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birey olarak kabul ediyoruz. Ayrıca mülteci, geçici koruma
altındaki, sığınmacı gibi kavramlar devletlerin kendi hukuksal
düzenlemeleri ve uluslararası anlaşmalar gereği tanıdıkları
koruma türleridir. Halbuki özne olan çocuktur. Öncelikli olan
çocuktur. Bu nedende çocuk mülteici yerine mülteci çocuk
denmesini doğru buluyoruz.
Bu sayıda kavramlara, verilere, özgün araştırmalara,ve çözüm
önerilerine erişebilirsiniz.
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Yönetici Özeti
İnsanlar hareket halindedir. Zaman ve mekana bağımlı olan göç olgusu ise tarihin her anında var
olmuştur. Bugün de varlığını devam ettirmektedir. Dönemsel ve mekansal farklılıklar göç
dinamiklerinin özelliklerini, onun belirleyicilerini ve sonuçlarını etkilemektedir.
Marc Engelhardt'ın da ifade ettiği gibi kaçış küresel bir olgudur. İnsanlar Suriye'den olduğu gibi
Eritre'den, Yemen'den ya da Kongo'dan da kaçıyor. Kimileri Almanya'ya, ABD'ye, Lübnan'a, Güney
Afrika'ya kimileri de kendi halkının dahi terk ettiği bir ülke olan Somali'ye... Birleşmiş Milletler'in güncel
rakamlarına göre sığınmacılaın %86'sı gelişmekte olan ülkelere sığınıyor. Ayrıca bugün UNHCR'ın
açıkladığı 13 acil durum bölgesi bulunmaktadır. Avrupa ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafya bakımından
ana gündem maddesi 2011'den bu yana Suriye'de devam eden çok boyutlu iç savaş nedeniyle
gerçekleşen kitlesel göçtür.
Zorunlu göç hareketleri içinde ise çocuklar ve kadınlar nüfusun yaklaşık 2/3'ünü oluşturmaktadır.
Mülteci çocuklar hem psiko-sosyal destek sağlanması gereken bir kitle iken hem de 1989 Çocuk Hakları
Sözleşmesi gereğince hakları olan bireylerdir ve aktif birer özne olarak değerlendirilmelidir. Sözünün
dinlenme hakkı vardır. Bu rapor, spesifik olarak Türkiye'ye odaklanmakla birlikte Dünya verilerine de
yer vermektedir.
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Yönetici Özeti
Türkiye’ye Suriye’den ilk göç hareketinin başlangıcından 10 sene geçmesine rağmen, kamuoyunda
“göçmen”, “sığınmacı” ,”mülteci” veya “geçici koruma statüsü” gibi kavramlar yaygın kullanılmakla
birlikte birbirleriyle karıştırılan kavramlar haline gelmiştir. Bu bağlamda,
Göçmen: Uluslararası literatüre baktığımızda kavramın tam bir karşılığı yoktur. Ancak toplumda kabul
gören tanımına göre, dışarıdan herhangi bir zorlama olmadan kendi rızasıyla başka bir ülkede çalışmaya,
öğrenim görmeye ya da içinde bulunduğu yoksulluktan, siyasi kargaşadan kaynaklanan olumsuz koşullar
nedeniyle ülkelerinden ayrılmak durumunda kalan kişiler için kullanılan bir kavramdır.
Sığınmacı : Yaşamış olduğu ülkeden görmüş olduğu zulüm ve ağır insan hakları ihlallerinden korunmak
için başka bir ülkeye sığınan, ancak hukuki anlamda henüz mülteci olarak kabul edilmeyen ve sığınma
başvurusunun sonucunu bekleyen kişiler için kullanılan kavramdır.
Mülteci kavramı, “ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri
yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak
istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında
bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahıstır” olarak
ifade edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ise koymuş olduğu coğrafi çekince
sebebiyle Avrupa Konseyi ülkesi dışındaki ülkelerden gelenlere
mülteci statüsü tanımamaktadır. Bu durumda "şartlı mültecilik"
tanınmaktadır. Bu statü altında uluslararası koruma
başvurusunun yapılması ve olumlu değerlendirilmesinin
ardından üçüncü güvenli ülkelere yerleşim sağlanmaktadır.
Dünyadaki mülteci durumuna baktığımızda ise dünyadaki
mültecilerin geneli, uluslararası koruma aramak amacıyla terk
ettikleri ülkenin kara veya deniz sınırlarını paylaştığı ülkelerde
barınıyor. Bu ülkeler genellikle düşük gelirli ve gelişmekte olan
ülkelerdir. Her ne kadar Avrupa ve Batı göç ve mülteci
meselesini kriz olarak konuşsa da dünyada en çok ev sahipliği
yapan ülkeler Batı ülkelerinden değil.
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Yönetici Özeti
BMMYK, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin 3,9 Milyon ile Türkiye olduğunu ifade
eder. Bu veriyi verirken düzensiz göçle gelenleri de saymaktadır. Verilen mülteci oranlarını 1,8 milyonla
Kolombiya ve 1,5 milyon kişiyi ağırlayan Almanya izliyor.
Mültecilerin ise yaklaşık yarısını çocuklar oluşturmaktadır. Yalnızca 2010 ve 2018 arasındaki dönemde,
BMMYK yetkisi altındaki çocuk mülteci sayısı yüzde 119 arttı. Karşılaştırıldığında, toplam çocuk göçmen
sayısı 2010 ile 2019 arasında yalnızca yüzde 20 arttı. Çocuklar, dünyadaki mülteciler arasında dramatik
bir şekilde fazla temsil edilmektedir. Çocuklar, küresel nüfusun üçte birinden azını oluşturuyor ancak
2018'de dünyadaki mültecilerin yüzde 50'sini oluşturuyorlardı. Bugün, doğdukları ülke dışında yaşayan
her 3 çocuktan yaklaşık 1'i çocuk mülteci; yetişkinler için oran yüzde 5'in altındadır.
Ayrıca zaman içindeki değişime bakıldığındaysa 2015 yılında 2005’e göre 2 kat daha fazla mülteci çocuk
bulunmaktaydı. Ayrıca dünya üzerinde her 200 çocuktan biri mülteci ya da sığınmacı konumundadır. 28
milyondan fazla çocuk ise ülke içinde zorla yerinden edildi. Mültecilerin (2018), uluslararası göçmenlerin
(2019) ve toplam nüfusun (2019) yaş dağılımına (yüzde) bakıldığında ise mültecilerin %50’snin çocuk
olduğu görülüyor.
Türkiye’de Mart 2021 sonunda kaydedilen verilere göre 3.665.946 geçici koruma kapsamında Suriyeli
bulunuyor. 31 Aralık 2020 tarihine göre nüfusa kayıtlı Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ülke genelinde
%4,37 dir

Suriyeli ailelerde çocukların eğitime erişimi hem ekonomik sıkıntılar
hem de aile birey sayısının çokluğu nedeniyle zorlaşmıştır.
Çocukların geçmişte bırakmak istedikleri travmatik savaş ve savaştan
kaçış sürecini atlatmasını sağlayacak en etkili yol oyundur. Suriyeli
çocukların 1 yıldır akranlarından, okullarından, parklardan uzak
kalması ve bu dönemi zorlu koşullarda evde geçirmek zorunda
olmaları onların bu süreci daha zor ve uzun vadede atlatmasına sebep
oluyor.
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Yönetici Özeti
Bu rapor aynı zamanda 3 tane özgün araştırmayı da içermektedir. Bunlardan ilki mülteci çocuk ve
gençlere yönelik nefret söylemi araştırmasıdır. İkincisi mülteci çocuklara yönelik haber içeriği analizi
iken üçüncüsü ise toplumun mülteci algısına yönelik araştırmadır.
Nefret söylemi çalışmasında, haberin öznesi genç ve çocuk olarak değiştikçe yorumların odağı da
değişmektedir. Bu anlamda genç suriyelilerin olduğu haberler hem iyi hem kötü Suriyelilerin olabileceği
düşüncesini barındırmakla birlikte aynı zamanda çoğunluğun kötü olduğu ve ülkeden gönderilmeleri
gerektiği düşüncesini barındırmaktadır.
Çocuk ile ilgili haberlerde ise altız bebeklerin doğumuyla alakalı haberin üreme/doğurganlık saiki
üzerinden eleştirildiği, ülkeye yük oldukları ve dolayısıyla çocukların gelecekte birer tehlike veya yük
olarak toplumun karşısına çıkacağı inancını barındırmaktadır.
Üçüncü olarak mültecilere hakaret ve kovma kodları genel olarak kullanılmıştır. Zaman zaman ağır
nefret söylemleri örneklerini barındıran bu yorumlar genel bir kızgınlık ve agresyonun olduğunu
göstermektedir.

Haber içerik araştırmasında ise medyanın kullandığı dil bakımından
nefret söylemi odaklı bir genelleme yapılıp yapılmadığı noktasında
ise, incelenen haberler kapsamında nefret söylemi odaklı herhangi bir
genellemeye yer verilmediği tespit edildi.
İncelenen haberler doğrultusunda, Suriyeli çocukların haberlerde
birer hak öznesi konumunda temsil edilmelerinden ziyade “mağdur
çocuklar” olarak yer alarak mağdur konumundan temsil edildikleri
söylenebilir. Ek olarak ise, incelenen haberlerde çocukların şiddete
maruz kalma sebepleri irdelenmeksizin yalnızca olumsuz şartlara yer
verilmek suretiyle, olumsuz şartların giderilmesine yönelik
yükümlülüklere, iyileştirme çalışmalarına ve çocukların haklarına yer
verilmeksizin çoğunlukla çocukların maruz kaldıkları şiddetin
hikayeleştirilmesi gündeme geliyor.
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1.GİRİŞ
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Giriş

Kavramlar
İnsanlar yüzyıllar boyunca birçok nedene dayalı olarak
hep bir hareket halinde olmuşlardır. Küreselleşen
dünyayla birlikte yaşanan iklim sorunu, etnik ve inanç
temelli yaşanan şiddet olayları, ekonomik çöküşler ve
insan haklarının ihlal edilmesiyle farklı yerlere gitmek
veya gitmek durumunda bırakılmak suretiyle yerlerinden
edilmişlerdir. 2011 yılında Suriye’de yaşanan iç savaş
nedeniyle birçok insan evinden edilmiş ve yakın çevrelere
sığınmak zorunda kalmıştır. Türkiye’ye ilk toplu yaşanan
hareketlilik ise 29 Nisan günü Hatay Cilve gözü sınır
kapısından 252 kişilik bir grupla başlamış olup
günümüzde 3,6 milyon Suriyelilere geçici koruma statüsü
verilmiştir.
Türkiye’ye Suriye’den ilk göç hareketinin başlangıcından
10 sene geçmesine rağmen, kamuoyunda “göçmen”,
“sığınmacı” ,”mülteci” veya “geçici koruma statüsü” gibi
kavramlar yaygın kullanılmakla birlikte birbirleriyle
karıştırılan kavramlar haline gelmiştir. Bu nedenle
öncelikle kavramsal kargaşa giderilmesi en doğru

Göçmen, Mülteci ve Sığınmacı olacaktır.
Kimdir?
Göçmen: Uluslararası literatüre baktığımızda kavramın
tam bir karşılığı yoktur. Ancak toplumda kabul gören
tanımına göre, dışarıdan herhangi bir zorlama
olmadan kendi rızasıyla başka bir ülkede çalışmaya,
öğrenim görmeye ya da içinde bulunduğu
yoksulluktan, siyasi kargaşadan kaynaklanan olumsuz
koşullar nedeniyle ülkelerinden ayrılmak durumunda
kalan kişiler için kullanılan bir kavramdır.
Sığınmacı : Yaşamış olduğu ülkeden görmüş olduğu
zulüm ve ağır insan hakları ihlallerinden korunmak
için başka bir ülkeye sığınan, ancak hukuki anlamda
henüz mülteci olarak kabul edilmeyen ve sığınma
başvurusunun sonucunu bekleyen kişiler için
kullanılan kavramdır.
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Göçmen, Mülteci ve Sığınmacı Kimdir?
Mülteci : Mülteci kavramı bugün ki anlamını almadan önce temellerini İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin 14.maddesi olan, “Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma
olanaklarından yararlanma hakkı vardır” hükmü ile atılmış olup Uluslararası hukuk çerçevesinde 1951
tarihli Cenevre Sözleşmesi ve bunu tamamlayan Mültecilerin Hukuk Statüsüne İlişkin 1967 New York
Protokolü ile yeniden düzenlenmiştir.
Bu anlaşmaya göre mülteci kavramı, “ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi
düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin
dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle
yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin
dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahıstır”.

