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Being Qualified in Forced Migration: Educated Syrian Migrants’ Experiences in 
the Labor Market of Istanbul
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Öz
Bu çalışma, İstanbul’da yaşayan nitelikli Suriyeli göçmenlerin, mesleklerine devam edebilme 
durumunu tartışmaktadır. Bu amaçla, üniversite mezunu Suriyeli göçmenlerin, emek piyasasına 
katılımına etki eden faktörleri analiz etmektedir. İstanbul’da yaşayan ve çoğunluğu çalışan 
27 göçmenle yapılan yarı yapılandırılmış mülakat formuna dayanan saha araştırması ile 
göçmenlerin mesleki olarak aşağı gitme deneyimi ve buna etki eden hususları tartışmaktadır. 
Göçmenlerin emek piyasasına katılımları ve çalışma koşulları da bu anlamda incelenmektedir.

Bu sebeple çalışma, göçmenlerin göç öncesi sahip olduğu dil bilme, diploma sahibi olma ve 
tecrübe gibi niteliklerinin, iş bulmalarına ne biçimde etki ettiğine bakacaktır. Bu bağlamda, 
göçmenlerin niteliklerine uygun bir işe girebilme kapasitelerini anlamaya çalışmaktadır. 
Çalışma, göçmenlerin mesleklerine devam edebilmelerinde ve kültürel sermayelerini 
kullanabilmelerinde, dil bilmek ya da diploma sahibi olmaktan çok; mesleki tecrübenin ve 
sosyal ağları kullanabilmenin etkili olduğunu iddia etmektedir. Bununla beraber, mesleğe 
devam edebilmede, geçici koruma altında olan Suriyeliler ile Yabancılar Hukuku’na tabi olan 
Suriyeli göçmenlerin farklı deneyimlere sahip olabileceği de soruşturulmuştur. Son olarak 
mesleki olarak da farklılaşan bu kesimin, Türkiye’de kalma süresi de mesleklerine devam 
edebilmeleri bağlamında analiz edilmektedir.
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Abstract
This paper discusses the status of qualified Syrian migrants living in Istanbul to continue their 
profession. For this purpose, the factors affecting the participation of educated Syrian migrants 
in the labor market are analyzed and their experience and issues are determined by a field study 
based on a semi-structured interview with 27 migrants living and mostly working in Istanbul. 
Additionally the participation of migrants in the labor market and their working conditions are 
examined in this sense.

In order to determine the factors affecting the immigrants finding a job, their existing language 
skills before immigration, the status of whether holding a degree or not and previous work 
experiences are examined. After this examination, whether the immigrants are able to find a job 
according to their qualifications or not is analyzed. This study claims that migrants’ ability to 
continue their professions and to use their cultural capital are more affected by their professional 
experince and ability of using the social networks effectively rather than language skills and 
education. In this study, it is also considered, along with their different area of professions and 
duration of stay in Turkey, that Syrians who are under temporary protection and the ones who 
are subject to Law of Foreigners may have different experiences to continue their profession.

Keywords: Qualified immigrants, Syrian migrants, labor market, deskilling, İstanbul

Giriş
Ekonomik, politik ya da kültürel yapılar içinde yaşanan değişimler sonucu 
ortaya çıkan göç, söz konusu yapılar içinde önemli değişimlere yol açan 
mekânsal bir yer değiştirme hareketidir (Kaygalak, 2009 : 9). Sınır aşırı 
insan hareketleri, her dönemde devletleri ve toplumları şekillendiren bir olgu 
olsa da, özellikle 20. yüzyılın sonunda değişmekte olan siyasal sistemler 
ve dönüşen toplumsal düzenle birlikte daha yoğun ve etkili hale gelmiştir. 
Uluslararası göçün sebepleri olarak, çevresel sebepler, iklim değişimi, 
çatışma ve savaş gibi etmenler gösterilmektedir. Ancak göçmenler asıl olarak, 
bu sebeplerin temel belirleyeni olan sosyoekonomik sebepler ile göç kararı 
almaktadır (Castles, 2000: 269). Göçün günümüzdeki ayırt edici yönü ise, 
küresel kapsamının, yerel ve uluslararası politikadaki önemi ile ekonomik 
ve sosyal etki alanının daha geniş olmasıdır. Yani uluslararası göç, toplumsal 
dönüşümün belirleyicilerinden biri haline gelmektedir (Castles ve Miller, 
2008: 5).

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre (2020)1,  2019 sonu 
itibariyle dünyada yerinden edilen insan sayısı 79.5 milyon kişiyi bulmaktadır. 
Bu sayının en büyük bileşenlerinden biri Suriyeli mültecilerdir. 2011’den bu 
yana Suriye’deki çatışmalar, 12 milyondan fazla kişiyi yaşadıkları yerleri 
zorunlu olarak terk etmek durumunda bırakırken; 6.6 milyonu aşkın Suriyeliyi 
mülteci haline getirmiştir (BMMYK, 2020). Arap Baharı olarak adlandırılan 
süreç, Libya ve Mısır gibi ülkelerde rejim değişikliğine sebep olurken; 
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Suriye’de mezhepsel ve etnik farklılıklar sebebiyle ülkenin bütününe yayılan 
bir iç savaşla sonuçlanmıştır. Çok aktörlü yapısı itibariyle çatışma derinleşmiş 
ve ülkedeki altyapı ve ekonomik yapı büyük ölçüde tahrip olmuştur. 
Savaşın bitmesi durumunda dahi, yeniden inşa sürecinin uzun yıllar alacağı 
düşünülmektedir. Zorunlu göçle Türkiye’ye gelen Suriyeli göçmenlerin, 
hayatlarını Türkiye’de kurduğu ve kalıcı olabilme ihtimalleri göz önüne 
alındığında; yaşamlarını ne şekilde sürdürecekleri önem taşımaktadır. 2015’te 
yaşanan kitlesel göç ile birlikte, 1 milyona yakın Suriyeli Avrupa’ya göç etmek 
durumunda kalırken, büyük bir bölümü de açık kapı politikası uygulayan 
Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkelere göç etmiştir. Göç eden insan 
sayısının artmasıyla, sınır kentlerde kamplar kuran bu üç ülkede, mültecilerin 
çoğu kentlerde ve kötü koşullarda yaşamaktadırlar. Türkiye’de ise, kamplarda 
bulunan Suriyeli göçmenlerinin % 85’inin, kamp alanlarını terk ederek, 
kentlerde yaşamaya başlaması ve emek piyasasına dahil olmasına rağmen, bu 
kişilerin; çalışma izinleri bulunmamaktadır.  Suriyeli göçmenler, nitelikleri 
fark etmeksizin, enformel sektörlerde, kayıtsız ve sigortasız biçimlerde, 
istihdam edilmektedirler (Del Caprio ve Wagner, 2016 : 2).
 
Bu çalışmada, Suriye’den zorunlu göçle gelen Suriyeli göçmenlerin 
Türkiye’deki emek piyasasına katılım süreçleri ve çalışma koşulları 
incelenmektedir. Bu bağlamda, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’de 
göçmen olarak yaşayan üniversite mezunu Suriyelilerin, emek piyasasına 
katılımına bakılacak ve Türkiye emek piyasalarında, eğitim düzeylerine denk 
düşen bir işte çalışabilme ve kendi mesleklerini devam ettirebilme imkanları 
sorgulanacaktır. Çalışma, İstanbul ölçeğinde, eğitimli göçmenlerin emek 
piyasasına girerken yaşadıkları deneyimleri tespit etmenin yanı sıra; buna 
etki eden, göç öncesi niteliklerinin tanınması, dil becerisi ve sosyal ağ gibi 
faktörleri incelemektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 2018 
yılında çalışma izni alan üniversite ve üstü mezunlarının sayısı 27.435 olarak 
görünmektedir. 2018 yılında çalışma izni verilen yabancıların uyruklarına 
bakıldığında ise en fazla sayıda çalışma izni alanların, 2017 yılında 20.966 
iken %65 artarak 34.573 rakamına ulaşan Suriyeli göçmenler olduğu 
görülmektedir.2  Burada, çalışma izni alan erkek sayısının 31.526 olurken, 
kadın sayısının 3.047 kişi olması göze çarpmaktadır. Türkiye’de bulunan 
Suriyeli göçmen sayısının yanında oldukça düşük kalan bu rakam, kayıt 
dışı istihdamın yaygınlığını göstermektedir. Bu sebeple çalışmada, Suriyeli 
göçmenlerin emek piyasasına kayıt dışı katıldıkları ve göçmenlere erişimin 
zor olacağı düşünülerek, kartopu örneklem yöntemi tercih edilmiştir. 
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Kayıt dışı çalışıyor olmanın, aynı zamanda araştırmanın konusu olan 
göçmen grubunun, görüşme yapmakta tereddüt etmesine sebep olabileceği 
düşünülmüştür. Bu sebeple, referans yolu ile bir başkasına ulaşabilmek 
kolaylaşırken, daha hızlı ilerlemek mümkün olmuştur. Kartopu örneklemi, 
genellikle kolayca erişilemeyen, gizli nüfus içinde bulunan grupları bulmak 
için kullanılmaktadır (Faugier ve Sargeant, 1996: 792). Göçmenler ile ilgili 
alan araştırmasının gerçekleştirilmesindeki en büyük zorluğun, katılımcılara 
ulaşmak olduğu iddia edilebilir. Bu bağlamda, çalışmanın devamlılığı için 
en uygun örneklem, kartopu olarak görünmektedir. Bu aynı zamanda, hem 
göçmenlerin sahip olduğu ve emek piyasasına eklemlenmesinde önemli rol 
oynayan sosyal ağları görebilmeye hem de bu ağlarla aralarındaki iletişim ve 
dayanışmanın anlaşılmasına fırsat tanımaktadır. Bu yöntemde bilgi, aynı anda 
hem araştırıldığı hem de üretildiği için dinamik bir niteliktedir (Noy, 2007: 
340). Bu durum örneklemdeki çeşitliliği de arttırmaktadır.

