tr 
11ORSAM,(2015).Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri Raporu, s.12 Rapor No:195,ErişimTarihi: Mart 2016 
http://www.tuik.gov.tr 
12 ORSAM,(2015).Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri Raporu, s.14 Rapor No:195,ErişimTarihi:Mart 2016  
http://www.sağlık bakanlığı 
13ORSAM,(2015).Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri Raporu, s.15Rapor No:195,ErişimTarihi:Mart 2016     
http:// www.sağlık bakanlığı 
14 http://www.haberler.com/ihracatta-avrupa-birligi-nin-payi-azaliyor-3405297-haberi/ ErişimTarihi:21.4.2016 
15 BM (1951), Mültecilerin Hukuki Durumlarına İlişkin Cenevre Sözleşmesi, 31. Madde 2. Bent 

http://www.sağlık/
http://www.sağlık/
http://www.haberler.com/ihracatta-avrupa-birligi-nin-payi-azaliyor-3405297-haberi/


5 
 

ülkeleri dışında Türkiye’ye iltica talebinde bulunan kişilerin durumu Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliği(BMMYK) ile birlikte değerlendirilmekte ve uygun 

bulunmaları halinde üçüncü bir ülkeye geçişleri sağlanmaktadır. Bu sebeple Suriye’den gelen 

sığınmacılar Türkiye’de mülteci olarak bulunmamaktadırlar ve sığınmacılar için ‘misafir’ 

ifadesi kullanılmaktadır.16 Kamplarda kalan sığınmacıların barınma, eğitim, gıda, sağlık ve su 

gibi ihtiyaçları karşılanırken şehirde yaşayan ve kayıt yaptıran sığınmacılara sadece sağlık, 

ilaç hizmetleri ücretsiz verilir.  Kayıt yaptırmayan sığınmacılar ise hiçbir haktan 

yararlanamayan mültecilerden en çok sıkıntı çeken kesim kadın mültecilerdir. 

 Suriye’deki iç savaştan kaçan Suriyeli kadın sığınmacılar Türkiye’ye sığınmıştır. Suriyeli 

kadınların Türkiye’yi tercih etmelerindeki en önemli neden ulaşım kolaylığıdır. Suriye’den 

gelen kadınların %42’si kampta yaşarken %44 kamp dışında yaşamaktadır. Suriyeli kadınlar 

daha çok kamp dışında yaşamayı tercih etmektedirler. Kamp dışında bulunan %3’ü bir yaş ve 

altı bebeklerden oluşmaktadır. Gelen kadınların yaş ortalaması 19-54 arasındadır. Genellikle 

bu yaş grubuna ‘asal’ yaş grubu adı verilirken  ‘çalışma çağı nüfusu ‘olarak da tanımlanır. 

Türkiye’de bulunan çoğu Suriyeli kadının çalışma çağında ve işgücüne katkı sağlayabilecek 

durumda olması dikkat çekicidir.  Suriyeli kadınların eğitim seviyesinin düşük 

olması,  %64’ünün okuma-yazma bilmiyor olması çoğunun küçük yaşta evlendirilmelerine 

neden olmaktadır.17 15-18 yaş grubundaki kadınlara bakıldığında evli olanların %14’ü 

kapladığı görülmektedir. Diğer bir deyişle 15-18 yaş grubunda her 100 Suriyeli kadının 

yaklaşık 15’i evlidir. Kamp içindeki kadınların kamp dışındaki kadınlardan daha iyi eğitimli 

oldukları verilerle kanıtlanır. Suriyeli kadınlarda yapılan anketlerde öğretmenlik, terzilik, 

kuaförlük, çiftçilik ve hemşirelik gibi meslekler öne çıkmaktadır.18 Kadınların meslek sahibi 

olmamaları özellikle kamp dışında yaşayan kadınlar için hayatı daha da zorlaştırır. Çocukların 

kadınlara ve kamp dışındaki insanların kamp içindeki insanlara oranla savaşta ortamı 

nedeniyle yaşadıkları psikolojik belirtiler itibarıyla daha iyi oldukları görülür. Bunun nedeni 

kamp dışındaki insanların günlük hayatın içinde daha fazla bulunmasıdır. Bu kamplarda 

şüphesiz savaştan en çok etkilenenler sığınmacı çocuklardır. Kamp içindeki çocuk 

                                                           
16 BM, (1951). Mültecilerin Hukuki Durumlarına İlişkin Cenevre Sözleşmesi. Cenevre: Birleşmiş Milletler 
17 AFAD,(2014).Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye’de ki Suriyeli Kadınlar,  s.23 Erişim 
Tarihi:Nisan 2016 htttp://www.afad.gov.tr 
 
18 AFAD,(2014).Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye’de ki Suriyeli Kadınlar, s.23 Erişim 
Tarihi:Nisan 2016 htttp://www.afad.gov.tr 
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sığınmacılar için hali hazırda yaşam daha güvenli iken kamp dışında yaşayan çocuk 

sığınmacılar için böyle bir durum söz konusu değildir.  