11 Nisan 2014'te yürürlüğe giren 6458 sayılı "Yabancılar
ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)" ile “mülteci”,
“şartlı mülteci” ve “ikincil koruma” kavramlarına yer
verilmiştir. Suriyeliler için ise farklı bir koruma türü
olan “Geçici Koruma” statüsü kavramı kullanılmıştır.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Göre;
Mülteci: Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba
mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu
korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet
ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen
vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statüdür.
Şartlı Mülteci: Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir
toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle
korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya
da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden
yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek
istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye
yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.
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Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Göre;
İkincil Koruma Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya
ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;
a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,
b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak,
c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri
nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak, olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet
ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen
yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statüdür.
İç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınmak isteyen Suriyeliler için de “geçici koruma statüsü” adı verilir.
Geçici koruma statüsü de devletlerin sınır kapılarında yığılma olmaması adına uygulamış olduğu,
kitlesel halde gelen insan topluluklarının can güvenliğini sağlamak ve işkenceden korumak adına
bulduğu bir çözümdür.

Kavramların her birinin farklı bir koruma çeşidi olduğunu
düşünürsek medyada anlam kargaşasının çıkması da kaçınılmaz
oluyor. Bu kavramların medya üzerinde yanlış bilinmesi de
toplumda olumsuz bir algıya bazen sebep verebilmektedir.
Mültecilere yönelik ayrımcılık ve nefret başlıklı haberlerle uzun
vadede birlikte yaşamak durumunda olduğu geçici koruma
statüsüne sahip Suriyeliler ile yerel halk arasında çatışmaların
doğmasının da önüne geçilmekte zorlanılmaktadır.
Örneğin savaşın ilk yıllarında Türkiye’ye gelen Suriyelilerin
medyada yer aldığı habere baktığımızda çok fazla insanın
gelmesinden kaynaklı yerel halkta yarattığı bir panik ve gelecekte
biz ne yapacağız endişesi çoğu insanı panikletip ön yargıyla
yaklaşmasına sebep olmuştur. Bu aşamada medyanın kullanmış
olduğu dil ve kavramlar oldukça önemlidir. Çünkü medya
topluluğa ulaşmanın en kolay yollarından biridir.
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2. DÜNYADAKİ
DURUM
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Dünyadaki Durum
Dünyadaki mültecilerin geneli, uluslararası koruma aramak amacıyla terk ettikleri ülkenin kara veya
deniz sınırlarını paylaştığı ülkelerde barınıyor. Bu ülkeler genellikle düşük gelirli ve gelişmekte olan
ülkelerdir. Her ne kadar Avrupa ve Batı, göç ve mülteci meselesini kriz olarak konuşsa da dünyada en
çok ev sahipliği yapan ülkelerin Batı ülkelerinden olmadığını görmekteyiz.
BMMYK, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin 3,9 Milyon ile Türkiye olduğunu ifade
etmektedir. Bu veriyi paylaşırken düzensiz göçle gelenleri de saymaktadır. Verilen mülteci oranlarını
1,8 milyonla Kolombiya ve 1,5 milyon kişiyi ağırlayan Almanya izliyor. (BMMYK, 2021)

Yemen’ de altı yıldan uzun süren çatışmalar sebebiyle 4 Milyon Yemenli yerinden edilmiştir.
Meksika’da 97.000’in üzerinde mülteci ve sığınmacı, dünya çapında uluslararası koruma arayan
102.000’ den fazla Nikaragualı ve 2.2 Milyondan fazla Güney Sudanlı güvenli bir yaşam alanı
umuduyla komşu ülkelere kaçmıştır. BMMYK, küresel çaptaki acil durumlara yönelik hem önleyici
programlar hem müdahale programları oluşturmuştur. (BM, 2021)
Bu veriler bizlere göç ve mülteci meselesinin coğrafyamızla kısıtlı olmadığını ve küresel bir olgu
olduğunu gösterir.
2018 sonunda dünya çapında yaklaşık 31 milyon çocuk zorla yerinden edildi. Bu sayı, yaklaşık 13
milyon çocuk mülteciyi, yaklaşık bir milyon sığınmacı çocuğu ve kendi ülkelerinde şiddet ve çatışma
nedeniyle yerlerinden edilmiş tahmini 17 milyon çocuğu içermektedir. Ayrıca bu toplama dahil
edilmese de milyonlarca çocuk daha doğal afetler ve diğer krizler nedeniyle yerlerinden edilmiştir.
2005 ile 2018 arasında, BMMYK yetkisi altındaki küresel çocuk mülteci sayısı dört milyondan 10
milyonun üzerine çıkmıştır. (UNICEF, 2018)
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Dünyadaki Durum
Yalnızca 2010 ve 2018 arasındaki dönemde, BMMYK yetkisi altındaki çocuk mülteci sayısı yüzde 119
arttı. Karşılaştırıldığında, toplam çocuk göçmen sayısı 2010 ile 2019 arasında yalnızca yüzde 20 arttı.
Çocuklar, dünyadaki mülteciler arasında dramatik bir şekilde fazla temsil edilmektedir. Çocuklar,
küresel nüfusun üçte birinden azını oluşturuyor ancak 2018'de dünyadaki mültecilerin yüzde 50'sini
oluşturuyorlardı. Bugün, doğdukları ülke dışında yaşayan her 3 çocuktan yaklaşık 1'i çocuk mülteci;
yetişkinler için oran yüzde 5'in altındadır. (BMMYK, 2021) (UNICEF, 2020)
Ayrıca zaman içindeki değişime bakıldığındaysa 2015 yılında 2005’e göre 2 kat daha fazla mülteci
çocuk bulunmaktaydı. Ayrıca dünya üzerinde her 200 çocuktan biri mülteci ya da sığınmacı
konumundadır. 28 milyondan fazla çocuk ise ülke içinde zorla yerinden edildi.
Mültecilerin (2018), uluslararası göçmenlerin (2019) ve toplam nüfusun (2019) yaş dağılımına (yüzde)
bakıldığında ise mültecilerin %50’snin çocuk olduğu görülür. (UNICEF, 2020)

Mülteci çocukların varış
ülkelerine bakıldığında en
yüksek nüfusun mülteci
nüfusuna orantılı olduğu
görülür. Türkiye bu anlamda
en fazla mülteci çocuğa ev
sahipliği yapan ülkedir. Ancak
oran olarak incelendiğinde
Demokratik Kongo
Cumhuriyeti’nde %63,
Uganda’da mültecilerin %62’si,
Güney Sudan’da %62’si
çocuktur. (UNICEF, 2021)
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Dünyadaki Durum
Mülteci nüfusu içinde çocuklar genelde %45-50 arasında bir nüfusu temsil eder ve en kırılgan
gruplardan biridir. Mülteci çocuklar göç ettikleri ülkelere ulaştıklarında ve kalmak istediklerinde de
birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bu duruma rağmen çoğu ülkenin sığınma açısından
yetersiz kalması, sığınmacının başvuru işlemlerinin onaylanma süreci, yaş faktörü ve prosedürlerin çok
fazla aksaması sebebiyle mülteci çocuklar bu aşamalarda da mağdur olmaya devam ediyorlar. 2015
yılından bu yana yine birçok mülteci çocuk göç ettikleri ülkelerde gözaltına alınıyor ve geri
gönderilmek üzere denetim altında tutuluyor.
Uluslararası 'Save the Children' adlı sivil toplum kuruluşuna göre, en az 1.230 çocuk Batı Balkan
rotasında geri püskürtülmüştür. Çocuklar göç ettikleri ülkelerde birçok zorluk ve tehlikeyle
karşılaşmakla birlikte göç sürecinde de oldukça benzer durumlarla karşı karşıya kalabiliyorlar.
Uluslararası Göç Örgütü, 2019 yılında deniz üzerinden Avrupa’ ya geçmek isteyen yaklaşık 80 çocuğun
öldüğünü veya kaybolduğunu; 2015 yılında itibaren de yaklaşık 35 çocuğun kara sınırlarını aşmak
isterken öldüğünü raporlamıştır. Bu süreçlerde çocukların temel ihtiyaçların yeterli düzeyde
karşılanmadığı, kötü yaşam şartlarına maruz kaldıkları ve birçoğunun refakatsiz olduğu
düşünülmektedir. 2019 yılında 140 binden fazla göçmen AB sınırını geçtikten sonra yakalanmış ve
yaklaşık refakatsiz 5.000 çocukla birlikte toplam 33 bininin çocuk olduğu raporlanmıştır. (EUAFR, 2019)

Göç edilen ülkede yeterli ve gerekli eğitimi alma imkanının bulunamaması mülteci çocukların işçilik
yapmasındaki itici faktörlerden biri olarak kabul edilebilir. UNHCR Mültecilerde Eğitim Krizi 2019
raporuna göre yaklaşık 3.7 milyon çocuk okullarda eğitimlerine devam edememektedir. 2021 yılında
pandeminin de etkisiyle bu sayısının oldukça artmış olabileceğini söylemek mümkündür. 2019 yılı
verilerine göre dünyada ilkokula kayıtlı öğrenci oranı %91 iken mültecilerin sadece %64’ ü ilkokula,
dünyada ortaokula kayıtlı öğrenci oranı %84 iken mültecilerin sadece %24’ ü ortaokula ve dünyada
yükseköğretime kayıtlı öğrenci oranı %37 iken mültecilerin sadece %3’ ü yükseköğretime kayıtlıdır.
(UNHCR, 2019)
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Dünyadaki Durum
Türkiye’de ise resmi eğitime kayıtlı Suriyeli mülteci çocuk sayısı 650.000 iken eğitim alamayan Suriyeli
mülteci çocuk sayısı yaklaşık 400.000’dir. Mülteci çocukların eğitime ulaşamaması, yaşamlarını birçok
noktada olumsuz etkileyebilmektedir. Aslında mülteci çocuklar okullardan uzak kaldıkları her an hem
içinde bulundukları toplumun kültürüne uzak kalıyor hem de yaşıtlarıyla sosyal etkileşim kurma
fırsatını yakalayamıyor. Bu eksiklikler sosyal uyumun gerçekleşmesini de zorlaştırabilmektedir.
(3RPSyria, 2019)
Mülteci Çocuklar İlerleme Raporunda 4 tane spesifik ihtiyaç alanı belirlenmiştir ve bunlar; eğitim,
çocuk koruma, gıda güvenliği ve güvenli yaşam alanlarıdır. Bu rapora göre 2015-2017 yılları arasında
ABD hükümeti mülteci çocukların eğitimini düzenlemeye ve geliştirmeye yönelik adımlar atmış ve
eğitime yönelik yatırımları artırmıştır. (Save the Children, 2017) Çocukları korumak adına maddi
yatırımlar yapılmış ve çeşitli yaptırımlar gündeme getirilmiş olsa da yeterli olmadığı düşünülmektedir.
Halen mülteci çocuklarda zorla evlendirilme ve çocuk işçiliği istatistiklerinin oldukça yüksek olduğu
tahmin edilmektedir.
Unicef bu ve benzeri durumların önüne geçmek amacıyla Çocuklara Yönelik İnsani Yardım
Faaliyetlerini sürdürerek çocukları şiddet, istismar ve sömürüden korumayı amaçlamaktadır. Unicef
Çocuklar için İnsani Yardım Eylemi 2020 raporuna göre 2019’da beslenme desteği, kızamığa karşı aşı,
temiz su, psikososyal destek, eğitim desteği ve nakdi yardım sağlanarak destekleyici ve iyileştirici
çalışmalar yapılmıştır. (UNICEF, 2020)