Suriyeli mültecilere ilişkin literatürde, istihdam sıklıkla incelenen bir alan 
olmakla birlikte; araştırmalar emek yoğun sektörlerde yoğunlaşmaktadır 
(Dedeoğlu, 2018; Erol vd., 2017; Lordoğlu ve Arslan, 2015). Bu sebeple 
çalışma, beyaz yakalı çalışanları ele almış, nitelikli Suriyeli göçmenlerin 
oluşturduğu bir örneklem kurmuştur. İstihdama en çok katılan yaş aralığında 
bulunan, eğitimli Suriyeli göçmenler İstanbul ölçeğinde ele alınmaktadır. 
Esnekleşen emek piyasasında, daha kırılgan olan göçmen emeğinin ne ölçüde 
talep edilebilir olduğu ve talep edildiği durumlarda, nitelikleriyle eşleşme 
durumu incelenecektir. Suriyeli göçmenlerin büyük bir çoğunluğu kentlerde 
yaşamaktayken; İstanbul, kamp dışında yaşayan en fazla Suriyeli bulunduran 
ildir (Göç İdaresi, 2019). Bu sebeple çalışma alanı, Türkiye’de iş imkanları ve 
çeşitliliği de en fazla olan İstanbul olarak belirlenmiş; kentin hem sayıca fazla 
Suriyeli göçmen barındırması hem de işgücü potansiyeli sebebiyle örneklem 
için uygun kitlenin ve yeterli sayının bulunabileceğinin düşünülmesidir. 
Bu çalışmada yöntem olarak, niteliksel araştırma yöntemlerinden biri olan, 
yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Kartopu örneklemi ile 
ulaşılan, İstanbul’da yaşayan ve çoğunlukla çalışan, üniversite mezunu 27 
Suriyeli göçmen ile yüz-yüze derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir.  
Katılımcıların 11’i kadın, 16’sı erkektir. Çalışmada, kadın, erkek ve LGBTİ 
katılımcı dağılımının olabildiğince eşit olmasına dikkat edilmiş ancak hem 
kartopu yöntemi katılımcı örneklemini bu anlamda genişletmemiş hem 
de sivil toplum kuruluşlarıyla kurulan bağlantılara karşın, örnekleme açık 
kimlikli LGBTİ katılımı sağlanamamıştır. LGBTİ göçmenler, aynı duygusal 
ve sosyal destek ağlarına erişemediği için diğer göçmenlere göre daha kırılgan 
bir grup olarak değerlendirilebilir (Freedman vd, 2017 : 3). Aynı zamanda 
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Türkiye’de, kamusal alanda LGBTİ görünürlüğünün ve bilinirliğinin az 
olması, farklı cinsel yönelimde göçmenlerin çalışmaya dahil edilmesine ve 
bu grupların emek piyasasına katılımda yaşadıkları sorunları anlamaya imkan 
tanımamıştır. Çalışmanın önemli sınırlarından biri olarak bu gösterilebilir.

Örneklemde yer alan katılımcılar çoğunlukla lisans düzeyinde eğitim 
almış olsa da; hem yüksek lisans yapan hem de çift diploma sahibi olan 
göçmenler de çalışmada yer almıştır. Örneklemdeki meslek dağılımı: 5 
mimar, 6 mühendis, 6 öğretmen, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı ve 6’sı çeşitli 
alanlarda çalışmakta olan sosyal bilimler mezunu bulunmaktadır. Görüşmeler 
genellikle, katılımcıların iş çıkışında, istedikleri ve çoğunlukla işyerlerine 
yakın olan Suriyeli restoranlarda ya da kafelerde yapılmıştır. Bunun dışında 
bir görüşme, katılımcı çalışmadığı için evinde, 3 katılımcı ile ise bağlantı 
kurulan sivil toplum örgütünün binasında gerçekleştirilmiştir. Örneklemdeki 
göçmenlerin akıcı İngilizce konuşması sebebiyle, 14 göçmen ile görüşmeler, 
çevirmen olmadan İngilizce gerçekleştirilmiştir. 1’i kadın 3’ü erkek 4 kişi 
ile çevirmen aracılığıyla Arapça görüşme yapılmıştır. Arapça görüşmelerden 
3’ü, Sultanbeyli’de bulunan bir toplum merkezinde gerçekleştirilmiş 
olup; katılımcıların niteliklerinin altında işlerde çalıştığı ve çoğunlukla 
Suriyeliler ile temas halinde olduğu gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra, Türkçe 
görüşmelerin yapıldığı 2’si kadın, 1’i erkek 3 göçmenin, Türkiyeli çalışanlar 
ile bir arada olduğu için daha hızlı Türkçe öğrendikleri söylenebilir. (Bkz. 
Tablo	1:	Katılımcılarla	İlgili	Temel	Bilgiler)
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Tablo	1:	Katılımcılarla	İlgili	Temel	Bilgiler	
KATILIMCILAR YAŞ CİNSİYET ANADİL EĞİTİM

Abdal 30 Erkek Arapça
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Aynı 

Bölümde Yüksek Lisans)

Ahmad 27 Erkek Arapça
İlahiyat ve Arapça Öğretmenliği 

(2 Diploma)

Amir 49 Erkek Arapça Matematik Öğretmenliği

Ayla 35 Kadın Arapça Eğitim ve Psikoloji

Bassam 27 Erkek Arapça İç Mimarlık

Biroya 42 Kadın Kürtçe Fransız Dili ve Edebiyatı

Cemal 29 Erkek Kürtçe İç Mimarlık

Feriha 29 Kadın Arapça İç Mimarlık

Hüseyin 30 Erkek Arapça İç Mimarlık

Hamid 26 Erkek Arapça İşletme

Kadir 33 Erkek Arapça Arap Dili ve Edebiyatı

Mahir 30 Erkek Arapça
Bilgisayar Tek. Ve Tercümanlık 

(2 Diploma)

Mahmud 31 Erkek Arapça Diş Hekimliği

Mina 35 Kadın Arapça Tıp

Muhsin 32 Erkek Arapça İngiliz Dili ve Edebiyatı

Nedim 32 Erkek Arapça Medya

Nevra 35 Kadın Kürtçe İngiliz Dili ve Edebiyatı

Noya 29 Kadın Arapça
İnşaat Mühendisliği (Aynı 
Bölümde Yüksek Lisans)

Rabia 32 Kadın Arapça Bilgisayar Mühendisliği

Rami 26 Erkek Arapça İşletme

Rana 25 Kadın Arapça İktisat

Rümeysa 27 Kadın Arapça Eğitim ve Psikoloji

Sefa 28 Erkek Arapça Bilgisayar Mühendisliği

Serra 28 Kadın Arapça Grafik Tasarımı

Şaban 25 Erkek Arapça
Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği

Şeyma 38 Kadın Arapça
Hukuk ve Tercümanlık (2 

Diploma)

Yiğit 28 Erkek Arapça Bilgisayar Mühendisliği
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Bu çerçevede, farklı kartopu örneklemleri kurularak, çoğunlukla Avrupa 
yakasında yaşayan ve çalışan göçmenler ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Ancak Avrupa Yakası’nda yaşayan göçmenlerin sayıca fazla olduğu 
Küçükçekmece, Bağcılar ve Sultangazi gibi ilçelerde (Erdoğan: 2017b), 
yaşamakta ve çalışmakta olan göçmenler örnekleme katılamamıştır. Anadolu 
yakasında, göçmenlerin yoğun olarak ikamet ettiği Sultanbeyli’de bulunan 
mülteci merkezi sayesinde, 3 görüşme yapılabilmiştir. Ancak ya çalışmayan ya 
da sosyal ağları zayıf olan katılımcılar ile bu alandaki örneklemi genişletmek 
mümkün olmamıştır. Bu anlamda çalışmanın mekânsal olarak sıkışmış bir 
alanla sınırlı kaldığını söylemek mümkündür. Çalışmanın bir başka sınırı 
olarak, yaş aralığının yeterince geniş olmaması gösterilebilir. 40 yaşın üzerinde 
iki göçmenle görüşme yapılabilmiş, diğer katılımcıları yaş dağılımı ise, 30 
yaş altı 13; 30 yaş ve üzeri 12 kişi şeklindedir. Ancak istihdama katılımda 
yaş aralığı düşünüldüğünde, katılımcı yaşlarının temsiliyeti sağlandığı 
söylenebilir. 