 Türkiye’de kamp dışında kalan Suriyeli çocuk sığınmacıların en fazla etkilendiği konuların 

başında eğitim ve öğrenim süreçleri gelmektedir. Olayların başladığı Mart 2011’den itibaren 

büyük oranda Suriye’de ki okulların kapanmaya başlamış olması nedeniyle Türkiye ye 

gelmeden önce de aslında Suriyeli çocuklar için eğitimsiz geçen bir zaman söz konusudur. 

Sığınma olayının ön görülen sayı ve süreleri fazlasıyla aşması eğitim ihtiyacının önemini 

arttırmıştır. 

 Türkiye’nin kamplara kabul ettiği Suriyeli sığınmacıların her türlü ihtiyaçları ile birlikte 

eğitim ihtiyacını da büyük oranda karşıladığı ve bu konuda başta Birleşmiş Milletler (BM) 

olmak üzere pek çok uluslararası kuruluştan takdir topladığı görülmektedir. Ancak kampların 

dışında tersi bir durum söz konusudur. 

 Türkiye’de söz konusu tarh itibari ile kampların dışında yaklaşık 70.000 Suriyeli öğrenci 

eğitimden mahrum durumdadır.19Bu durum savaş ve göçün kötü sonuçlarının travmalarını 

yaşayan çocuklar için ağır ve ön görünmez sonuçlar doğurabilecektir. 2013 yılı Kasım ayı 

itibari ile kamplarda kalanlarını sayıları yaklaşık 200.000 kamp dışındakilerin sayısı ise 

yaklaşık 40.000 olarak ifade edilmeye başlanmıştır.20Suriye’de yaşanan olaylar her şeyden 

önce insani yaklaşımı zorunla kılmakta, devlet ve toplum olarak Türkiye’ye önemli 

sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluklardan biri de eğitim ve çocuk sağlığı hakkında 

ki sıkıntıların çözümüdür. Hayatları ve özgürlükleri büyük bir tehdit altında olmadıkça 

insanların çoğunun ülkelerinin ya da ait oldukları toprakları terk etmeyecekleri varsayımı 

tarih boyunca gerçekleşen göç hareketlerinde doğrulanmıştır. Bu bakımdan ülkemizde ki 

Suriyeli sığınmacılar olgusuna sadece siyasi ve ekonomik açıdan bakılması bu olgunun eksik 

ve yanlış değerlendirilmesine sebep olmaktadır. 

Türkiye’deki Suriyeli çocuklar savaşı ve acılarını ilk elden yaşamışlardır; şiddet, psikolojik 

bozukluklar, çocuk evlilikleri ve silahlı gruplara dâhil edilme gibi risklerle karşı karşıyadırlar. 

Hükümet ve sivil toplum kuruluşları birlikte çocuklar güvenli bir yaşam koşulu 

                                                           
19 AFAD Web Sitesi, Türkiye ve BM arasında Suriyeli sığınmacılara ilişkin protokol, 11 Mart 2013 tarihli haber, 
https://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?ID=12&IcerikID=1078, Erişim Tarihi: 20 Nisan 2016. 
20 AFAD Web Sitesi, Suriye insani yardım koordinasyon toplantısı, 31 Aralık 2013 tarihli haber, 
https://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?IcerikID=2672&ID=5, Erişim Tarihi: 20 Nisan 2016. 
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oluşturulmasına çaba harcamaktadırlar. Bu çabanın meyveleri çocuklar için psikolojik açıdan 

toparlanmayı mümkün kılarken tehlike altındaki Suriyeli çocukların belirlenmesinde ve bu 

çocuklara öncelik tanınmasında yetkililere yardımcı olmaktadır.21 

Önemli çabalara ve bugüne dek elde edilen kazanımlara rağmen halen bir okula gitmeyen 

450 binden fazla Suriyeli çocuğun eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için daha ileri düzeyde 

çalışma gerekmektedir. AFAD sadece Suriyelilerin eğitim alması için okullar inşa etmiştir. 