UNHCR, UNİCEF ve IOM gibi uluslararası düzeyde göç ve mülteci alanında iyileştirici ve destekleyici
çalışmalar yürütmeye devam eden kurumlar olduğu gibi Türkiye’de de MUDEM, Mülteci-Der,
MSYD-ASRA, Kızılay, SGDD ve Mavi Kalem gibi birçok sivil toplum kuruluşu da maddi yardım,
bilgilendirme çalışmaları, teknik eğitimler, sağlıklı beslenme ve kişisel bakım gibi çeşitli kanallarda
çalışmalarına devam etmektedir.
Sonuç itibariyle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mültecilere yönelik uyum ve destek çalışmaları
devam etmekle birlikte birçok noktada yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Sürecin tam anlamıyla
işlemesi için resmi kurumların sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmasının ve medya dilinin
yeniden yapılandırılmasının gerekliliği vurgulanabilir. Özellikle medyada Suriyeli mülteci yetişkin
bireylerin ve çocukların sürekli olarak çeşitli olumsuz manşetlerle hedef gösterilmesi toplumsal
uyumun artmasının önündeki temel engellerden birisi olabilir.
Devam eden çalışmaların yaygınlaştırılması ve toplumda ortak bir zemine oturtulması, uyum
çalışmalarının benimsenmesi ve niteliğinin sağlanması açısından da olumlu bir sonuç verebilir.
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Türkiye'deki Durum
2011 yılının Mart ayında, iç karışıklıkların başlamasından bu yana, Suriyeli vatandaşı insanlar
Türkiye’ye uluslararası koruma bulmak amacıyla gelmişlerdir. Türkiye bu kişilere “geçici koruma”
sağlamaktadır. Suriye’deki insan hakları ihlallerinde 2012 ve sonrasında ortaya çıkan hızlı artış, insani
yardım ihtiyaçlarında dramatik artışları da beraberinde getirmiştir. İç karışıklıkların başlamasından
bu yana, Suriye ile güçlü tarihi, kültürel ve komşuluk bağları olan Türkiye Cumhuriyeti bu durumdan
etkilenen Suriye vatandaşları için “açık kapı” politikası izlemiştir. (GİGM, 2021)

UNICEF’in yayınladığı, Suriye krizi
üzerine hazırlanan İnsani Durum
Raporu da bu verileri doğruluyor. Bu
rapora göre; 2020 Eylül sonu itibariyle
Türkiye 4 milyonun üzerinde mülteci ve
göçmene ev sahibi olmuştur. Türkiye’de
3.6 milyondan fazla hukuki olarak geçici
koruma kapsamında bulunan Suriyeli
mülteci bulunuyor ve bunların 1.6
milyonunu çocuklar oluşturuyor.
(UNICEF, 2021)

Türkiye’de Mart 2021 sonunda kaydedilen verilere göre
hukuki olarak 3.665.946 geçici koruma kapsamında Suriyeli
bulunuyor. 31 Aralık 2020 tarihine göre nüfusa kayıtlı
Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ülke genelinde %4,37 dir.
Suriyeli mültecilerin ilk 10 ile göre dağılımına baktığımızda;
Suriyeli mülteci sırasıyla en çok İstanbul, Gaziantep, Hatay,
Şanlıurfa ve Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Konya, Kilis
bulunuyor. İstanbul’da 523.859, Gaziantep’te 449.073, Hatay’da
436.004, Şanlıurfa’da 423.359 ve Adana’da 254.058, Mersin’de
226.922, Bursa’da 179.201, İzmir’de 147.997, Konya’da 118.894,
Kilis’te 105.643 olarak belirtilmiştir. Suriyelilerin yerli nüfusa
göre oranına bakıldığında ise en yoğun yaşadığı şehir Kilistir.
Geçici Barınma Merkezlerinde yaşayan Suriyelilerin sayısına
baktığımızda; 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla toplam 57.502
Suriyelinin geçici barınma merkezlerinde yaşadığı ve de Geçici
barınma merkezleri dışında bulunan Suriyeli sayısı ise,
3.608.444 olarak açıklanmıştır. (GİGM, 2021)
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Suriyelilerin yaş ve cinsiyete göre dağılımına baktığımızda; kaydedilen 3.665.946 kişinin
1.971.882’sini erkekler, 1.694.064’ünü kadınlar oluşturuyor. Erkek-Kadın oranları arasındaki en
büyük fark 69 bin 466 kişi ile 19-24 yaş aralığında yaş sayısı arttıkça bu farkın azaldığı görülüyor. 55
üzeri yaş aralıklarında kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olduğu görülüyor. Türkiye’de
toplamda 1.737.502 Suriyeli Mülteci çocuk bulunuyor. Bu verilerine baktığımızda; 0-4 yaş aralığında
501.349, 5-9 yaş aralığında 560.340 10-14 yaş aralığında 421.196 ve de 15-18 yaş aralığında 254.617
çocuk bulunuyor. Genç nüfus verilerine baktığımızda; 19-24 yaş aralığında 493.896 mülteci, 25-29
yaş aralığında 379.006 mülteci genç bulunuyor. (GİGM, 2021) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19
Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısının 450 bin civarında
olduğu belirtmiştir.

AİLE VE EKONOMİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından 31 Mart 2019
tarihinde yapılan açıklamaya göre
Türkiye’de çalışma izni verilen Suriyeli
sayısının 31 bin 185 kişi olduğu belirtildi.
(GİGM, 2021) Bu rakam, 2 milyon
yetişkin Suriyelinin bulunduğu
ülkemizde ne yazık ki çok azdır. 2
milyon kişiden çalışma izni olan 31 bin
kişinin de asgari ücretle, insanca çalışma
koşulları bulabilmesi ne yazık ki zorlu
bir durumu gözler önüne sermektedir.
Covid-19 salgını ile birlikte tüm dünya
olumsuz etkilendi. Bu dönemde, bazı
mülteciler temel ihtiyaçlara erişim
sıkıntısının virüs endişesinin dahi önüne
geçtiğini söylemiştir. (Benek vd, 2020)
Salgının toplumun farklı kesimleri
üzerinde farklı şekillerde etkisi olsa da
mülteciler üzerinde daha şiddetli olarak
etki ediyor. Bu etkinin azalması için
özellikle pandemi sürecinde devlet
birimlerine ve sivil toplum kuruluşlarına
büyük bir görev düşüyor.
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Aile ve Ekonomi

Bu etkinin azalması için özellikle pandemi sürecinde devlet birimlerine ve
sivil toplum kuruluşlarına büyük bir yük düşüyor. Suriyeli mülteci ailelerin
ekonomik sıkıntısının giderilmesi ile birlikte tüm toplumun refahı artacak
olsa da yetkililer bu konuda gerekli adımları atmıyor.
Salgınla birlikte yaşanan ekonomik daralmadan en çok etkilenen kesim
düşük gelir seviyesine sahip aileler olmuştur. Salgın sürecindeki kısıtlamalar
ve işten çıkarmalarla birlikte zaten geçinmekte zorlanan Suriyeli aileler daha
da zor bir dönemin içine girmişlerdir. (Akay, 2020) (Budak ve Bostan, 2020)
(Relief Int., 2020) Geçimlerini günlük işlerden ve sokak satışından sağlayan
mülteciler ekonomik olarak büyük zorluklar yaşamıştır (Omata, 2020). Bu
noktada birçok mülteci, geçimini sürdürmek için ek borç almakta ve
kiralarını ödeyememektedir. Çocuk işçiliği, cinsiyete dayalı şiddet, erken
evlilik ve diğer sömürü biçimleri gibi riskler artmaya başlamıştır. (Karaman
ve Vesek, 2021)
Suriyeli bireylerin bu zorlu yaşam şartlarına bakıldığında, 2011 yılından bu
yana Türk toplumunun hala neden kabullenip destek olmak, birlik olmak
yerine dışlama yoluna gittiğini anlayamamaktayız.

Suriyeli ailelerde çocukların eğitime erişimi hem ekonomik sıkıntılar hem de aile birey sayısının
çokluğu nedeniyle zorlaşmıştır. Çocukların geçmişte bırakmak istedikleri travmatik savaş ve savaştan
kaçış sürecini atlatmasını sağlayacak en etkili yol oyundur. Suriyeli çocukların 1 yıldır akranlarından,
okullarından, parklardan uzak kalması ve bu dönemi zorlu koşullarda evde geçirmek zorunda
kalması onların bu süreci daha zor ve uzun vadede atlatmasına sebep oluyor.
Covid-19 salgını sürecinde uzaktan devam eden eğitim sürecinde uyum sıkıntısı ve dil problemi yine
sorun teşkil etmiştir. Bazı mülteci ailelerin çocukları dışlanarak ödevler ve dersler için haberleştikleri
sosyal ağ gruplarına dahi alınmamıştır. Ebeveynlerde dil bilmeme sorunu, EBA derslerinde ve ev
ödevlerinde ebeveynin çocuğuna destek olamamasına sebep olmuştur. (Çelik ve Kardaş İşler, 2020)
Aile içerisinde dil bilmeyen ebeveynlerin bulunması, çocukların uzaktan eğitime geçiş sürecine
alışmasında zorluk yaratmıştır.
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Eğitim

Türkiye’de göz ardı edilemeyecek sayıda eğitim çağında
Suriyeli Mülteci bulunuyor. Bu çocuk ve gençlerin
yetiştirilmesi, kayıp nesil olmaktan kurtarılmaları hem
Suriyeliler için hem de Türkiye’nin geleceği için önemli
bir yere sahiptir. Suriyeli mültecilerin eğitime erişimleri;
dil engeli, psikososyal sorunlar, ekonomik yetersizlik,
sosyal uyumsuzluk ve bunlar gibi birçok nedenden dolayı
sekteye uğruyor. Türkiye, Suriyeli mültecilerin ülkemize
gelmelerinden bu yana eğitime kazandırılmaları adına
çeşitli destek projeleri gerçekleştiriyor. Başlangıçta
eğitimleri geçici eğitim merkezleri kapsamında
desteklenen Suriyeli çocuklar, ardından eğitim alanında
kalıcı çözümler üretilmesi amacıyla devlet okullarına
yönlendirilmeye başlanmıştır. Bugüne dek, MEB ve sivil
toplum kuruluşları çeşitli çalışmalar yürütmüş olsa da bu
sorun, tam olarak çözüme ulaşamamış ve hala güncel
olarak devam ediyor.