KAVRAMSAL	ÇERÇEVE:	BECERİ	SAHİBİ	OLMA,	
NİTELİKSİZLEŞTİRİLME	VE	STATÜ	KAYBI	
Göçmenlerin göç ettikleri ülkede, kendi eğitim düzeylerine karşılık gelen 
işlerden ziyade, geçimlerini sağlayabilmek adına vasıfsız işlerde çalışmak 
zorunda kalarak, enformel sektörde istihdama dahil olmaları sık rastlanılan 
bir durumdur (Bloch, 2002; Franz 2003, Mattoo vd, 2006; Creese ve Wiebe, 
2009). Bununla birlikte, üniversite mezunu olan ve nitelikli göçmen olarak 
tanımlanan kesimin uzmanlık alanı çerçevesinde istihdama katılabilmesi 
ve niteliklerini kullanabilmesi; yalnız bireylerin kendisine değil, ülke 
ekonomisine de katkı sağlamaktadır.

Göçmen tanımı, sığınmacılar, mülteciler ve göçmenler için şemsiye bir 
tanımı ifade eder. Tüm mülteciler göçmendir ancak tüm göçmenler mülteci 
değildir (Park, 2015). Göçmenler arasında, etnik ve dini aidiyet, göç edilen 
ülkede kalma süresi ve eğitim geçmişi gibi farklılaşmalar olduğunu söylemek 
mümkündür. Göçmenler içerisinde eğitimli olanları ifade eden nitelikli ya 
da vasıflı olarak adlandırılan göçmen grubu (skilled/qualified migrant), 
becerileri (skills/credentials) olan göçmenleri ifade eder. Göçmen becerisi, 
göçmenlerin eğitime dayalı olarak geçmişte kazandıkları beşeri sermaye 
aracılığıyla ölçülmekte ve yüksek nitelikli/vasıflı göçmenler (highly skilled 
migrant) genellikle üniversite eğitimini tamamlamış göçmenler olarak kabul 
edilmektedir (Huber vd, 2010 : 21). Bu göçmen grubu, yasal olara daha kolay 
göç edebilmekte ve ev sahibi ülkeye kabulde daha az sorunla karşılaşmaktadır.
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Ancak göç olgusu, bireylerin hareketliliğine sınır getirmenin yanında; bireyin 
niteliklerini ve deneyimlerini, göç ettiği ülkeye aktarmasını engelleyen 
bir süreçtir. Nitelikli göçmenler, bu süreçte birikimleri nedeniyle avantajlı 
olmaları gerekirken, yine de ekonomik olarak dezavantajlı bir konumdan 
başlamak durumundadırlar.

Nitelikli göçmenlerin yaşadıkları zorluklar, niteliklerinin tanınmaması, 
işgücüne girmedeki engeller ve dil bilmemekten kaynaklanabilir (Mattoo 
vd, 2006). Göçmenlerin eğitimlerinin ve deneyimlerinin altında mesleklerde 
veya işlerde çalışmaları ise niteliksizleştirilme (deskilling/dequalification) 
olarak adlandırılmaktadır (Siar, 2013: 2). Niteliksizleştirilme, göç edilen 
ülkede, göçmenlerin becerilerinin tanınmaması göçmenlerin niteliklerinin 
altında işlerde, düşük ücretle ve güvencesiz bir biçimde çalışmak zorunda 
bırakılması ile gerçekleşmektedir (Siar, 2013: 2). Piore’un ikili işgücü 
piyasası teorisine (1979) göre, yüksek ücretli işlerde çalışan yüksek nitelikli 
işlerin bulunduğu birincil piyasanın yanı sıra, düşük ücretli ve düşük statülü 
işlerin bulunduğu ve yerli çalışanların yer almaktan kaçındığı ikincil piyasa 
bulunmaktadır (Siar, 2013: 7). Göçmenler geçici olacağı düşüncesi ile bu 
işlerde çalışmayı kabul etmektedir. Ancak zaman içerisinde, göç ettikleri 
ülkede tecrübe kazanarak daha iyi işlere geçerek, ülkede kalıcı hale gelmekte 
ve yerli halkla aynı kategorilerdeki işlerde çalışmaktadırlar. Dolayısıyla 
niteliksizleştirilme ikincil sektördeki işler ve ucuz göçmen emeği ile kendini 
devam ettirmektedir (Siar, 2013: 8). Bauder (2006), niteliksizleştirilme 
teorisini ilerleterek, ev sahibi ülkelerin uyguladığı mesleki statü kaybının (job 
devaluation) sosyal düzeni koruma stratejisi olduğunu belirtir (Siar, 2013: 
9). Emek piyasasını, sınıfın yeniden üretildiği bir alan olarak gören Bauder, 
niteliksizleştirilmenin (deskilling) var olan güç yapısını sürdürebilmek için 
göçmenlerin marjinalleştirilmesinin kurumsallaşmış şekli olduğunu ifade eder 
(Siar, 2013: 9). Böylelikle, niteliksizleştirilme, sınıfsal iktidarı ve tahakküm 
ilişkilerini devam ettirmektedir. Göçmenlerin, eğitim düzeylerinin yüksek 
kaldığı (overeducated) ya da nitelikleri ile uyuşmayan (skill mismatch) 
işlerde çalışmak durumunda kalmaları niteliksizleştirilmelerine ve statü 
kaybına uğramalarına sebep olmaktadır. Göçmenlerin geçici sürelerce 
emek piyasasında istihdam edildikleri bu alan, bu göçmen grubunun çeşitli 
biçimlerde daha iyi işlere ulaşması ile yeni gelen göçmen grubu tarafından 
doldurulmaktadır.

Göçmenlerin niteliklerine uygun işlere girebilmesinde etkili olan sahip 
oldukları sermaye türleridir. Bourdieu’ya (1986) göre sermaye, işlev gördüğü 
alana bağlı olarak ve söz konusu alan içindeki etkinliği bağlamında kendisini 
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üç temel görünüşle sunar. Bunlardan ilki, doğrudan maddi bir karşılığı olan 
ve mülkiyet hakları biçiminde kurumsallaştırılabilen ekonomik sermayedir. 
İkincisi, belli imkanlar çerçevesinde ekonomik sermayeye çevrilebilen ve 
eğitim vasıfları biçiminde kurumsallaşabilen kültürel sermayedir. Sonuncusu 
ve en önemlisi, toplum içerisindeki bağlantılardan oluşan, belirli şartlar içinde 
ekonomik sermayeye çevrilebilen ve statü biçiminde kurumsallaşabilen 
sosyal sermayedir (Bourdieu, 1986 : 243). Nitelikli göçmenlerin, göç ettikleri 
ülkede iş bulmalarında etkili olan kültürel sermayeleri (cultural capital), 
sahip oldukları eğitim, tecrübe ve dil becerisinden oluşur. Burada önemli 
olan bu becerilerin tanınmasıdır. Sosyal sermaye ise, göçmenlerin hem göç 
etmesini hem de emek piyasasına katılımını etkileyen bir ilişkiler ağıdır. 
Göçmenler kendinden önce giden kişi ve gruplarla bağlantı kurarak, sosyal 
ağları aracılığıyla göç edebilirler. Sosyal ağlar göçün devamlılığını sağlarken; 
göçmenler için gidilen ülkede ekonomik ve sosyal uyumu kolaylaştıran 
başlıca etkenlerden biridir. Çalışma büyük ölçüde bu kavramlar çerçevesinde 
tartışılmaktadır. 

Bu çalışma, zorunlu göç edenlerde nitelikli olmanın iş bulmaya etkisi 
anlamaya çalışmakta; İstanbul ölçeğinde eğitimli Suriyeli göçmenlerin, emek 
piyasasına girerken karşılaştıkları engelleri sorgulamaktadır. Çalışmanın 
temel sorunsalı, göçmenlerin Suriye’deki mesleklerine devam edebilme 
durumunu ve buna etki eden faktörleri anlamak olacaktır. Bu amaçla, 
göçmenlerin Suriye ve Türkiye’deki sosyal statü ve ekonomik gelirleri ile 
mesleki konumları karşılaştırılmakta ve vasıflarına uygun bir iş yapamayarak 
niteliksizleştirilmeleri (deskilling) olgusal olarak ele alınmaktadır. 
Niteliksizleştirilme durumu, kişinin mesleğinde bulunduğu noktadan devam 
edemiyor olmasını ifade etmekte; kişinin çoğunlukla niteliklerinin altında olan 
bir işte çalıştığını göstermektedir. Çalışmada, üniversite mezunu göçmenlerin 
seçilmesinin sebeplerinden biri, niteliksizleştirilmeyi en çok bu grubun 
deneyimlediğinin öngörülmesidir.

İkinci olarak, özellikle neoliberal politikalar sonucu artan niteliksizleştirilme 
olgusunu göçmenler bağlamında ele almaktır. Yeni küresel iş bölümünde, 
ekonomik yeniden yapılanmayı mümkün kılmak adına uygulanan politikaların, 
niteliksizleştirme yolu ile kendini sürdürebileceği düşünülmektedir. Bu 
durum, teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak açığa çıkan işsizlikle 
birlikte; yalnız göçmenlerin değil, eğitimli tüm kesimin problemi olarak 
görünmektedir. Türkiye’de de son yıllarda işsizliğin artan bir ivme ile 
yükseldiği düşünüldüğünde (DİSK, 2018), bu durum çok boyutlu bir problemi 
de işaret etmektedir. Bu bağlamda, Türkiyeli ve Suriyeli genç işgücünün, emek 
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piyasasına katılım biçimlerinde, ortaklaştıkları pek çok husus vardır (Çoban, 
2018). Her iki grup içerisinde, işsizlik oranı oldukça yüksek görünürken; 
gençlerin, en çok kayıt dışı, vasıf gerektirmeyen işlerde istihdam olanağı 
bulduğu gözlenmektedir (Çoban, 2018 : 212).