Ama bu okullar henüz başlangıç aşamasından öteye gidememiştir. Bu sebeple okul çağındaki 

Suriyelilerin sadece %10’u kadarı eğitim alabilmektedir. Bu açıdan sığınmacıların uzun 

vadede eğitim alamaması kültürel ve sosyolojik açıdan sıkıntı meydana getirmektedir.22 

Temelde bugün var olan göç sıkıntısı gözle görülür bir şekil almıştır. Hükümetler ve sivil 

toplum kuruluşları bu sıkıntı için projeler geliştirmekte fakat hala Suriyeli kadın ve çocukların 

entegrasyon süreci için yeterli çaba gösterilmemektedir. Bu sıkıntılar süreci boyunca yaşanan 

olaylarda hem Türkiye vatandaşları hem de Suriyeli vatandaşlar rahatsız olmaktadır. Bu uzun 

vadede iki milletin vatandaşları içinde daha büyük problemlere sebep olabilir. 

Data toplam  

 Bu araştırmada Esenyurt İlçesi Mehterçeşme mahallesinde yaşayan Suriyeli kadın ve 

çocukların sosyal entegrasyonu incelenmiştir. Bu araştırmada görüşme yöntemi kullanılarak 

toplamda 28-55 yaş aralığında 15 tane Suriyeli kadın, 27-55 yaş aralığında 5 tane eğitim 

seviyesi yüksek Suriyeli erkek, 15-17 yaş aralığında 4 tane Suriyeli erkek çocuk ve 10-14 yaş 

aralığında 5 tane Suriyeli kız çocuğu ile görüşülmüştür. Bunun yanında Mehterçeşme 

mahallesinde bulanan ‘Aimehvar Özel Okulu’na gidilmiş ve yöneticilerle görüşülmüştür..  

 Bu bölgede yaşayan kadınlara sorulan ‘’Esenyurt halkının ve komşularınızın size bakış açısı 

nasıldır?’’ sorusuna katılımcıların %27’si  ‘’dışlandıklarını, kötü muamele gördüklerini fakat 

şiddete maruz kalmadıklarını’’ belirtmişlerdir. Geriye kalan %73’ü ‘’komşu ilişkilerinin iyi 

olduğunu ve komşularının müşkül durumda olduğunun farkında olan yardımsever insanlar 

olduğunu’’ dile getirmişlerdir. ‘’Eğitim durumunuz nasıl?’’ Sorusuna ise %15’i Suriye’de bir 

                                                           
21 UNICEF (2015) Türkiye’de ki Suriyeli Çocuklar Raporu Erişim Tarihi: 19 Nisan 2016 
22ORSAM,(2015).Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri Raporu, s.20 Rapor No:195,ErişimTarihi: Mart 2016 
https://www.afad.gov.tr 
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üniversiteden mezun olduğunu %20’isi lise mezunu olduğunu, %40’ı ilkokulu yarıda 

bırakmış ve geriye kalan % 25’i ise hiç okula gitmedikleri şeklinde cevaplar vermişlerdir. Bu 

kadınların ‘’Şuan ne iş ile meşgulsünüz?’’ sorusuna %100’lük bir dilimle ev hanımı 

olduklarını söylemiştir. Görüşülen insanlardan edinilen bilgiler doğrultusunda yerel halk ile 

ilişkilerinin önündeki en büyük engelin dil olduğu cevabı alınmıştır. ‘’Kendinizi güvenli 

hissediyor musunuz?’’ sorusuna %72’si korkmuyoruz derken %28’i korktuğunu söylemiştir. 

Suriyeli vatandaşların iş istihdamı ile ilgili sorulan ‘’Yerel vatandaşlar ile Suriyeli mülteciler 

arasında iş ücreti konusunda bir ayrımcılığın olduğunu düşünüyor musunuz?’’ 

sorusuna %100’ü ‘’evet düşünüyoruz’’ şeklinde cevaplar ileri sürmüşlerdir. Bu kadın 

mültecilerin hepsi ‘’Burada kendi kültürünüzü yaşayabiliyor musunuz?’’ sorusuna 

yaşayabildikleri yönünde cevap vermiştir. Esenyurt bölgesini neden tercih ettikleri sorusuna 

ise %26’sı ‘’yakın çevrelerinin burada kalması’’ şeklinde bir cevap verirken %74’ü ‘’sosyo-

ekonomik yapılarının bu bölgeye uymasından’’ kaynaklı tercih ettiklerini söylemişlerdir. 