2015-2019 Stratejik Planı çocuk hakları konusunda
uluslararası literatürün önerileri ile örtüşen bir belge
olarak oluşturulmuştur. Eğitim ve öğretime erişim
için belirlenen stratejilerden 7. ve 8. maddeler
Türkiye’de bulunan mülteciler, geçici koruma
statüsündeki yabancılar ve vatansızlar ile ilgilidir. 7.
maddeye göre, “Yurdumuzda bulundukları sürece
eğitim görmelerini sağlamak üzere bu öğrencilerin
eğitim sistemine entegrasyonunun sağlanmasına
“Yurdumuzda bulundukları sürece eğitim
görmelerini sağlamak üzere bu öğrencilerin eğitim
sistemine entegrasyonunun sağlanmasına yönelik
çalışmalar yapılacaktır.” (MEB, 2019)
8. madde ise aynı kapsamda “denklik işlemlerinde
yaşanan sorunların giderilmesi ve bu alanda eğitime
ilişkin yaşanan genel sıkıntıların bertaraf edilmesi
için uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde
çalışmalar yapılacağını belirtiliyor.
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Bu çabanın devamı olarak, 2016-2017 eğitim öğretim yılı başlarken, MEB, geçici koruma statüsündeki
çocukların eğitimi için yeni bir yol haritası belirlediğini açıkladı. (T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019
Stratejik Planı, 2015). Sadece geçici koruma statüsündeki çocukların değil, Türkiye sınırları içerisindeki
tüm çocukların nitelikli eğitime erişimi için uzun vadeli ve kapsamlı politikaların geliştirilebilmesi
büyük ölçüde önem arz ediyor. Bu doğrultuda, MEB bünyesinde “Göç ve Acil Durum Eğitim Daire
Başkanlığı” oluşturulmuştur.
Bu stratejik plan sonucunda geçici koruma altındaki Suriyelilere, yaş sınırı gözetilmeksizin yaygın
eğitim kapsamında Türkçe öğretimi verilmeye devam edilmiştir. 2020 yılında yayımlanan Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğünün 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporuna göre; Okul dışındaki Suriyelilere
yönelik Türkçe kursları açılmıştır. Halk eğitimi merkezlerinde verilen Türkçe öğretiminden 2014-2019
yılları arasında toplam 425.188 geçici koruma altındaki Suriyeli faydalanmıştır. Bunun yanında, Geçici
koruma altındaki Suriyelilere kendi hayatlarını ikame etmelerinde yardımcı olacak yaygın eğitim
kurslarıyla meslek edindirme çabaları sürdürülmüştür. Bu çalışmalarda öncelik kadınlar olmuştur.
2014-2019 yılından beri 150.171 kişi mesleki ve teknik eğitim, 720.298 kişi genel olmak üzere 870.469 kişi
kurs eğitimi programından yararlanmıştır. (MEB, 2020)

Eğitime devamın sağlanması amacıyla oluşturulan şartlı eğitim yardımından, Suriyeli öğrenciler okula
devam etmeleri koşuluyla faydalanabiliyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kızılay, UNICEF ve
ECHO işbirliğinde Suriyeli öğrenciler için okula devam şartıyla yardım sistemi kurulmuştur. Bu
kapsamda, okula düzenli devam koşulunu sağlayan öğrencilere 2 ayda bir Şartlı Eğitim Yardımı
ödemesi yapılıyor. Kasım 2019 tarihi itibarıyla Şartlı Eğitim Yardımından 381.993 kişi faydalanmıştır.
Suriyeli öğrencilerin okullara erişimlerine destek olabilmek amacıyla Uluslararası Göç Örgütü (IOM)
ile imzalanan protokol kapsamında yaklaşık 20.000 öğrenciye taşıma hizmeti sağlanmış olup, 1
Temmuz 2020 tarihine kadar protokol süresi uzatılmıştır. Ayrıca AB ile imzalanan 300 milyon €
bütçeli Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi
Projesi (PIKTES I) kapsamında 46.834 öğrenciye taşıma hizmeti sağlanmıştır. (MEB, 2020)
Milli Eğitim Bakanlığı 30 Haziran 2020 itibarıyla Anaokulunda 35 bin 553, İlkokulda 338 bin 807,
Ortaokulda 222 bin 703 ve Lisede 89 bin 518 öğrencinin eğitim gördüğünü açıklamıştır. Güncel olarak
2020 yılında devlet üniversitelerinde okuyan Suriyeli öğrenci sayısının yaklaşık 33 bindir.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Göç ve Acil Durum Eğitim Daire
Başkanlığı Ocak Verilerine göre; 2019-2020 yılları arasında 1.082.172 eğitim çağında Suriyeli vardır. Bu
yıllar arasında ülkemizde eğitime erişimi sağlanan Suriyeli öğrenci sayısı ise 684.919’dur. 684.919
kişinin 50,82% ‘sini erkek öğrenciler, 49,18’ini ise kız öğrenciler oluşturuyor. (MEB, 2020)
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Türkiye'deki Durum
Sağlık

Suriye’den gelen Suriye vatandaşları, vatansızlar ve
mülteciler Türkiye’de geçici koruma kapsamındadırlar.
Yetkili makamlara kayıt olarak geçici koruma
uygulamasına dâhil olan kişilerin kamuya ait sağlık
kuruluşlarında sağlanan sağlık hizmetlerinden ücretsiz
olarak yararlanma hakkı vardır. Geçici koruma kaydını
yaptırmamış olanlar, yalnızca acil sağlık hizmetleri ve
bulaşıcı ve salgın durumlarında, sağlık kuruluşlarından
kimlik beyanıyla ücretsiz olarak yararlanabilirler. Eğer
kişiler ön kayıt işlemini tamamlamışlar ise diğer sağlık
hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar.
Geçici koruma kaydını tamamlamış kişiler ise Geçici
Koruma Kimlik belgeleriyle sağlık hizmetlerinden
ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. Suriyeliler sağlık
kuruluşlarında ve eczanelerde dil engeliyle karşılaştıkları
durumlarda tercüman desteği alabilmek için Sağlık
Bakanlığı’nın 444 47 28 numaralı ücretsiz hattını arayarak
Arapça dil hizmetinden faydalanabiliyorlar. (MHM, 2017)

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü “Geçici Koruma Altındaki
Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin
Geliştirilmesi” (SIHHAT) Projesi ile Türkiye'de Geçici Koruma altında yaşayan Suriyelilerin sağlık
ihtiyaçlarına yönelik kendi dillerinde çözüm üretilerek birinci ve ikinci basamak sağlık
hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. (SB, 2020)
Bu proje doğrultusunda sağlık hizmetlerinin kapsamı genişletilmiştir; Suriyeli nüfusun yoğun
olduğu 29 ilde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ,
Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa,
Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Isparta) sağlık hizmetleri
sunumunun kapasitesi ve kalitesi artırılarak Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin bu hizmetlere
erişimi kolaylaştırılmıştır. Göçmen Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Desteklenmesi faaliyeti
kapsamında: Eylül 2020 itibariyle Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı 29
ilde 177 GSM bünyesinde 792 Göçmen Sağlığı Birimi (GSB) kurulmuştur/desteklenmiştir. Göçmen
Sağlığı Merkezlerinin kurulduğu/desteklendiği 29 hedef il ile Türkiye’de yaşayan Geçici Koruma
altındaki Suriyeli nüfusun %96,20’sine ulaşılabiliniyor. (SB, 2020)
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Türkiye'deki Durum
Sağlık

Kurulan/desteklenen GSM’lerden 48’i Güçlendirilmiş
Göçmen Sağlığı Merkezleri’dir. Bu merkezlerde; dâhiliye,
kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları alanlarında
uzman hekim kadroları, ağız ve diş sağlığı hizmetleri,
psiko-sosyal destek hizmetleri, laboratuvar ve röntgen
hizmetleri de sunuluyor. Kurulan/desteklenen GSM’lerde
proje kapsamında istihdam ettiğimiz psikolog ve sosyal
çalışmacılar tarafından psiko-sosyal destek, danışmanlık
ve çeşitli eğitimler veriliyor. Eylül 2020 itibariyle 6248
Suriyeliye 8211 seans/hizmet sunulmuştur. Proje
kapsamında Aralık 2020 itibariyle toplam 3422 personel
istihdam edilmiştir. Bunların 125'i Uzman Hekim, 606'sı
Pratisyen Hekim, 5'i Diş Hekimi, 995'i Ebe/Hemşire, 76'sı
Röntgen ve Laboratuvar Teknisyeni, 41'i Psikolog, 37'si
Sosyal Çalışmacı, 4'ü Tercüman, 1128'i Hasta Yönlendirme
Personeli, 405'i Destek Personelidir. (SB, 2020)

2020 Eylül ayına kadar SIHHAT kapsamındaki TRSM’lere aylık ortalama 2.000 Türk ve Suriyeli
başvuru yapmıştır, bu kişilere yaklaşık 42.000 ruh sağlığı hizmeti sunulmuştur. Merkezler için
mobilya, spor ekipmanları, medikal ekipmanlar, bilişim ekipmanları ve sarf malzemeleri tedariği
gerçekleştiriliyor. Projenin 31 Aralık 2020 itibariyle İlerleme durumu verilerine göre, projenin
başlangıcından bu yana; 3.536 sağlık çalışanı eğitilmiş, 10.900.365 adet birincil sağlık muayenesi
mültecilere sağlanmıştır. Bunun yanında, 3.553.120 Suriyeli bebek aşılanmış, 2.127.157 adet doğum
sonrası muayene sağlanmış, 102.859 mültecinin ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek hizmetlerini
alması sağlanmıştır. (SB, 2020)
31 Ocak 2021’de sona eren SIHHAT projesi, SIHHAT 2 adı altında devam ettiriliyor, bu devam
projesinde tüm göçmenlerin Türk sağlık sistemi çatısı altında, özellikle hedeflenen illerde kaliteli
tedaviye erişimine katkıda bulunarak Türkiye'deki geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin,
göçmenlerin ve ikincil korumaya uygun kişilerin sağlık durumunu iyileştirmeyi amaçlıyor.
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4. HUKUKSAL
ÇERÇEVE
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Hukuksal Çerçeve
Uluslararası alanda mülteci haklarında dair en önemli sözleşme 1951 Cenevre Sözleşmesi iken 1967
NewYork protokolü, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi de önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de ise
2013 yılında çıkarılan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve 2014 tarihli Geçici Koruma
Yönetmeliği en önemli yasal düzenlemelerdir.