Göç literatürü genel olarak, gelişmiş ülkelerdeki niteliksizleştirilme 
problemini işaret etmektedir (Şenol-Sert, 2016: 105). Niteliksizleştirilme 
olgusu, son dönemde yalnız göçmenler için değil, yerli profesyoneller için 
de gündeme gelmiştir. Türkiye’nin göç veren bir ülke olmaktan çıkıp, göç 
alan bir ülke olmaya başlaması, göçmenler ve yerliler için de bir rekabet 
ortamının oluşabileceği anlamını taşır (Şenol-Sert, 2016: 106). Özellikle 
Türkiye’de son dönemde artan üniversite sayısı ve mezunla birlikte, yerli 
işgücü piyasası nitelikli insanı istihdam edecek bir alan yaratamamaktadır. 
Kapitalizmin kitlesel işsizliği yapısallaştıran bir rotada ilerlemesi; otomasyon 
ve bilgisayarlaşmanın hızla gelişmesi ve üretimde emek gücü payının 
düşmesi bu durumu derinleştiren unsurlar arasında sayılabilir (Bora ve 
Erdoğan, 2015: 30). İşsizlik gibi niteliksizleştirilme, Standing’in (2014) 
kavramsallaştırdığı prekaryalaşma, yani güvencesiz yaşama ve çalışma hali 
küresel ölçekte yaygınlaşmaktadır. Küresel emek sürecinin bir parçası olarak, 
göçü sınırlandırma ve şekil verme, yasal zeminde çalışmayı önlemekte ve 
mesleğini icra edememeye yol açmaktadır (Standing, 2014: 163). Bu bağlamda 
göçmenlerin, farklı biçimlerde ve farklı zeminlerde, güvencesiz çalışmaya 
ve niteliksizleştirilmeye en çok maruz kalan grup olduğu ve küresel birikim 
sürecinin devamlılığını sağlayan bir araç olarak görüldükleri söylenebilir.

Literatürde sıklıkla mülteciler ve göçmenlerin emek piyasasına katılımındaki 
farklılık incelenmiş; kaynak ülke, dil becerisi ve tecrübe temel değişkenler 
olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda mülteci istihdamını artırma adına mesleki 
eğitim ve dil öğrenimi sağlanmasının etkisi üzerine çalışmalar yapılmıştır. 
Temel olarak, mültecilerin tecrübeye ve dil yetkinliğine rağmen, göç ettikleri 
ülkede uzun bir müddet niteliklerine uygun iş bulamadığı ve emek piyasasına 
alt kademelerden girdikleri tespit edilmiştir (Bloch, 2002; Valtonen, 1990; 
Psoinos, 2007). Bu bağlamda, göçmenlerle ilgili çalışmalar çoğunlukla 
göçmenlerin istihdamı, emek piyasasına etkisi ve uyum süreçlerinden 
oluşmaktadır. Bunun yanı sıra, nitelikli göçmenlerin işgücündeki durumu 
ise akademik çalışmalarda kendine daha az yer bulmuştur. Bunun bir sebebi, 
göç sürecinin eğitimli ve nitelikli bireylerin bu becerilerini taşıyabilmesini 
(transferability of skills) engellemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Yönetici, profesyonel ve benzeri becerileri olan nitelikli göçmenler, 
uluslararası emek piyasalarında, ulusötesi şirketler ve uluslararası kuruluşlar 
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aracılığıyla iş ararlar (Castles, 2000: 270). Ancak zorunlu olarak ve hazırlık 
yapmadan göç edenler için bu durum çok mümkün görünmemektedir. Bu 
sebeple becerilerin doğrudan aktarılması zorlaşmaktadır.

Zorunlu göçle gelen sığınmacı ve mültecilere hukuki bir statü tanınmaması, 
sosyal haklara ve işgücüne erişimi kısıtlamaktadır. Söz konusu mülteciler 
olduğunda diğer göçmen gruplara  göre daha eğitimli olmalarına rağmen, nitelik 
ve iş tecrübelerinin tanınmaması istihdam edilmelerindeki birincil engel olarak 
gözükmektedir. Bu sebeple, iş piyasasında mültecilerin yaygın deneyimini 
eksik istihdam (under-employment) oluşturmaktadır (Africa Educational 
Trust (1998)’dan aktaran Ager ve Strang: 170). Bir başka çalışmada (Valtonen, 
1990), mültecilerin entegrasyonunun göçmenlerden farklı olduğu; gönüllü göç 
edenlerin, göç edecekleri yeri ve zamanı seçme şansı bulunurken; mültecilerin 
böyle bir şansının olmadığı ve entegrasyonlarının uygulanacak politika ve 
programlarla kolaylaştırılabileceği belirtilmiştir (1990: 22). Bloch (2002), 
mültecilerin İngiltere’de işe alınmaları ve karşılaştıkları engeller üzerine 
yaptığı çalışmada; mülteci istihdamının karakteristiğinin, mültecilerin yetenek 
ve deneyimlerini kullanamama ve daha çok ikincil olarak adlandırılabilecek 
sektörlerde, kısa vadeli ve yetersiz şartlarda çalışmak olduğunu ifade etmiştir 
(Bloch, 2002: 3).
 
Bu anlamda mültecilerin çoğunlukla zorunlu olarak hareket ettikleri için, 
bilgi sahibi olmadıkları işgücü piyasasında enformel sektörde çalışmak 
durumunda kaldıkları söylenebilir. Özellikle dil bilmedikleri için, nitelikleri 
ya da eğitimlerine uygun işler bulamayarak, niteliksizleştirilme deneyimi 
yaşamaktadırlar. Göçmenler için bir karar verebilme ve seçme şansı olduğunu 
söylemek mümkündür. Çoğunlukla iş fırsatları gibi ekonomik sebeplerle 
yapılan göçlerde, gidilecek yeri seçmede sosyal ağlar ve kültürel yakınlığın 
önemli rol oynadığı görülmektedir. Buna ek olarak aynı dine mensup olmak 
da göçü etkileyen önemli faktörlerden biri olabilmektedir. Bu bağlamda, 
göçmenler mültecilere kıyasla görece daha iyi işlerde, daha yüksek maaşlarla 
çalışsalar da; göç ettikleri ülke vatandaşları ile aynı statüye ulaşmaları 
ve entegrasyonları uzun zaman almaktadır. Bu anlamda göçmenlerin de 
mülteciler ile birlikte, niteliklerine uygun olmayan işlerde enformel olarak 
istihdam edildiklerini söylemek mümkündür. Nitelikli göçmenler; sığınmacı 
ve mültecilerin sahip olmadığı hukuki düzenlemelere sahip olmalarına karşın, 
eğitim ve niteliklerinin kabul görmemesi nedeniyle kendi mesleklerine devam 
edememektedir. Dil engeli, yerelle olan bağlantılardaki yetersizlik ve bilgi 
eksikliği göçmenlerde deneyim kaybına yol açmakta ve niteliksizleştirilmeleri 
ile sonuçlanmaktadır. Türkiye’deki Suriyeli göçmenler, geçici koruma 
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altında bulunmaktadır ve hakları tam anlamıyla verilmemiş, göçmenler yıllar 
içerisinde birtakım haklara sahip olmaya başlamışlardır. Örneklem içerisinde 
yer alan göçmenlerin, savaş sebebiyle göç etmiş olmalarına karşın, nitelikli 
olmaları ve çoğunlukla ekonomik sebepler nedeniyle ayrılmış olmaları da 
göçmen tanımını destekler niteliktedir.3 Hukuki statü ve hak bağlamında, 
mülteci tanımının kullanılması daha doğru görünmekle birlikte; göçmen 
tanımının kapsayıcılığı sebebiyle çalışmada yer alan Suriyeliler için göçmen 
terimi kullanılacaktır. 