Suriye’deki savaş bittikten sonra ülkenize dönmeyi düşünüyor musunuz sorusuna %46’sı 

ülkesine dönmek istemezken %53’ü ülkesine dönmek istediğini söylemiştir. 

 Aimehvar Özel Okulunda yapılan görüşmelerde okulda okuyan öğrencilere sorulan sorulara 

alınan cevaplar şöyledir. Okulun eğitiminde memnun musunuz sorusuna %100’ü okulun 

eğitimden memnun olduklarını ve Suriye’deki okullarda şiddet görürken Türkiye’de 

öğretmenlerin öğrencilere şiddet uygulaması yasalar tarafından yasak olmasından dolayı 

şiddet görmediklerini ifade etmişlerdir. Türkiye müfredatının daha anlaşılır olması 

Türkiye’deki eğitim sistemini beğenmelerine katkı sağladığını dile getirmişlerdir. Çevreden 

arkadaş edinirken zorlanıyor musunuz sorusuna Türkiye’de 1,5 yıldan fazla kaldığımız için 

arkadaş edinmekte zorlanmıyoruz, anlaşabiliyoruz cevaplarını verdiler. Türkiye’de mi yoksa 

Suriye’de mi daha iyi eğitim aldıklarını sorusuna %100’ü Suriye’de aileleri savaştan dolayı 

okula gitmelerini engellerken üç günde bir korkuyla okula gidebilirken Türkiye’de her gün 

okula gidebildiklerini, eğitimlerinden geri kalmadıkları söylediler. Okul idaresine Eğitim 

sisteminiz nasıldır, eğitim dili olarak hangi dili kullanıyorsunuz sorusuna her sınıfa 5-7 saat 

Türkçe ve İngilizce dersi verdiklerini Türkiye müfredatına göre eğitim verdiklerini, eğitim 

dilinin Arapça olduğunu söylemişlerdir. Bütün Suriyeli çocuklar okulunuza gelebiliyor mu, 

eğitim ücretiniz nasıldır sorusuna Suriye, Mısır, Filistin vatandaşı olan bütün çocuklar 

okullarında okuyabiliyor, eğitim ücreti olarak aylık 100 TL aldıklarını şehit ve anne babası 
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olmayan çocuklara ücretsiz eğitim verdiklerini dile getirdiler. Eğitim kurumunuzu kurarken 

ne gibi zorluk yaşadınız sorusuna binalar ticari amaçlarla yapıldıkları için binayı okula 

çevirirken yangın merdiveni, okul bahçesi gibi zorluklar yaşadıklarını söylediler. Okulunuza 

Esenyurt Belediyesi’nden yardım geliyor mu sorusuna ise okulun bir sene önce kurulmasına 

rağmen bir yardım faaliyetinin olmadığını ilettiler. 

Sonuç 

 Mülteci kavramı tarihten bugüne kadar devam eden bir kavramdır ve devam edecek 

bir olgu olduğundan şüphe yoktur. Bu sorun sadece ülkesini terk edenlerin değil aynı 

zamanda yerel halkında bir sorunu olduğu gözle görülmektedir. Dolayısıyla aslında 

mültecilik sorunu tüm insanlığın etkilendiği çevreyle ilgili sorunlar gibi bir ‘’tüm 

insanlık’’ sorunudur. Bu sorun uluslararası alanda bir çok sıkıntıyı da beraberinde 

getirmektedir. Yukarda mültecilerin yaşadıkları sıkıntılar anlatılmaya çalışılmıştır. 

Eğer bu sıkıntıları çözebilecek projeler veya politikalar üretilmelidir. Tabiki de bu 

sıkıntılar tümüyle ortadan kaldırılması imkansızdır. Ancak bu sorunları küçültebilmek, 

ülkelerin kendi içinde bir refaha neden olacağı muhakkaktır. Mültecilik sorunun 

çözüme ulaşması için hükümetlerin ve sivil toplum örgütlerinin kendi içlerinde bir 

örgütlenme yoluna gitmeleri gerekmektedir. Sonuçta bu sıkıntıların giderilmesi tüm 

insanlar açısından yaşam standartlarının artacağı anlamını taşımaktadır.   
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