Uluslararası Düzenlemeler Işığında Mülteci Hakları
Mültecilerin haklarının korunması kapsamında uluslar arası koruma sağlamak, sorunlarına kalıcı
çözümler üretmek amacıyla hükümetlerle, bölgesel veya uluslar arası teşkilatlarla ve sivil toplum
kuruluşlarıyla çalışmak, mültecilerin kendi iradeleriyle menşe ülkelerine dönmelerine veya
bulundukları toplumlarla entegrasyon süreçlerine yardımcı olmak maksadıyla Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) kurulması kararı 3 Aralık 1949 tarihinde alınmış ve 1 Ocak
1951 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. (Topal, 2019)
BMMYK, 1951 tarihli BM Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi ve 1967 tarihli BM
Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 1967 Protokol’ün uygulanmasından sorumludur. 1951 Sözleşmesi ile
1967 Protokolü, denetim mekanizmalarına sahip olmamakla beraber BMMYK’ nın taraf devletlerin 1951
Sözleşmesi’ne uymalarını sağlayarak mültecilere kalıcı koruma sağlamalarına yardım etmek ve kontrol
etmek kapsamında denetleyici bir role sahip olduğu belirtilmektedir. (Topal, 2019)
Avrupa genelinde yaşanan mülteci sorunlarına çözüm bulmak maksadıyla 1951 tarihinde Cenevre’de
Mültecilerin ve Vatansız Kişilerin Statüsü Hakkında BM Konferansının toplanması sonucunda, uluslar
arası hukuk açısından mültecilere yönelik en temel hukuki düzenleme olan ve 1967 Protokolü ile
bugünkü halini alarak evrensel düzeyde uygulanabilir tek düzenleme olduğu ifade edilen 1951 tarihli
BM Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi, 28 Temmuz 1951 tarihinde yirmi altı
devlet tarafından kabul edilerek 22 Nisan 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Ergüven ve Özturanlı,
2013)
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Hukuksal Çerçeve
1951 Sözleşmesi devletlerin gelecekte mülteci akınları ile karşılaşma endişeleri sebebiyle yer ve zaman
açısından önemli sınırlamalar içermesine karşın mültecilerin haklarının korunmasının şekillenmesi
kapsamında; mülteci kavramının tanımının yapılması, mülteci statüsünün şartlarının belirlenmesi,
mülteci statüsündekilerin hak ve yükümlülüklerinin ifade edilmesi, mülteci statüsünün sona erme
halleri, taraf devletlerin yükümlülükleri, mültecilerin ayrımcılığa karşı korunmasına yönelik ve geri
gönderilmelerini engellemeye yönelik özel bir statü tanınması ve mülteci statüsündekilerin mülkiyet,
mahkemelere erişim, istihdam, konut, eğitimgibi birçok teminatı sağlaması bakımından önemli
görülüyor. (Topal, 2019)
1951 Sözleşmesi’nin 1/A-2 maddesinde mülteci tanımı zaman sınırlaması kapsamında şu şekilde ifade
edilmiştir: “1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir
toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle
korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan,
ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar
sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku
nedeniyle dönmek istemeyen her şahıs…”

1951 Sözleşmesi’nin 1/B-1 maddesi ise coğrafi sınırlamayı şu şekilde belirtmiştir: “İşbu Sözleşme’nin
amaçları bakımından kısım A, madde 1’deki 1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar ifadesi ya, (a)1
Ocak 1951’den önce Avrupa’da meydana gelen olaylar veya, (b)1 Ocak 1951’den önce Avrupa’da veya
başka bir yerde meydana gelen olaylar anlamında anlaşılacak ve her Taraf Devlet bu Sözleşme’yi
imzaladığı, tasdik ettiği veya ona katıldığı sırada bu Sözleşme’ye göre taahhüt ettiği yükümlülükler
bakımından bu ifadenin kapsamını belirten bir beyanda bulunacaktır. (2)a şıkkını kabul eden her Taraf
Devlet, herhangi bir zamanda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine göndereceği bir notla, b şıkkını
kabul ettiğini duyurarak yükümlülüklerini genişletebilir.” Sözleşmenin bu hükmü ile devletlere Avrupa
dışında başka bir yerde meydana gelen olaylar yüzünden gerçekleşecek sığınmacılığa da mültecilik
statüsü tanıma yolunun açıldığı ileri sürülüyor. (Dost, 2014)
Yapılan mülteci tanımı ile birey odaklı yaklaşım esas alınarak, tanımdaki şartları taşıyan herkesin
kökeninden bağımsız olarak mülteci statüsü kazanabileceği öngörülüyor. Mülteci statüsünün
kazanılmasında belirleyici noktanın tanımda sayılan sebepler doğrultusunda oluşan haklı temele dayalı
zulüm korkusunun olduğu benimseniyor. Sözleşme ile vurgulanan önemli bir başka nokta ise kişide
zulüm korkusunun devam ettiği süre boyunca mülteci statüsü kazanan kişilere sağlanan korumanın
devam ettirilerek bu kişilerin zorla sınır dışı edilmelerinin veya geri gönderilmelerinin yasaklanmış
olduğu ifade ediliyor. Bu durum “geri göndermeme ilkesi” olarak ifade edilmektedir. (Topal, 2019)
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Hukuksal Çerçeve
1951 Sözleşmesi’ndeki sınırlamaların kaldırılarak uluslar arası korumaya ihtiyacı olan kişilere yer ve
zaman sınırlaması olmaksızın mülteci statüsünün tanınması ve Sözleşme’nin uygulama alanını
genişletmek maksadıyla 1967 Protokolü kabul edilmiştir. Protokol ile yer ve zaman sınırlaması
kaldırılmasına karşın Sözleşme’yi coğrafi sınırlama şartıyla kabul eden taraf devletlere tercih hakkı
sunularak coğrafi sınırlamayı Protokol doğrultusunda devam ettirme imkanı sunulmuştur. Türkiye’de
coğrafi sınırlama şartını muhafaza ederek Protokolü devam ettirmektedir. Sınırlamaların kaldırılması
sonucunda mülteci tanımının, “menşe ülkesinin dışında bulunan ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir
toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi kanaati yüzünden zulme uğrayacağı endişesiyle ülkesine geri
dönemeyen veya dönmekte isteksiz olan ya da kendilerini koruma imkanı bulunmayan” kişileri
kapsıyor.

2004/83/EC sayılı Avrupa Konsey Yönergesi m.2 (c)
fıkrasına göre mülteci statüsü şu şekilde ifade
ediliyor: “Madde 124 kapsamına girmeyen ve ırk,
din, milliyet, siyasal görüş ya da belirli bir sosyal
gruba üye olmak nedeniyle zulüm göreceğine dair
yerinde bir korkuyla uyruğunda olduğu ülkenin
dışında olan ve söz konusu korku nedeniyle
kendisini o ülkenin korumasına bırakmak
istemeyen bir üçüncü ülke uyruklu ya da, yukarıda
belirtilen nedenlerle önceki daimi ikamet yeri olan
ülkenin dışında olup da o ülkeye dönemeyen ya da
söz konusu korku nedeniyle, dönmek istemeyen
vatansız bir kişi anlamına gelir. (Çakran ve Eren,
2017)
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Ulusal Düzenlemeler
Işığında Mülteci
Hakları
Türkiye’den sığınma talep edenlere yönelik ilk temel
düzenlemeyi 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslar arası
Koruma Kanunu (YUKK) oluşturmaktadır. YUKK
kapsamında uluslar arası koruma statüleri dört temelde
düzenlenmiştir.
·-Mülteci (m.61),
-·Şartlı Mülteci (m.62),
·-İkincil Koruma (m.63)
--Geçici Koruma (m.91)
YUKK kapsamında düzenlenen koruma statülerinin
tanımlarına ise “giriş kısmında” yer verildiği için Geçici
Koruma Yönetmeliği kapsamında ülkemizdeki
Suriyelilerin hukuki statüsü üzerinde duracağız. (Ekşi,
2016)

Geçici koruma statüsü geçici bir çözüm sağlamak amacıyla, ülkesinden ayrılmaya zorlanan ve acil
koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelerek sığınma talep eden kişilere sağlanan bir
korumadır. (GİGM, 2021) Geçici Koruma'da kitlesel göç baz alındığından, bireysel olarak uluslararası
koruma talep edenler bu koruma türünün dışındadır.
Geçici koruma statüsü YUKKm. 91 ile düzenlenmesine karşın statüye ilişkin usul ve esaslar 22.11.2014
tarihinde yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Geçici koruma statüsü Geçici
Koruma Yönetmeliğinin 3.maddesinde tanımlanan tanımlar kapsamında “Ülkesinden ayrılmaya
zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya
bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası
koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan koruma” olarak
tanımlanıyor. Aynı madde kapsamında kitlesel akın ise “Aynı ülkeden veya coğrafi bölgeden kısa bir
süre içerisinde ve yüksek sayılarda gerçekleşen ve söz konusu sayılar nedeniyle bireysel olarak
uluslararası koruma statüsü belirleme işlemlerinin usulen uygulanabilir olmadığı durumları” şeklinde
tanımlanıyor.
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Ulusal Düzenlemeler Işığında Mülteci
Hakları
YUKK kapsamında mülteci statüsü, 1951 Sözleşmesi ile Türkiye’nin muhafaza ettiği coğrafi sınırlama
doğrultusunda tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre mülteci statüsünün verilebilmesi için tanımda sayılan
diğer şartları taşımakla beraber temel noktayı, sığınma talep eden kişinin “Avrupa’da meydana gelen
olaylar sebebiyle” sığınma talep etmesi yani Avrupa’dan gelmesi gerekliliği oluşturmaktadır. Dolayısıyla
ülkemizdeki Suriyelilerin mülteci olarak tanınması mümkün değildir. Suriyelilere şartlı mülteci
statüsünün tanınmasının ise önünde hukuki bir engel bulunmamasına karşın kitlesel akın söz konusu
olduğu için Türkiye’ye tanınan takdir hakkı kapsamında Suriyelilerin şartlı mülteci olarak tanınmadığı
ifade ediliyor. (Dost, 2014)
İkincil koruma statüsü kapsamında Suriyelilerin hukuki statüsü değerlendirilmesinde; ikincil koruma
statüsünün, mülteci veya şartlı mülteci statülerinin kabul edilmediği hallerde verildiği belirtilerek,
ikincil koruma statüsünün bireysel sığınma talepleri doğrultusunda gündeme geldiği, kitlesel olarak
gelme halinin bu statü kapsamında düzenlenmediği gerekçeleriyle Suriyelilerin ikincil koruma
statüsünden yararlanamayacakları belirtiliyor. Bu tanımlar kapsamında ülkemizden sığınma talep eden
Suriyelilerin hukuki statüsü geçici koruma statüsünün şartları kapsamında değerlendirilerek;
ülkesinden ayrılmaya zorlanmış olma, ayrıldığı ülkeye geri dönememe, acil ve geçici koruma bulmak
amacıyla, kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara sağlanacak koruma
olduğundan ülkemizdeki Suriyelilerin hukuki statüsü geçici koruma statüsü olarak kabul ediliyor. (Dost,
2014)