SURİYELİ	GÖÇMENLERİN	İSTANBUL	EMEK	PİYASASINDAKİ	
MEVCUT KONUMLARI
Suriyeli göçmenler hem akrabalık bağları hem de iş imkanları doğrultusunda 
büyük kentlere göç etmiştir. En fazla göçmenin yaşadığı İstanbul’un, en önemli 
yaşam duraklarının başında gelmesinin temel nedeni, istihdam olanaklarının 
diğer illere oranla daha fazla olmasıdır (INGEV, 2016). Bununla birlikte, 
İstanbul’da yaşayan genç işgücünün büyük bölümü vasıf gerektirmeyen işlerde 
çalışmaktadır (İNGEV, 2017; Çoban, 2018). En fazla istihdam edilen grubu 
(% 39.7) 15-34 yaş arası ilköğretim, ortaokul ve altı mezunları oluşturmakta 
iken aynı yaş grubunda lisans ve üstü eğitim görenlerin istihdamı ise % 27.7 
düzeyindedir. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından yapılan çalışma, İstanbul’da 
yaşayan ve istihdam içerisinde yer alan aynı yaş grubunda sıklıkla işyeri 
değiştirildiğini gözlemlemiştir. Bu durum İstanbul’da işgücü hareketliliğinin 
yüksekliğini yansıtmaktadır. Bir başka araştırmaya göre (INGEV, 2016), 
Suriyeli göçmenlerin haklara erişimindeki engelin Türkçe konuşamamaktan 
kaynaklandığı; bununla birlikte istihdama katılanların Türkçe bilme oranlarının 
yükseldiği vurgulanmıştır (Çoban, 2018: 202). Ayrıca tekstil sektörü içinde 
iş bulmalarında dil bilmemenin iş bulmayı zorlaştırdığını düşünenlerin oranı 
düşük görünürken; eğitim, deneyim, vasıf gibi faktörler kontrol edildiğinde 
dil bilmenin ücretleri olumlu yönde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır (Erol 
vd., 2017: 100). Suriyeli göçmenlerin misafir olarak algılanması ve net bir 
uyum politikasının olmaması sebebiyle de, göçmenler dil öğreniminden istek 
bakımından uzak görünmektedirler. Ayrıca istihdam ve konut piyasalarında 
maruz kaldıkları sömürü şekilleri, gündelik hayattaki ayrımcı pratikler, eğitim 
ve sağlıkta yetersiz hizmet, yoksulluk ve işsizlik, statünün sağlayabileceği 
güvenden yoksunluk gibi pek çok sorunu da dile getirmişlerdir (Kaya, 2017a: 
64). Yine bahsedilen bu hususların, göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atmak 
pahasına AB ülkelerine gitmeyi denemeye ittiği görülmüştür (Kaya, 2017a. : 
64).
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Suriyeli göçmenlerin emek piyasasındaki genel görünümü böyle iken; 
örneklem içerisindeki durum, göçmenlerin gelişlerindeki ilk dönem ve sonraki 
dönem olarak farklılaşmaktadır. Aynı zamanda, önce ve sonra gelenler arasında 
az da olsa bir farklılık gözlemlemek mümkündür. Göçmenlerin çoğunlukla 
Halep’ten gelmesi sebebiyle 2015’te göç edenlerin çoğunluğu oluşturduğu 
örneklemde, Türkiye’nin, Suriye’den gelen göçmen akınının önüne geçmek 
için, vize uygulamasını tekrar başlatması, sınırın kısmen kapatılmış olması 
ve Suriye- Türkiye arası direk uçuşların yapılmıyor olması sebebiyle, 
göçmenler yalnızca sınırdan ve kaçak olarak gelebilmişlerdir. Bu geliş biçimi 
aynı zamanda hukuki statüyü etkileyeceğinden, nitelik ile eşleşen mesleği 
bulabilme ve güvenceli çalışma için de önemlidir. Göçmenler genellikle 
karayolu ile Gaziantep üzerinden Türkiye’ye gelmişler ve burada kalmadan 
doğrudan İstanbul’a gelmişlerdir. İlk etapta dil bilmemeleri sebebiyle zorluk 
yaşayan göçmenler, İstanbul’daki sosyal ağları sayesinde hayata uyum 
sağlayabilmişlerdir. Akrabası olanlar bu süreci daha kolay atlatmış; çoğunlukla 
göçmenler bir süre kendi niteliklerinin altında enformel olarak çalışmışlardır. 
Bu ilk sürecin, göçmenler için yeni sosyal ağlar geliştirebilecekleri bir geçiş 
dönemi olduğu iddia edilebilir.

Göçmenler, en zorlu süreç olan ilk göç ettikleri dönemde çoğunlukla ilk 
buldukları işe girmek zorunda kalmışlardır. Yeni bir ülke, dil ve kültürle 
karşılaşan göçmenlerin geldiği yerde sosyal ağlara sahip olanlarının bu süreci 
daha az zararla atlattığı; geri kalanının bu süreçte daha çok zorluk yaşadığını 
söylemek mümkündür. Daha sonraki süreçler daha çok hukuki statüleri 
ile ilişkili olabilmektedir. Suriyeli göçmenler, Türkiye’de geçici koruma 
kartına ya da ikamet iznine sahip olabilir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 
göre, yabancılar için ikamet başvurusu ikamet edilecek il valiliğine gerekli 
belgelerle birlikte yapılmaktadır.3 Uçakla gelen, kampta kalmayan ve geçici 
korumaya başvurmayan göçmenler, doğrudan Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma uyarınca ikamet izni alabilmektedirler. Böylece katılımcılar arasında 
geçici koruma alan 15, ikameti olan 10 ve resmi bir belgesi olmayan 2 kişi 
bulunmaktadır. 4 kişi vatandaşlık almıştır. Görüşülen kişiler, her yıl kısa süreli 
olan ikamet izinlerini yeniletmektedirler. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
2018 verilerine göre, ikamet izni alan yabancılar arasında 99.643 ile Suriyeliler 
ikinci sırada bulunmaktadır. 

EMEK	PİYASASINA	GİRİŞ:	ZORUNLU	YENİDEN	BAŞLANGIÇ
Türkiye’de geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyeli bir göçmenin 
çalışabilmesi için, işverenin başvuruda bulunması gerekmektedir. İşveren, 
işyerindeki Türkiye Cumhuriyeti uyruklu çalışanların toplam sayısının 
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%10’unu geçecek sayıda yabancı çalıştırmak için başvuru yapamaz. İşyerinin 
kayıtlı bulunduğu ildeki Çalışma ve İş Kurumu’ndan alınacak olan “Bu işi 
yapabilecek nitelikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bulunmamaktadır” 
biçimindeki resmi yazı ibraz edildiğinde Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Bakanlığı istihdam kotası uygulamaksızın başvuruyu 
değerlendirebilir (HAK-İŞ, 2017: 58). İkameti olanlar için ise böyle bir 
gereklilik bulunmamaktadır.

Örneklem içerisinde yer alan Suriyeli göçmenlerin emek piyasasına dahil 
oldukları ilk süreçte sosyal güvenceye sahip olmadıkları ve enformel olarak 
çalışmaya başladıkları gözlemlenmiştir. 26 katılımcının 9’u kendi bağlantıları 
ile iş bulurken; 12 tanesi internet üzerinden iş bulmuştur. Örneklem içerisinde 
iş bulamayanların ortak özellikleri ise; diğer katılımcılara oranla daha büyük 
bir yaşa sahip olmak, İstanbul’da sosyal ağa sahip olmamak ve Türkçe 
bilmiyor olmaktır. İşgücü piyasası hakkındaki bilgi eksikliği, göçmenler 
için bir başka engeldir (Sert, 2016: 110). Yeni gelen göçmenler, hem ülkeye 
hem de iş piyasasına dair bilgi sahibi olmadıkları için, kendi meslekleri ve 
becerileri ile örtüşen işlere başvuramamıştır. Vossemer ve Schuck (2015), 
işsiz kalmaktansa eğitim seviyesinin altında bir işe girmenin mi yoksa yeterli 
istihdam (adequate employment) sağlayana kadar işsizliği sürdürmenin mi 
daha iyi olacağını tartışmışlardır. Ekonomik durumu bir süre için çalışmamaya 
elveren göçmenlerin uzun süre iş aradıkları görülmüştür. Niteliksiz bir iş 
yapmaktansa işsizliği sürdüren Mina, 1 yıl boyunca iş bulamayınca Irak’a 
çalışmaya gitmiştir. Eşi de doktor olan Mina, Türkiye’de, Suriye’den getirdiği 
para ile geçinmiştir:

“Buraya geldiğim zaman iş bulamadım, eşim de çalışmadı. Başka 
şeyler var yani, ortacı, terzi olarak. Biz kabul etmedik; çünkü 
param biraz vardı, altınlarımı sattım. Bittiği zaman Irak’a gittik. 
O sene her şey çok zordu. Çünkü yeni geldik, yeni dil, hiçbir şey 
bilmiyoruz. Yeni hayat, yeni yer biliyorsun” Mina (35, Doktor)

İstanbul ölçeğinde tekstil sektöründe çalışanlar üzerine yapılan araştırmada 
(Mutlu vd., 2017), genç oranının daha fazla olduğu Suriyeli tekstil işçilerinin, 
özellikle yükseköğretimden mezun olanlarının Türkiyeli işçilere oranla daha 
fazla olduğunu ve Suriyelilerin mesleki olarak aşağı doğru bir yönelimde 
oldukları tespit edilmişlerdir (Mutlu vd., 2017: 88). Katılımcılar, kısa bir süre 
enformel işlerde çalıştıklarını ifade etmişlerdir.
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“Fabrikada 4-5 ay ortacı olarak çalıştım, 700 lira aldım. 
Arkadaşım Zeytinburnu’nda tekstil fabrikaları var dedi, tek tek 
gidip sordum.” Hüseyin (30, İç Mimarlık Mezunu)

“Buraya ilk geldiğimde arkadaşlarımın evine gittim, dört 
kişilerdi. Hepsi çanta fabrikasında çalışıyordu, ben de 4 ay kadar 
orada çalıştım. Çok kolaydı; buradan alıp oraya koyuyordum. 
Daha sonra küçük bir fabrikada iş buldum, mum fabrikasıydı. 
2 yıl boyunca orada çalıştım. İlk başladığımda haftalık 250 
alıyordum, son olarak haftalık 400 lira idi. ” Yiğit (27, Bilişim 
Mezunu)

Bunun yanında kendi mesleklerini devam ettiren ve sosyal ağları olanlar 
genellikle, kendilerinin şanslı olduklarını belirtmiş ve pek çok Suriyelinin 
bunu yapamadığını da  görüşme sırasında dile getirmiştir. Çalıştıkları işi 
internetten bulan göçmenler, Suriyelilerin hem güvencesiz ve düşük ücretle 
çalışmaya daha kolay razı olacakları düşünülerek daha kolay işe alındıklarını 
ifade etmişlerdir.