Ayrıca Geçici Koruma Yönetmeliği’nin geçiş
hükümleri kapsamında geçici 1.maddeye göre, Nisan
2011’den itibaren Suriye’den ayrılarak Türkiye’ye
gelen Suriye vatandaşları ile vatansız kişilerin ve
mültecilerin geçici koruma kapsamında olduğu ifade
edilmektedir. (Topal, 2015)
Sonuç itibariyle Türkiye’den sığınma talep eden
Suriyelilerin hukuki statüsü, Geçici Koruma
Yönetmeliği kapsamında geçici koruma statüsü olarak
belirlenmiştir. Ülkemizdeki Suriyelilere tanınan geçici
koruma statüsü ile ülkelerindeki savaş ve şiddet
ortamı son bulana kadar, ülkelerine dönmekte kendi
iradeleri esas alınarak, geri göndermeme ilkesi
kapsamında Türkiye’de temel insan hakları
gözetilerek ve temel ihtiyaçları karşılanarak koruma
altında kalabilmelerine imkan sağlanmıştır.
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5.KURUMLAR VE
KURUMSAL
HİZMETLER
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Mülteci Çocuklara
Yönelik Tehlike ve
Şiidet İle Mücadelede
İlgili Kurumlar ve
Kurumsal Hizmetler
Bütün toplumların temelini ve geleceğini oluşturan
çocukların iyi bir yaşam sürmesi ülkeler açısından
oldukça önemlidir. Toplumların geleceği olarak
çocukların karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi ve
bu sorunlara ilişkin çözümlerin üretilmesi de bu açıdan
hayati önem taşımaktadır.
Günümüzde çocuk kavramına ilişkin genel geçer bir ifade
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde
belirtilmiştir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi 2 Eylül 1990’da yürürlüğe girmiş, Türkiye
dahil 142 devlet sözleşmeye taraf olmuştur. Türkiye,
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 2 Ekim 1995’te uygulamaya
başlamıştır.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, 18 yaşından küçük her birey çocuk olarak kabul edilmektedir.
Bu maddeye göre ulusal hukuk tarafından daha erken bir yaş tespit edilmediği sürece 18 yaşın altındaki
herkes çocuk sayılacaktır. Bu durum hukuk disiplini içerisinde fazlaca eleştirilse de Türkiye kanunları
da bir standart getirmesi sebebiyle bu tanımı benimsemiştir. Çocuk hakları ele alınırken Birleşmiş
Milletler Çocuk Sözleşmesinde belirtilen 4 temel kriter gözetilerek yasa ve uygulamalar
gerçekleştirilmektedir. Gözetilen bu 4 kriter; çocuk haklarının hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm
çocuklara tanınması, çocuğun yüksek yararının ön plana alınması, çocuğun yaşama ve gelişme hakkının
korunması ve çocuğun tüm düzeylerde karar alma süreçlerine dahil edilmesi ve fikirlerini ifade
etmesinin teşvik edilmesi şeklinde sıralanmaktadır.
Mülteci çocuk haklarının korunmasına yönelik BM Çocuk Hakları Sözleşmesi büyük önem
taşımaktadır. Hukuki yükümlülük de taşıyan sözleşmenin 22. Maddesinde mülteci çocukların
haklarının korunmasına yönelik yönergeler yer almaktadır. Bu maddeye göre sözleşme ülkelere; uygun
koruma ve uluslararası yardım sorumluluğu, çocuk hakları sözleşmesi kapsamındaki hakların yanı sıra
uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve insani hakların korunduğu yasa ve protokollerin
desteklenmesi sorumluluğu vermiştir. Bu madde gereğince ayrıca, taraf devletlerin bu çocukların
korunması ve ilgili yapılacak faaliyetlerde BM ile iş birliği yükümlülüğü,aile bütünlüğünü sağlamak
amacıyla diğer ülkelerle iş birliği sağlanması ve çocuğun yüksek yararının gözetilmesi, özellikle ailesini
kaybetmiş ya da ayrı kalmış çocuklara ayrı önem verilmesi yükümlülüğü vurgulanmaktadır.
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Çocuk haklarının hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocuklara tanınması kriterinden ve sözleşmenin 22.
Maddesinden de anlaşılacağı üzere ırk, din, dil farketmeksizin devlet, Türkiye’de yaşayan bütün
çocukların haklarını korumakla yükümlüdür. Türkiye’de yaşayan geçici koruma statüsü altında
bulunan Suriyeli çocukların haklarını bu kapsamda değerlendirmek, bu haklara ulaşmalarını sağlamak
konusunda belirli kurumlar öne çıkmaktadır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Sosyal Hizmet
Merkezleri Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye’de uygulanmasının izlenmesinden sorumlu
‘Koordinatör Kuruluş’ olarak görevlendirilmiştir.
Çocuklara yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruyucu ve destekleyici
tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirler çocuğun yararı göz önünde bulundurularak, öncelikle kendi aile
ortamında korunmasının sağlanması ile yaşına ve gelişimine uygun eğitim ve öğreniminin
desteklenmesini, kişiliğinin ve toplumsal sorumluluğunun geliştirilmesini sağlamaya yöneliktir.
Bu amaca yönelik alınan tedbirler; danışmanlık tedbiri, eğitim tedbiri, bakım tedbiri, sağlık tedbiri ve
barınma tedbiri olarak sıralanabilir. Geçici koruma altında bulunan Suriyeli çocukların Sosyal hizmet
Merkezlerinde değerlendirildiği ve çocuğun üstün yararını gözetilerek tedbir kararlarının uygulandığı
görülmektedir.

Özellikle çocuk işçilik, çocuk yaşta evlilik, ihmal, çocuk istismarı, suça sürüklenen çocuk vb.
durumlarda 183 Sosyal Destek Hattı’ndan veya en yakın Sosyal Hizmet Merkezi’ne başvurarak
bildirimde bulunulduğu takdirde sosyal hizmet uzmanlarının aile ve çocukla iletişime geçerek sosyal
inceleme yaptığı ve çocuğun üstün yararını gözeterek hareket ettiği görülmektedir.
Çocuğun bulunduğu ortamda güvende olmadığının tespit edildiği durumlarda çocuğun güvenli bir
yerde yaşamasını sağlamak adına Çocuk Destek Merkezlerine yerleştirme yapılmaktadır. Bu
merkezler çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal
ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini
veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere hizmet vermektedir.
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Türkiye’de devlet kurumlarının yanı sıra sivil toplum
kuruluşları da çocuk haklarının korunması ve bütün
çocukların iyilik hallerinin güçlendirilmesi için çalışmalar
yürütmektedir. Sivil toplum kuruluşları kamu
kurumlarının hizmet sunumuna yönelik destek ve
tamamlayıcılık faaliyetlerini yürütmekte, kamu kurumları
ile iş birliği yaparak ırk, din, dil farketmeksizin çocukların
temel haklara erişimini gözetmektedir.

Türkiye’de çocuk koruma alanında geçici koruma altındaki Suriyeli çocukları da kapsayan
çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. UNHCR, UNICEF,
Save The Children, ILO uluslararası kuruluşlar olarak çocuk koruma faaliyetleri yürütürken, Mavi
Kalem Derneği, Kızılay, Hayata Destek Derneği, ulusal sivil toplum kuruluşları olarak Türkiye’de
çocuk koruma faaliyetlerini yürüten sivil toplum kuruluşlarına örnek verilebilir.
Sivil Toplum kuruluşları tarafından sahada yürütülen koruma ve savunuculuk faaliyetleri çocuk
işçilik, çocuk yaşta evlilik, suça sürüklenen çocuk, ihmal ve istismara maruz kalan çocuk ve
refakatsiz çocukların tespitinde önemli rol oynamaktadır. Tespit edilen çocuklar için kamu
kurumları ile iletişime geçilerek acil aksiyon alınmasında ve çocuğun haklarına erişiminin
sürdürülmesi için çalışmalar yürütülmesinde sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri büyük önem
taşımaktadır.
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ÖZEL ARAŞTIRMA 1 MÜLTECİ ÇOCUK VE
GENÇLERE YÖNELİK
NEFRET SÖYLEMİ
ANALİZİ
AMAÇ:
Çocukluk kavramı yapısı neticesinde dinamik ve sürekli var
olan bir kavramdır. Ancak barındırdığı Mülteci
çocuklarkitle değişkendir. Çocuklar büyü, genç olurlar. Yeni
doğanlar ise çocukluğa giriş yaparlar. Çocukluktan gençliğe
yani yetişkinliğe geçiş çocuğun hayatında değişiklikler
yarattığı gibi karşı karşıya kaldığı olguları da değiştirir.
Türkiye’de uzun zamandır mültecilere yönelik bir nefret
söylemi ve yük olduklarına dair bir perspektif genişleyerek
kamuoyunda yer bulmaya başladı. Bu çalışma temelde bu
söylemlerin analizini amaçlamaktadır. Bir mülteci çocuğun
yetişkinliğe geçtikten sonra kendisine yönelik algının nasıl
değişeceği ve halihazırda çocuk iken nasıl algılandığı

Metodoloji

araştırılmaya muhtaç bir konudur.

Araştırma sosyal medya platformu olan Youtube’daki hedef kitleye yönelik videoların yorum kısımları
analiz edilerek gerçekleşmiştir. Videoların seçiminde çocuk temalı ve genç temalı olmalarına özen
gösterildi. Videoların seçiminde sırayla:
-İlk olarak “Suriye Genç Türkiye” ve “Suriye Çocuk türkiye” kelimeleri tarama yapıldı
-Son 1 yıl içinde yayınlanmış olması ve
-En çok görüntülenen video olması
-250’den fazla yorum almış olması
-Bir haber sitesi veya kanalı tarafından yayınlanmış olması kriteri uygulandı.
Haber sitesi olması kriteri belli başlı görüşteki kanalların elemine olması ve bir görüşe bağlı
yorumlardan daha ziyade genele yayılmış yorumlara ulaşmak içindir.
Yapılan arama ile iki video bulundu:
a) Suriyeli genç ile ilgili TGRT Haber tarafından 9 Mart 2020 Pazartesi 05:51:12 tarihinde yayınlanmış
“Türkiye'yi Eleştirerek Giden Suriyeli Genç, Dayak Yiyince Döndü” başlıklı video bulunmıştur.
2.768.313 kere izlenmiş ve 8302 yorum yapılmıştır.
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b) Suriyeli çocuk ile ilgili İhlas Haber Ajansı tarafından 19 Mart 2020 Perşembe 11:30:47 tarihinde
yayınlanmış “19 Yaşında Suriyeli Mülteci Kadın Altız Bebek Dünyaya Getirdi” başlıklı video
bulunmuştur. Video 28.255 kere izlenmiş ve 262 yorum yapılmıştır.
Bulunan videolar 7 mart tarihindeki halleri ile analiz programına aktarıldı ve analiz edildi. Videoların
daha çok olumsuz anlam yüklenebilecek videolar olması sebebiyle araştırma analiz birimine 2 video
daha eklendi. Bu videoları seçerken zaman kısıtlaması kaldırıldı ve daha olumlu haberler seçildi. Buna
göre;
c)Suriyeli genç ile ilgili Show Ana haber tarafından 28 Ocak 2020 Salı 12:56:12 tarihinde yayınlanan
41.596 kere izlenen “Kahraman Suriyeli gencin dramı yürek burktu!” başlıklı video bulunmuştur.
Videoya 324 yorum yapılmıştır.
d) Suriyeli çocuk ile ilgili Al Jazeera Turk tarafından yayınlanan 26 Kasım 2015 Perşembe 11:48:38 tarihli
ve 67.671 kere izlenen “Türkiye'deki Suriyeli çocukların okuldaki bir günü” başlıklı video bulunmuştur.

Videolar aşağıdaki 4 kateogirye ayrılmıştır.
a.

G-OLMZ – Genç Olumsuz: “Türkiye'yi

Eleştirerek Giden Suriyeli Genç, Dayak Yiyince
Döndü”
b.

Ç-OLMZ - Çocuk Olumsuz: “19 Yaşında

Suriyeli Mülteci Kadın Altız Bebek Dünyaya Getirdi”
c.

G-OLM – Genç Olumlu: “Kahraman Suriyeli

gencin dramı yürek burktu”
d.

Ç-OLM – Çocuk Olumlu: “Türkiye'deki

Suriyeli çocukların okuldaki bir günü”
Videoların yorum analizleri MAXQDA.20 nitel
analiz programında gereçkleştirilmiştir.
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Kodlama yöntemi yapılan analizde aşağıdaki kodlamalar yapılmıştır. Kodlamalarda mültecilere yönelik
olumlu veya olumsuz söylemde bulunma şeklinde ayrım yapılmıştır. Hem olumlu ve olumsuz anlama
gelebilecek veya gelen kriterleri içeren kodlar ise nötr başlığı altında değerlendirilmiştir. Buna göre ilgili
kodlarIN nötr olanları aşağıdaki tabloda açıklamaları ile birlikte görülebilir.