“İşi internetten buldum. Bütün şirketler Suriyelileri tercih ediyor 
çünkü daha düşük maaş ödemek istiyorlar.” Bassam (27, İç 
Mimar)

Grafik tasarım mezunu olan Serra, Suriye’de bir yıla yakın farklı projelerde 
yer almıştır. Türkiye’ye gelince özel bir ilkokulda İngilizce öğretmeni olarak 
çalışmaya başlamıştır:

“Üç aylık sözleşme yapılmıştı ama kopyasını bana vermediler. 
Sadece bir ay çalıştım sonra diğer hoca geri geldi. Öğretmekle 
ilgili bir şeyde kendimi iyi hissetmedim; kendimi bulamadım. 
Ben öğretmen değilim, özellikle yabancı bir dilde ders vermek 
çok zor. Çünkü senin çocukların anlayacağı bir dilin olmuyor. 
İngilizce biliyorsun ama bağ kuramıyorsun.” Serra (28, Grafik 
Tasarım Mezunu)

 
Genel olarak göçmenler ilk etapta iş bulmada zorlanmış ve bulamadıklarında 
psikolojik olarak yıprandıklarını ifade etmişlerdir. Suriyeli göçmenler 
bağlamında hukuki konumun hem iş bulmaya hem de güvenceli çalışmaya 
etki ettiğini söylemek mümkündür. Vatandaşlık alanlar ve ikameti olanların 
çoğunluğu sigortalı çalışmaktadır. Bunun dışında geçici korumada olanların 
sıklıkla dile getirdiği üzere Suriyeli göçmen çalıştırma kotası için gerekli 
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olan % 10 sigorta yapımına engel gösterilmektedir. Bu anlamda başlangıç 
durumunda geçici koruma altında olanların işgücüne enformel yolla 
katıldıkları görülecektir. Şu an işsiz olanların, en son iş yerlerindeki güvence 
durumu ifade edilmiştir. (Bkz.	 Tablo	 2.:	 Suriyeli	 Göçmenlerin	 Hukuki	
Statüleri	ile	Sosyal	Güvence	Durumları)

Tablo	 2.:	 Suriyeli	 Göçmenlerin	 Hukuki	 Statüleri	 ile	 Sosyal	 Güvence	
Durumları
Katılımcı Hukuki Statü Sosyal Güvence Maaş (TL) 
Mahir İkamet Var 14400 (3000 Dolar)

Noya Geçici Koruma - 9600 (2000 Dolar)

Mahmud İkamet Var 7200 (1500 Dolar)

Nedim İkamet - 7200 (1500 Dolar)

Rümeysa Vatandaşlık Var 4500

Bassam İkamet Var 4000

Cemal İkamet - 3600 (750 Dolar)

Abdal Vatandaşlık Var 3500

Hüseyin Yasal Belge Yok - 3000

Kadir Geçici Koruma Var 2500

Mina İkamet Var 2500

Şeyma İkamet - 2300

Ahmad Geçici Koruma - 2000

Hamid Geçici Koruma - 2000

Muhsin Vatandaşlık Var 2000

Nevra İkamet Var 2000

Ayla Geçici Koruma - 1800

Rabia Geçici Koruma - 1500

Rana Geçici Koruma - 1500

Sefa İkamet - 1500

Yiğit Geçici Koruma - 1500

Amir Geçici Koruma - İşsiz

Rami İkamet - İşsiz

Serra Yasal Belge Yok - İşsiz

Biroya İkamet - İşsiz

Feriha Vatandaşlık Var İşsiz

2018 yılı için ortalama Dolar Kuru 4.8 olarak alınmıştır (Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası)
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Grafik analiz edildiğinde, 5 göçmenin işsiz olduğu ve 4 göçmenin, 2018 
yılında net 1600 lira olan asgari ücretin altında maaşla çalıştıkları ve hiçbirinin 
sosyal güvencesinin bulunmadığı göze çarpmaktadır. Geriye kalan 18 göçmen 
içinde, 8 göçmenin ise 2500 lira ve bunun altında ücret aldığı; yalnızca 10 
göçmenin 2500 TL üzerinde ücret alırken; 5 tanesinin sosyal güvencesinin 
olduğu görülmektedir.

Bir başka etmen olan hukuki statü bağlamında incelendiğinde; ikamet sahibi 
olan veya vatandaşlık almış olan 7 göçmenin 2500 TL üzerinde ücret aldığı ve 
bunların 6’sının sigortalı olarak çalıştığı ortaya çıkmaktadır.  Bununla birlikte 
vatandaşlık alan göçmenlerin tamamının sigortalı olduğu görülmektedir. 
Göçmenlerin nitelikleri ile uyuşan iş bulmakta zorlanmalarının en önemli 
etkeni yasal statü eksikliğidir. Görüşme yapılan göçmenler içinde geçici 
koruma altında olanların bu durumla daha sık karşılaştıkları gözlenmiştir. 
Örneklem içerisinde asgari ücretin altında maaş alan hiçbir göçmenin sosyal 
güvencesinin olmaması bu durumu destekler niteliktedir. Geçici bir statüye 
sahip olan, mülteci değil sığınmacı olarak tanımlanan Suriyeli göçmenler, 
çalışma izinleri olmaması sebebiyle alt kademelerden emek piyasasına 
girmeye razı olmuşlardır. Bu durum aynı zamanda nitelikli emeğin yeterli 
biçimde değerlendirilememesine yol açmaktadır.

Göçmenler için güvenceyi etkileyen hususlardan biri de vatandaşlık almış 
olmaktır. Örneklemde yer alan ve vatandaşlık alan 4 göçmenin de güvenceli 
olarak çalıştığı gözlemlenmektedir. Mülteciler için vatandaşlık almak, daha 
çok insan güvenliği, toplumda daha iyi bir statü kazanma ve daha çok hakka 
sahip olma anlamı taşır (Akçapar ve Şimşek, 2017: 178). Vatandaşlık alan 
mültecilerin ev sahibi ülkeye ekonomik ve sosyal olarak dahil olma isteğinin 
artması muhtemel görünmektedir. Mültecilerin özgürlük ve hareket kazanması, 
yasal statüyle haklarını kullanabilir hale gelmeleri ve resmi bir belgenin verdiği 
avantajla kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacaktır (Bloch, 
2000). Suriyeli göçmenler, kendilerine verilen geçici koruma ve Suriyelilerle 
ilgili söylemin politik gündeme bağlı olarak değişkenliği sebebiyle güvende 
hissetmeme ve geleceğini görememe durumunu vurgulamıştır. Bu anlamda 
mülteci statüsü verilmeyen göçmenlere vatandaşlık verilmeye başlanması, 
göçmenlerin yalnız ekonomik ve sosyal haklara erişiminde kolaylık 
sağlamamış, göçmenler psikolojik olarak Türkiye’de kendilerini daha güvende 
hissettiklerini ifade etmişlerdir. 
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DİPLOMANIN	VE	DİL	BİLMENİN	ETKİSİ:	BİR	EFSANE	
YIKILIRKEN
Güvencesizleşme ve niteliksizleştirilme yalnız göçmenler için bir olgu 
olmayıp, neoliberal süreçte sosyal devletin tasfiyesi ile ayakta tutulmaya 
çalışılan ekonominin istihdamı azaltarak büyümesinin bir sonucudur (Bora 
ve Erdoğan, 2015: 15). Dolayısıyla yalnız göçmenler için değil, yerel halk 
için de kapitalizmin bir sonucu olarak ortaya çıkan işsizlik, üniversite mezunu 
olmayı değersizleştirmiş; eğitimli bir işsiz ordusu yaratmıştır. Yıllardır artan 
işsizlik rakamları ile birlikte, nitelikli olmak iş sahibi olmak için yeterli 
olmamaktadır. Çalışmanın gerçekleştirildiği 2018 yılında Türkiye’de, işsizlik 
oranı %11 seviyelerindeyken; bu rakam Haziran 2020 itibariyle bu oran %13’e 
yükselmiştir.4 Bu çerçevede, Suriyeli göçmenlerin işgücünde yer alabilmeleri 
de önemli bir sorun olarak görülmektedir.

Ferrer ve Riddell (2008: 213), araştırmalarda sıklıkla diploma etkisinin 
(sheepskin effect) öneminin tespit edilmesine karşın, bunun işgücüne katılan 
göçmenlerde önemli olmadığını vurgulamışlardır. Göçmenlerin göç ettikleri 
ülkedeki eğitim programlarıyla kazandıkları yeterliliklerinin, yerlilerin 
diplomaları gibi kabul gördüğünü ifade etmişlerdir. Göçmenlere tecrübe 
ve aldıkları eğitim yerlilere oranla daha az getiri sağlarken; ancak eğitim 
programlarını tamamladıklarında daha yüksek getiriye sahip olmuşlardır 
(Ferrer ve Riddell, 2008: 214). Yabancıların niteliklerinin ve belgelerinin 
tanınmaması bazı mesleklerin girişine bir engel teşkil edebilir. Bu bazı 
durumlarda yabancıların yeterliliklerini yeniden kanıtlamasını gerektiren 
zorlu bir süreç olmaktadır (Mattoo vd, 2006). Bu bağlamda, Türkiye’de tanıma 
ve denklik süreci, Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından yürütülmektedir. 
Bu süreç akreditasyon olarak adlandırılmakta ve YÖK tarafından belirli 
bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir 
yükseköğretim programı ve yükseköğretim kurumu tarafından karşılanıp 
karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence süreci olarak 
tanımlanmaktadır. Akreditasyon süreci 5 aşamadan oluşmakta ve YÖK Tanıma 
ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca yürütülmektedir.4 Çalışmada 
görüşme gerçekleştirilen Suriyeli göçmenler, neredeyse diplomalarının hiç 
sorulmadığını; bunun yanında tecrübeli olmanın önemli olduğunu ifade 
etmişlerdir. Katılımcılar arasında yalnızca bir kişi 1 yıla yakın süre uğraştıktan 
sonra denklik yaptırdığını dile getirmiştir. Bununla birlikte göçmenlerden ikisi 
Ankara’ya gitmelerinin gerektiği ve uzun bir süreç olduğu için başvurmayı 
planlamadıklarını söylemiştir. 
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Jamil (2017), göç edilen ülkeye önce gelenler ve sonra gelenler arasında bir 
ayrım olmasının, yeni gelenlerin zor durumdaki yerel emek piyasası tarafından 
desteklenemiyor oluşlarından kaynaklandığını belirtir. Yabancı diplomaların 
ve becerilerin sertifikalandırılmasındaki tanınma zorlukları yüzünden, göç 
öncesi eğitimin mültecilerin istihdam edilebilirliğinde sınırlı etkiye sahip 
olduğu belirtilmiştir (Jamil, 2017: 2). 18 yıllık matematik öğretmeni olan 
Amir, hem Türkiye’ye daha geç geldiği hem de yaşlı olduğunu düşündüğü 
için iş bulamadığını belirtmiştir:

“Türkiye dünyadaki en güzel ülke ama iş bulmak çok zor. 
Suriye’de hepimizin bir işi vardı, sonra buraya geldik. Türkiye 
sadece gençleri çalıştırıyor. Fark ettiğim şey şu; gençlere 
öğretmenlik filan gibi kolay şeyleri veriyorlar. Bizim gibi büyük 
yaştaki insanlar ise iş bulamayınca fabrikaya gidiyoruz, inşaatta 
çalışmak zorunda kalıyoruz. Burada işe başvurmayı çok denedim 
ama olmadı. Eğitim merkezinde 10 günlük bir eğitim vardı, ona 
yetişmediğim için okullar kabul etmiyor. 18 yıllık öğretmenlik 
10 gün yüzünden gitti.” Amir (49, Matematik Öğretmeni)

Yaşı daha yüksek olan göçmenler de, diğer katılımcılara göre daha tecrübeli 
olmalarına rağmen, hem 2016 yılında gelmiş olmaları hem de burada daha az 
ağa sahip olmaları nedeniyle niteliklerine uygun işler bulamamıştır. Bunun 
yanında, kalifikasyonunun Türkiye’de eşdeğerinin bulunmaması sebebiyle, 
tecrübesi ve eğitimi geçerlilik görmeyen göçmenler ise, pek çok başvurudan 
ya hiç cevap alamamış ya da mesleğinin anlaşılmadığı ve tanınmadığı 
durumlarla karşılaşmıştır. İngilizce öğretmenliği yapan iki katılımcı ise 
tecrübenin yanı sıra, sahip oldukları CELTA belgesi ile (Certificate in English 
Language Teaching to Adults) iş bulabilmişlerdir.

“Bursa’da iken enformel çalışıyordum, bir nevi kullanıldım. 
Bana saatlik ödeme yaptılar, 18 lira idi. Çok fazla çalıştım ve 
para kazanarak CELTA’mı aldım. Sonra oradan ayrılıp İstanbul’a 
geldim. Yeni pasaport aldım. Bir ara intiharı düşündüm dürüst 
olmak gerekirse. İkamete başvurdum ve hayata tekrar başladım.” 
Muhsin (32)

“Yüksek lisansım bana burada öncelik tanıdı. İngiliz Dili ve 
Edebiyatı mezunu çok arkadaşım var ama eğer sertifikanız 
yoksa öğretmen olarak çalışamazsınız. Çoğu o yüzden burada 
çalışamadı.” Abdal (30)
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Literatürde sıklıkla belirtilen dil bilmenin gidilen ülkede iş bulmayı 
kolaylaştırdığı belirtilmektedir. Suriyeli orta sınıf göçmenlerle yapılan 
araştırmada (Sunata, 2017), göçmenlerin ekonomik sıkıntıların yanı sıra, 
en çok zorluk yaşadıkları konu Türkçe bilmemeleridir. Buna karşın bir 
başka çalışmada (Erol vd, 2017: 100), göçmenlerin İstanbul’daki tekstil 
sektörü içinde iş bulmalarında dil bilmemenin iş bulmayı zorlaştırdığını 
düşünenlerin oranı düşük görünürken; aynı çalışma eğitim, deneyim vasıf gibi 
faktörler kontrol edildiğinde dil bilmenin ücretleri olumlu yönde etkilediği 
bulgusuna ulaşmıştır. Literatürde belirtilenin aksine, örneklemde yer alan 
çok az katılımcının iş bulmasında Türkçe biliyor olması etkilidir. Araştırma 
bağlamında bunun bir sebebi de, katılımcıların önemli bir kısmının Arap 
ülkeleri merkezli firmalarla çalışıyor olması ve Arapça dilini kullanıyor 
olmalarıdır. Dolayısıyla iş bulmalarında Arapça bilmenin onları avantajlı bir 
konuma soktukları iddia edilebilir. Görüşülen göçmenler işyerinde sıklıkla 
Arapça kullandıkları için Türkçe öğrenememiş olduklarını ve Suriye’de sahip 
oldukları İngilizce bilgisini de kısmen unuttuklarını dile getirmişlerdir.

Göçmenler için İngilizce biliyor olmak avantajlı iken; Türkçe bilmek kendi 
meslekleri adına çok büyük bir önem arz etmemiştir. Türkçe bilenler ise çeviri 
yapmaya dayalı, geçici işlerde ve enformel sektörde çalışmışlardır. İngilizce 
bilmeyen göçmen sayısı örneklem içerisinde az olmakla birlikte, İngilizce 
bilmek göçmenlerin iş bulmasında etkili olmuştur. Çoğunluk için ise Arapça 
biliyor olmak; Suriyeli ya da Arap ülkeleri merkezli firmalarla çalışmalarına 
yardımcı olduğu söylenebilir.  

TECRÜBENİN	TANINMASI:	SAHİP	OLMAK	YA	DA	YENİDEN	
KAZANMAK
Göçmenler için yaptıkları işler, yalnız hayatlarını devam ettirmeyi sağlamakla 
kalmamakta; sosyal bir varlık olarak gittikleri ülkede tutunabilmelerinde 
kritik bir rol oynamaktadır. Bu sebeple göçmenlik öncesi yaşadıkları hayat, 
yeniden yerleşim sonrası yaşadıkları hayattan farklı olabilmekte; yetenekleri 
ve deneyimleri emek piyasasına kolayca aktarılamazken, yeterlilikleri, 
diplomaları ve lisans eğitimleri çoğunlukla kabul edilmemekte ve eğitim 
geçmişleri avantaj sağlamamaktadır (Koyama, 2013: 948). Göçmenler için 
deneyim ve niteliklerine göre işlerde çalışamamalarından kaynaklı statü kaybı 
tek problem olmamakta; daha az ücret ödenen, daha az emeklilik sigortası 
sunan ve daha az iş güvenliği olan işlerde çalışmaktadırlar.  Göçmenlerin daha 
uzun süre ülkede olmaları emek piyasasında daha başarılı olacakları anlamı 
taşımadığı gibi, piyasa hakkında bilgi ve iletişim eksikliğinin de mesleki 
olarak aşağı gitmede ana sorun olmadığının altı çizilmektedir (Krahn vd, 
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2000: 73). Göçmenlerin yaşamlarını devam ettirebilmek adına nitelikleri ile 
uyuşmayan işlere girmesi beklenebilir. Burada bir başka husus da doğrudan 
kendi mesleklerini yapma imkanı bulamadıklarında benzer alanlara ancak 
niteliklerinin altında yönelmeleridir. 

Çalışmada yer alan göçmenler arasında daha tecrübeli olmalarına karşın 
çalışamayan olduğu gibi, yeni mezun olduğu için kendi mesleğine devam 
edemeyen de vardır. Yaşı 40 ve üstünde olanların daha fazla işsiz kaldığı 
görülmektedir. Katılımcılar arasında mesleklerini devam ettirenlerin daha 
tecrübeli olanlar olduğu söylenebilir. Buna göre öğretmenler, mimarlar ve 
sosyal bilimler alanından mezun olanlar daha çabuk istihdama katılmışlardır. 
Ayrıca göçmenlerin eğitim gördükleri benzer alanlara yönelme eğiliminde 
oldukları söylenebilir.

Suriyeli akademisyenlerle ilgili yapılan bir araştırmada (Erdoğan, 2017b), 
akademisyenlerin büyük bir kısmı yapmaları gereken işleri yapamadıklarını, 
Arapça dili öğretmeni gibi değerlendirildiklerini ve bunun kapasitelerini 
kullanmalarına engel olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmayı yürüten 
akademisyenler, Suriyeliler özelinde bir denklik kurumunun kurulması 
gerektiğini ifade etmişlerdir (Erdoğan, 2017b: 30). Suriyeli akademisyenlerin 
önemli bir bölümü ise kendilerine düşük maaş verildiğini ve üniversiteler 
arasında da ciddi farklılıklar bulunduğunu belirtmişlerdir. (Erdoğan, 2017b: 
30).