Olumlu anlam yüklenen kodlar aşağıdaki gibidir:
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Olumsuz anlam yüklenen kodlar aşağıdaki gibidir
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Bulgular

Videolar gerçekleştiriken kodlamalar ışığında karşılaştırmalı olarak değerlendirdiğimizde üst kod
anlamında bir farklılık göze çarpmaz ve tüm videolarlda olumsuz anlamlı kodlamalar fazladır. Olumsuz
anlamlı kodlamaları nötr izkerken, en az kodlanan olumlu anlamlı kodlamalardır. Dolayısıyla genç ve
çocukluğa göre değişen olumlu ve olumsuz videolarda herhangi belirgin bir farkılılık yoktur

İlgili kodları alt-kodlarla birlikte incelediğimizde ise farklı bir tablo
karşımıza çıkmatkadır. Genel anlamda heterojenite (29 ve 17 adet)
kodunun fazla kullanıldığı ve genç odaklı haberlerde fazlalaştığı, hem
iyi hem kötü olduklarına yönelik ayrıma gidildiği ancak genellikle
kötü oldukları üzerinden yorum yapıldığı görülmetkedir. Çocuk
odaklı haberlerde bu sayının az olmasının nedeni “küçüklük” (13 ve 10
adet) ve “geleceğin tehditleri” (7 ve 12 adet) üzerinden çocuk
yorumlarının gerçekleşmesidir.
“Kovma” da (67) sık kullanılan kodlardan biridir. Bu kodun
kullanımında çocukluğun olumsuz alındığı video hariç sık kullanım
mevcuttur. Gençliğe dair videolarda ve çocukluğa dair olumlu
videoda kod fazlaca kullanılırken çocukluğa dair olumsuz videodaki
yorumlarda kullanılmamasının ana nedeni haberin içeriğidir.
Çocukluğun olumsuz olarak ele alındığı videoda doğurganlık/üreme,
kalabalıklaşma/nüfus fazlalığı üzerinden yorum yapıldığından
“kovma”nın kodlandığı yorum az kalmıştır. Bu olumlandığı anlamına
gelmez sadece form değiştirdiği gösterir.
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Gençliğe dair videolarda değersizleştirme kodu çocukluğa dair videolara göre oldukça fazladır. Aksine
çocukluk videoları için böyle bir refleks bulunmamaktadır. Vatandaşlık tartışması ise sadece olumlu
genç videosunda yüksek kodlamaya sahip olduğu görülmektedir.
Suriyelileri tehdit olarak görme kodu ilginç bir şekilde çocuklukla ilgili her iki videoda görece
yüksektir. Ancak Suriyelileri tehdit etme veya kötülüklerini isteme kodunda ise genç olumsuz videosu
açık ara öndedir. Haberin içeriğinde bir mültecinin Türkiye hakkında eleştirel cümleler
kullanmasının etkisi yadsınamaz. Ancak bunun yorumlardaki yansıması hakarete varacak kadar tehidt
etme şeklindedir.
Doğurganlık ve üreme ile ilgili kodlamanın olumsuz çocuk haberde fazla olduğu görülmetkedir. Yük
olma söylemi de aynı videoda fazladır. Nüfuslarının artışının da gelecekte yük getireceği düşnücesi
sebebiyledir.
İnsani yaklaşımda ise hak temelli bir yaklaşım yokken, dini temelli yaklaşım büyük çoğunlukla
çocukluğa dair videolardadır.

Kod haritaları, videolara dair kodlamaların yapay zeka ile konumlandırmalarını ve aralarındaki
ilişkiyi göstermetkedir. Haritalardaki yuvarlakların büyük olması ilgili kodun fazlaca kullanıldığını
ifade eder. Kodlar arasındaki çizginin kalınlığı da aynı anda kullanım sıklıklarına işaret eder.
Renekleri ise kod renkleri ile aynıdır.
Bu bilgiler ışığında her videonunu farklı haritalandırılması aralarındaki benzerlik ve farklılıkları
ortaya koymak için anlamlı olacaktır.
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Kod haritasında görüldüğü üzere Gençliğe dair olumlu haberde heterojenite ile değersizleştirme ve
nitelik/etiketleme kodları arasında kuvvetli bağ vardır. Heterojenite ile ilgili yorum yapanların aynı
zamanda çoğunlukla etiketlediği ve Suriyelileri değersizleştirdiği görülmelmektedir. Heterojenite iyi ve
kötü insanların aynı anda bulunduğuna yönelik bir kabul olmakla birlikte söylemlerin çoğun iyisinin de
bulunduğu ancak genelde kötü oldukları yorumu üzerindendir.
Kovma kodu ise daha ayrık durmaktadır. Bunun manası Suriyelileri ülkeden kovmak üzerinden yorum
yapanların hem etiketlediği hem de diğer kodlarla ilişkili olmasından kaynaklanmaktadır. Yardım
temelli yaklaşımla yakın olmasının sebebi ise iyi Suriyelilere yardım edilmesi ama kötü olan
çoğunluğun kovulması yorumları sebebiyledir.
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Kod haritasında görüldüğü üzere çocukluğa dair olumlu haberde etiketleme, ülkeden kovma ve
mültecilere hakaret kodlarının yakın konumlandığı görülmektedir. Genelde çocukların ileride yük
olacağı varsayımını barındırmatkadır.
Bir diğer öne çıkan unsur da ırkçılık kodunun fazla kullanılmasıdır. Irkçılık söyleminde bulunanların
suriyelileri tehdit ettiği, suriyelileri tehdit olarak gördüğü ve çocukları geleceğin tehditleri olarak
gördüğü anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle çocukları geleceğin tehdidi olarak görenler hem suriyelilere
hakaret etmiş hem de ırkçılık söyleminde bulunmuşlardır.
Küçüklük kodu da bu videoda öne çıkarken çocukların atalarınn yani geçmişlerinin taşıyıcıları olarak
görülmesi de yaygındır.
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Kod haritasında görüldüğü üzere altız bebek doğurma üzerine bir haber olduğundan ön plana
doğurganlık/üreme ile çoğunluk/kalabalıklaşma kodları çıkmakla birlikte geleceğin tehdidi
oldukları söylemi de bu iki koda yakın haritalanmıştır. Bu üçlü kodlar aynı zamanda suriyelileri
tehdit olarak görme ve yük olarak algılama yorumlarıyla da yakın bağ içindedir.
Çocukları naif, temiz ve saf olarak yorumlayanlar ise aynı zamanda Suriyelilere hakaret eyleminde
bulunmuşlar ve kalabalık olmalarından kaynaklı şikayet etmişlerdir. Bu karmaşık bir yapıyı göz
önüne sermektedir. Çocuklar, geleceğin yetişkin suriyelileri, saf ve temiz iken yetişkin suriyeliler
hakarete maruz kalabilecek kitledir.
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Kod haritasında görüldüğü üzere, en çok kullanılan kodlar Suriyeli mültecilere hakaret, kovma,
Suriyelileri tehdit etme/kötülüklerini isteme ve nitelik/etiketleme kodlarıdır. Olumsuz yorumları
sert derecede barındıran kodların bu kadar ön plana çıkması haberin konusu ile ilgilidir.
Göç politikası ise ilk defa bu kadar fazla ön plana çıkmıştır. Haberdeki mültecinin Türkiye'ni
eleştiren söylemde bulunması hükümetin göç politikasının da eleştirilmesine ve neden Türkiye'ye
bu kadar çok Suriyeli alındığının sorgulanmasına neden olmuştur.
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Sonuç

Sonuç olarak, haberin öznesi genç ve çocuk olarak değiştikçe yorumların odağı da değişmektedir. Bu
anlamda genç suriyelilerin olduğu haberler hem iyi hem kötü Suriyelilerin olabileceği düşüncesini
barındırmakla birlikte anyı zamanda çoğunluğun kötü olduğu ve ülkeden gönderilmeleri gerektiği
düşüncesini barındırmaktadır.
Çocuk ile ilgili haberlerde ise altız bebeklerin doğumuyla alakalı haberin üreme/doğurganlık saiki
üzerinden eleştirldiği, ülkeye yük oldukları ve dolayısıyla çocukların gelecekte birer tehlike veya yük
olarak toplumun karşısına çıkacağı inancını barındırır.
Üçüncü olarak mültecilere hakaret ve kovma kodları genel olarak kullanılmıştır. Zaman zaman ağır
nefret söylemleri örneklerini barındıran bu yorumlar genel bir kızgınlıkve agresyonıun olduğunu
göstermetkedir.

Bazı söylemlerin, basında ve dijital platformlarda yer alan dezenformative bilgilerden türediği de
aşikardır. Özellikle maaş aldıkları, üniveristeye ücretsiz ve koşulsuz gittikleri, öncelikli basta oldukları
gibi yanlış haberlerin algıyı yönlendirdiği görülmektedir.
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ÖZEL ARAŞTIRMA 2 HABER İÇERİK
ANALİZİ
Nitel araştırma niteliği taşıyan araştırmamız, durum
analizine yöneliktir. Dijital ortamda en çok tıklanan ve
arşivi bulunan beş internet sitesi olarak Milliyet, Hürriyet,
Sabah, Sözcü ve İnternet Haber sitelerinin 01.01.2021 –
28.03.2021 tarihleri arasındaki haberleri incelenmiştir. Bu
inceleme yapılırken “mülteci çocuk” , “Suriyeli çocuk” ,
“Suriyeli çocuk ve suç” anahtar kelimeleri kullanılmıştır.
İlgili anahtar kelimeler ile yedi haber tespit edilmiştir.
Tespit edilen haberler medyanın kullanmış olduğu dil
açısından sıklıkla kullanılan kelimeler, çocuğun mağdur
olduğu vakalarda kişisel verilerinin alenileştirilip
alenileştirilmediği, mevcut bir şiddet vakası olması
durumunda şiddet vakasının hikayeleştirilip
hikayeleştirilmediği, “Suriyeli çocuk” ve “çocuk Suriyeli”
kavramlarından hangi kavramın kullanımının tercih
edildiği, haber genelinde nefret söylemi odaklı bir
genelleme yapılıp yapılmadığı açısından incelenmiştir.

BULGULAR
Çalışmamızda 01.01.2021 – 01.03.2021 tarihleri arasında yedi haber tespit edilmiştir. Tespit edilen
haberlerin üç tanesi 01.01.2021 – 31.01.2021 tarihleri arasında, bir tanesi ise 02.02.2021 tarihinde, üç tanesi
ise 01.03.2021 – 22.03.2021 tarihleri arasına ait olarak tespit edildi.
Çalışmamızda tespit edilen yedi haberde Suriyeli çocuklar, muhakeme süjesi olarak mağdur konumunda
yer almış, korunan hak ve menfaati ihlal edilen kişiler oldukları tespit edildi. Tespit edilen mağdurların
yaş aralığı ise 5 ile 16 arasında değişmekte. Bununla beraber çocuğun yaş bilgisinin paylaşılmadığı
haberlerde mevcuttur.
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ÖZEL ARAŞTIRMA 2 - HABER İÇERİK
ANALİZİ
Bulgular

Mağdur cinsiyet kriteri bakımından ise tespit ettiğimiz haberlerin üçünde mağdurların cinsiyetine yer
verilmemiştir. Bununla birlikte dört haber açısından kadın ile erkek mağdurun eşit sayıda olduğu tespit
edildi.
Şiddet türü açısından fiziksel şiddet en sık karşılaşılan şiddet olmakla beraber, şiddetin gerçekleşme
şeklinde ilk sırada altı haber ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yer almaktadır. Şiddetin
gerçekleşme türü olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu, üç haber ile dilendiricilik yaptırma
suçu, üç haber ile insan ticareti suçu, bir haber ile çocuğun nitelikli cinsel istismar suçu takip etmektedir.
Ek olarak ise mağdur çocuklara karşı çoğunlukla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, dilendiricilik
yaptırma suçu ve insan ticareti suçunun bir arada gerçekleştirildiği tespit edildi.

Habere konu olan vakaların haberleştirilmesi
noktasında sık kullanılan kelimeler “Suriyeli”,
“Suriyeli aile”, “Suriye uyruklu”, “Suriyeli çocuk”,
“çocuk” olarak tespit edildi. Bunun yanı sıra istisnai
olarak ise “yabancı uyruklu” kelimesinin kullanıldığı
tespit edildi. Ek olarak ise 14 yaşında ve 16 yaşında
olduğu ifade edilen kadın mağdurlar açısından
“çocuk” kelimesinin kullanılmayarak yalnızca
“Suriyeli” veya “genç kız” kelimelerinin kullanılması
dikkat çekiyor.
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ÖZEL ARAŞTIRMA 2 - HABER İÇERİK
ANALİZİ
Bulgular ve Sonuç

Mağdur çocukların kişisel verilerinin alenileştirilip alenileştirilmediği noktasında ise haber sitelerinin
tutumları farklılık göstermekle beraber çoğunlukla mağdurların kişisel verileri alenileştirilmemiştir.
İstisnai olarak ise bir vaka açısından iki farklı haber sitesinde de kadın mağdurun adı, soyadı ve
fotoğrafına yer verilerek kişisel verileri alenileştirilmiştir. Farklı bir vakada ise yine kadın mağdurun
adına ve görüntülerine yer verilerek, iki farklı haber sitesinde mağdurun kişisel verileri
alenileştirilmiştir. Bir başka vakada ise yalnızca bir haber sitesinde 68 mağdurun yer aldığı ifade edilen
bir vaka kapsamında birkaç mağdurun video görüntülerine yer verildiği tespit edildi.
Şiddet vakasının mevcut olduğu durumlarda şiddet olgusunun hikayeleştirilip hikayeleştirilmediği
noktasında ise çoğunlukla hikayeleştirme yapılarak mağdur çocukların maruz kaldığı şiddete ve şiddet
sürecine yer veriliyor. İstisnai olarak ise fiziksel şiddetin yer aldığı iki farklı vaka açısından
hikayeleştirme yapılmadığı tespit edildi.
Kullanılan medya dilinde önceliğin çocuk olup olmadığına yönelik “Suriyeli çocuk” veya “çocuk
Suriyeli” kavramı kullanımı açısından incelendiğinde ise “çocuk”, “Suriye uyruklu ailenin çocuğu”,
“Suriyeli” kelimelerinin kullanılmadığı haberlerde “çocuk Suriyeli” kavramı hiç kullanılmayarak
çoğunlukla “Suriyeli çocuk” kavramı kullanılıyor.

Medyanın kullandığı dil bakımından nefret söylemi odaklı bir genelleme yapılıp yapılmadığı noktasında
ise, incelenen haberler kapsamında nefret söylemi odaklı herhangi bir genellemeye yer verilmediği tespit
edildi.
İncelenen haberler doğrultusunda, Suriyeli çocukların haberlerde birer hak öznesi konumunda temsil
edilmelerinden ziyade “mağdur çocuklar” olarak yer alarak mağdur konumundan temsil edildikleri
söylenebilir. Ek olarak ise, incelenen haberlerde çocukların şiddete maruz kalma sebepleri
irdelenmeksizin yalnızca olumsuz şartlara yer verilmek suretiyle, olumsuz şartların giderilmesine yönelik
yükümlülüklere, iyileştirme çalışmalarına ve çocukların haklarına yer verilmeksizin çoğunlukla
çocukların maruz kaldıkları şiddetin hikayeleştirilmesi gündeme geliyor.
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7. ÖNERİLER
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Öneriler
-Mültecileri korumak asıl olarak devletlerin
sorumluluğundadır ve devletler kendi sınırlarındaki
mültecileri korumak ve haklarını gözetmekle
yükümlüdür. Bu kapsamda imzaladıkları sözleşmelerin
gereklerini yerine getirerek yaygınlaştırılması ve etkin
uygulanması için çaba gösterilmelidir.
-Mülteci haklarının sadece sivil toplum anlayışıyla
savunulması ne yazık ki çözümlerin kısa süreli veya sınırlı
bir alanı kapsaması açısından yetersiz kalabilmektedir.
Devletler, mültecilerin yüksek yararı gözetilerek
yapılandıracak olan düzenlemelerde uluslararası düzeyde
çalışmalarına devam eden UNHCR, UNICEF ve IOM gibi
kuruluşlarla da ortak çalışmalara ağırlık verilebilir.
-Sivil toplum kuruluşları hem uluslararası düzeyde hem
ulusal düzeyde desteklenebilir ve kişilerin de bireysel
gönüllü iyileştirme faaliyetlerine katılmaları teşvik
edilebilir. Ev sahibi toplumlara göç ve mülteciliğe dair
kapsamlı eğitim programı hizmetleri sunulabilir.

-Dil, Eğitim ve birincil ihtiyaçların ivedilikle mülteci bireylere ulaştırılabileceği uluslararası destek
ağları yaygınlaştırılabilir ve kapsamları genişletilebilir.
-Uyumu geliştirecek sosyal, psikolojik, kültürel ve ekonomik çalışmalarla desteklenebilir.
Kültürlerarası duyarlılık, oryantasyon çalışmaları, uyumun desteklenmesi, yaşamsal ihtiyaçların
karşılanması, medya dilinin revize edilmesi, okullaşmanın desteklenmesi, farkındalık çalışmaları ve
ortak faaliyetlerin yürütülmesi gibi çalışmalar önerilebilir
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Öneriler
-Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki durumu
değerlendirildiğinde; sosyal yardımların para desteği
odaklı olmasının yerine özellikle çocuk ve gençlerin
eğitime teşvik edildiği koşullar sunulması gerekiyor.
-Özellikle çok çocuklu ailelere ekonomik destekler
yapılırken bunun yanında da çocukların çocuk işçiliğine
maruz kalmaması adına bu aileler için bu doğrultuda
destekleyici programlar sağlanması gerekiyor.
-Suriyelilerin karşı karşıya kaldığı dil bariyerinin aşılması
için özellikle eğitim ve sağlık alanında çalışanların bu
doğrultuda eğitim alması sağlanmalıdır. Suriyeli
mültecilerin özellikle yoğun olduğu bölgelerde sağlık
çalışanlarına dil eğitimi verilebilir.

-Öğretmenlerin ise, mültecilerin dilimizi
öğrenmelerini kolaylaştırmak ve verimi arttırmak için
yabancı öğrencilere Türkçe öğretme konusunda
eğitim almış olması gerekiyor.
-Kimi kronik hastalığın tedavi sürecinde gerekli olan
ücretli ilaç, tetkik, operasyon gibi işlemlerin ücretsiz
hale getirilmesi gerekiyor. Bu işlemlerin ücretsiz
olmadığı durumlarda söz konusu masraflar STK’lar,
dernekler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları (SYDV) gibi taraflarca karşılanmalıdır.
Masrafların karşılanabilmesi için özellikle sağlık
alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının
savunuculuk çalışmaları yürütmeleri konusunda
teşvik edilmeleri sağlanmalıdır
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Öneriler
Avrupa dışında yaşanan mülteci sorunlarının çözüme
kavuşturulabilmesi açısından 1951 Sözleşmesi’nin yer ve
zaman bakımından uygulanmasını sınırlandıran
kısıtlamaların kaldırılması konusundaki adımlara rağmen
coğrafi sınırlama kapsamındaki kısıtlamayı muhafaza
eden ülkelerin mültecilerin korunması konusunu
güçleştirdiği ve 1951 Sözleşmesi’nin uygulanma alanının
genişlemesi önünde bir engel oluşturduğu çıkarımı
gündeme geliyor. (Topal, 2019)
Dolayısıyla Türkiye ve coğrafi sınırlama kısıtlamasını
muhafaza eden devletlerin mültecilerin korunması
kapsamında 1951 Sözleşmesi’nin uygulanma alanının
genişletilmesi için mülteci tanımı konusunda yasal
düzenlemelerini revize etmeleri önerilebilir.

Mültecilerin, haklarını öğrenebilmeleri ve etkin
şekilde kullanabilmeleri doğrultusunda devletlerin
mültecilere yönelik tutumlarını “yükler” ve “himaye”
anlayışı üzerine inşa etmek yerine “haklar” ve
“koruma” anlayışı üzerine inşa etmeleri gerektiği ifade
edilebilir. (Bozbeyoğlu, 2015)
Türkiye iç hukukunda güncel gelişmelere çözümler
bulabilmek adına, uluslar arası düzenlemeler
doğrultusunda değişiklikler yapmış olsa da, geçici
koruma statüsünün “acil ve geçici çözüm” odağından
çıkacak, mültecilerin haklarının uzun vadeli
korunması kapsamında kalıcı çözümler bulmaya
yönelik yapılacak yasal düzenlemeler ile eş güdümlü
politikalar üretmesi önerilebilir.
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SONUÇ
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Sonuç
Göç ve mülteci olgusu küresel bir olgudur. Ancak mekan
ve zaman bağımlı olan göç ve mültecilik küreselleşen
dünyada farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. İç
savaşlar ve çatışma nedeniyle uluslararası koruma arayan
insanların sayısında artış yaşanmıştır. Arap Baharı ile
birlikte başlayan süreç ortadoğu bölgesinde farklı göç
hareketleri de başlatmıştır. Bunlardan bir tanesi de 2011 ve
sonrasında yaşanan çok boyutlu Suriye iç savaşı sonucu
ortaya çıkan kitlesel göçtür.
Savaşlardan ve felaketlerden etkilenenlerin çoğunun
kadın ve çocuk olduğu bilinmektedir. Dünya mülteci
nüfusunun da yaklaşık 2/3'ünü kadın ve çocuklar
oluşturmaktadır. Türkiye'de ise günümüzde kayıtlı 3,6
milyondan fazla mülteci nüfusu bulunmaktadır.
Türkiye bu göç hareketi karşısında açık kapı politikası
izleyerek misafir oldukları anlayışı ile acil durum
yaklaşımını benimsemiştir. Ancak savaşın uzaması ve
yakın zamanda bitmeyeceğinin anlaşılması üzerine
toplumsal uyum çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

Diğer yandan Türkiye
Cumhuriyeti, 1951
Cenevre Sözleşmesi'ne
koymuş olduğu coğrafi
çekince sebebi ile Avrupa
Konseyi ülkeleri
haricindeki ülkelerden
gelenleri mülteci
(YUKK'a göre) olarak
kabul etmemetkedir.
Suriyelilere yönelik
misafir yaklaşımı da
bunun bir sonucudur.
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Sonuç
Yapılan farklı saha araştırmaları da savaş bitse dahi
ülkelerine dönme eğilimlerinin düşük olduğunu
göstermektedir. Bu nedenle Türkiye'de birlikte yaşam ve
sosyal uyum çalışmalarının desteklenmesi gerekmetkedir.
Günümüzdeki bir diğer önemli problem ise mülteciler ile
ilgili dezenformatif bilginin hızla yayılması ve sosyal bir
gerçeklik yaratmasıdır. Bu yanlış temellere dayanan
gerçeklik mültecilere yönelik algının da önemli
belirleyicilerindendir.
Bunların yanı sıra medya önemli bir iletişim ağı ve bilgi
aktarım aracıdır. Ancak medyanın dili ve haber içerikleri
de Suriyelilere yönelik olumsuz algının oluşmasına
önemli bir yere sahiptir.

UNICEF'in de ifade ettiği gibi; "Öncelikle şu konuda anlaşalım. Bu çocuklar; ister mülteci, ister ülke içinde yerinden
edilmiş veya ister göçmen sayılsınlar, öncelikle ve en önemlisi çocuktur: nereden gelirlerse gelsinler, kim olursa olsun…
Çocukların, atılan bombalar, sıkılan mermiler, çete şiddeti, yapılan zulümler için herhangi bir sorumlulukları yok.
Bununla birlikte, her zaman savaş, çatışma, iklim değişikliği ve yoksulluktan etkilenen ilk kırılgan gruptur.
Bu bağlamda, çocuklar yeryüzündeki en kırılgan insanlar arasındadır ve bu kırılganlık daha da kötüye gitmektedir."
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