“Arapça öğretmeni olarak uyuşuyor ama ben üniversitede 
İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Ne sebeple olmadı 
bilmiyorum. Belki benden daha iyi olan, yüksek lisans yapanlar 
yapıyor. Bazen daha iyi bir iş ister miyim diye düşünüyorum. 
Özellikle son zamanlarda Arapça öğretmek benim için stresli 
olmaya başladı. Çünkü ders kitaplarından mutlu değilim. Kendi 
materyallerimi kendim hazırlıyorum. Yani 3 saatlik ders için 
6 saat hazırlanıyorum; oldukça stresli.” Muhsin (32, Arapça 
Öğretmeni)

Muhsin işinin bu şekilde çok yorucu olduğunu, bu sebeple Haziran’da 
sözleşmesinin bitmesiyle 3 ay tatil yapacağını ve yeni dönemde başka bir iş 
bakacağını söylemiştir.

Öte yandan göçmenler, Suriye’deki üniversite öğrenimleri boyunca da 
uzun staj ve çalışma deneyimleri yaşadıklarını vurgulamıştır. Bu anlamda 
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Suriye’de üniversite öğrenimi görenlerin mezun olurken Türkiye’ye kıyasla 
daha donanımlı oldukları iddia edilebilir. Göçmenler sıklıkla, Türk bir çalışan 
yerine kendilerinin çalışıyor oluşunu; kimi durumlarda İngilizce bilmesinden 
kimi durumlarda ise daha çok program bilmesinden kaynaklandığını 
söylemişlerdir.

“Okuldayken staj yaptım. Mezun olduktan sonra 6 ay çalıştım 
üniversitede eğitmen olarak. İş yaparken kullandığım programlar 
bana yardımcı oldu. Üniversitede iken yaptığım stajın faydası 
oldu. Staj Türkiye’den farklı, normal iş gibi 1,5 yıl idi.” Bassam 
(27, İç Mimar)

Görüşülen 2 mimar, birden fazla program biliyor olmalarının burada iş 
bulmalarını kolaylaştırdığını belirtmiştir. Kadir ise burada tecrübeli olduğu 
için kolay iş bulduğunu dile getirmiştir:

“Burada 2 yıldır çalışıyorum. Türkiye’ye geldikten 40-45 gün 
sonra bu işi buldum. Belki şanslıydım çünkü deneyimimin vardı 
ve deneyimli birini arıyorlardı. Aradıkları tek şey bu, diplomaya 
bakmıyorlar. Tüm hayatımızı bu belgeleri almak için harcıyoruz 
ama bunlar Türkiye’de bir anlam ifade etmiyor.” Kadir (33, 
Turizm Firması Çalışanı)

Örneklem içerisinde, İstanbul’da yaşayan Suriyeli göçmenlerin içerisinde 
tecrübeli olanların kendi mesleklerine devam edebildiği gözlenmiştir. 
Özellikle Suriye’de bir çalışma deneyimi olan göçmenler, internet ya da kendi 
sosyal ağları aracılığıyla daha kolay iş hayatına girmişlerdir. Göçmenler, düşük 
ücretlerle işe başlayıp sonradan daha yüksek ücretlerle çalıştıklarını ve kimi 
durumlarda da sigortaya sahip olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca Türkiye’de 
kazandıkları tecrübeler de mesleki olarak ilerlemelerini sağlamıştır. Özellikle 
daha uzun süre Türkiye’de yaşayan göçmenlerde bu durum daha belirgindir. 
Bu anlamda Türkiye’deki tecrübenin Suriye’deki tecrübelerinden daha etkili 
olduğu iddia edilebilir.

SOSYAL	AĞLARIN	ÖNEMİ:	UYUM	SÜRECİNDE	BİR	KATALİZÖR
Sosyal ağlar, yasal olmayan koşullar altında var olmanın, ortak bir kaderi 
paylaşmanın zorunlu kıldığı, belli bir düzenleme sunabilen, gündeme gelecek 
anlaşmazlıkları çözme yeteneği olan bir ilişkiler sistemidir (Işık ve Pınarcıoğlu, 
2012: 54). Bu enformel tutunma biçimi gündelik hayatı kolaylaştırmanın 
yanında bir araya gelişleri ve hareketliliği artırmaktadır. Bu sosyal ağlar, 
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devam eden dayanışma ilişkileriyle dinamik ve biriken bir toplumsal olgudur. 
Sosyal ağlar göçmenler için, hem göç etme kararını etkimekte hem de 
erken yerleşimi kolaylaştırmaktadır (Bloch, 2002: 11). Çalışma içerisindeki 
göçmenlerden İstanbul’u seçenlerin büyük çoğunluğu, İstanbul’da akrabası ya 
da arkadaşları olduğu için İstanbul’u tercih ettiklerini dile getirmiştir.

Sosyal ağlar, göç edilecek yeri belirleyebileceği gibi göç sonrası yaşanacak 
yerden iş hayatına kadar yaşamı kurmada hayati bir öneme sahiptir. Görüşülen 
Suriyeli göçmenlerin iş bulmada çoğunlukla sosyal ağlardan faydalandığı 
gözlenmiştir. İstanbul’a göç edilmesinde en temel etken tanıdıkların olması 
iken; bu durum iş bulmada da göçmenlere kolaylık sağlamıştır. Göçmenler 
uzun süre kendi başlarına iş aradıklarını ancak tanıdık bir kişi olmadıkça 
kabul edilmediklerini sıklıkla dile getirmişlerdir. Göçmenler hem katıldıkları 
eğitimlerde kurdukları ilişkiler hem de bulundukları işlerde bağlantılar kurarak 
iş değiştirme stratejisi de uygulamışlardır.

“Benim Türk bir akrabam var, turizm işleri yapıyor. Bu projeyi 
o bulmuştu, bana teklif etti. O aracıydı, parayı da o kazandı.” 
Cemal (29, İç Mimar)

“Bir önceki işimi kuzenim sayesinde buldum. Suriyeliler ile 
ne kadar çok ilişki kurarsan iş bulman o kadar kolay oluyor. 
Facebook’ta sayfalarımız var, iş ilanları paylaşılıyor. Bu da iş 
bulma şansımızı artırıyor. Bu sayfalar sayesinde iş bulmak için 
ajanslara yazılıp, para vermiyorsunuz.” Rabia (32, Bilgisayar 
Mühendisliği Mezunu)

“Tüm işleri bağlantılarımla buldum. İlk işi arkadaşımın arkadaşı 
buldu.” Serra (28, Grafik Tasarım Mezunu)

“Bir kadın bana BM doktor istiyor dedi ve o da bu dernekte 
çalışıyordu. Ben gelip evraklarımı verdim, tamam kabul ediyoruz 
dediler.” Mina (35, Doktor)

Nitelikli göçmenler bilgi birikimi ve iş tecrübelerini de beraberlerinde 
götürürler ancak pek çok nitelikli göçmen emek ve niteliklerinin 
ücretlendirilmesinde ayrımcılıkla karşılaşırlar (Castles ve Miller, 2008: 
243). Dadush ve Niebuhr (2016: 2), zorunlu göçmenlerin çalışma izinlerinin 
olmadığı yerlerde enformel iş piyasasına katılma eğiliminde olduklarını ve 
aşırı düşük maaşlarda çalıştıklarını belirtmişlerdir. Benzer şekilde, Creese ve 
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Wiebe (2009), göçmenler için düşük vasıflı, düşük ücretli ve güvencesizliği 
içeren bir biçimde mesleki olarak aşağı gitme deneyiminin oldukça yaygın 
olduğunu tespit etmiş ve entegrasyonun, yeteneklerin ve eğitimin kullanıldığı 
bir işin, düşük ücret, güvencesizlik ve işsizliğe karşı hak ettikleri değeri 
görmeleri ile sağlanabileceğini ifade etmişlerdir. Entegrasyon yalnızca gelir 
ile ölçülemezken; adil ücretin dikkate alınması gereken bir faktör olduğu 
belirtilmiştir (Creese ve Wiebe, 2009: 71).

Çalışmadaki Suriyeli göçmenler genel olarak yaptıkları işten ve İstanbul’daki 
yaşantılarından memnun oldukları sıklıkla dile getirmişlerdir. Asgari ücrete 
yakın para kazananlar dahi bu durumu kötü olarak nitelendirmemişlerdir. 
Bu durumun savaştan gelen göçmenler için normal olduğu düşünülebilir. 
Nitekim göçmenler kendilerini ekonomik olarak Suriye’deki savaş dönemi 
ile kıyaslayarak daha iyi durumda görmektedirler. Bunun yanında buradaki 
yaşamsal giderlerin fazla olmasından dolayı zorlandıklarını ve zorluğun en 
çok kira veriyor olmaktan kaynaklandığını söylemişlerdir.

Özetle, göçmenler için iş bulmada en önemli etken sosyal ağlara sahip olmaktır. 
Türkiye’ye ve özellikle İstanbul’a gelme konusunda, çoğunlukla akrabaların 
olması rol oynarken; iş bulmada arkadaşların etkili olduğu görülmektedir. 
Aynı zamanda göçmenler hem katıldıkları eğitimler hem de mevcut işlerinde 
kurdukları bağlantılar ile başka işlere geçiş yapabilmişlerdir. Başlangıç 
işlerinde kurdukları ağlar da başka işlere geçiş yapmalarında etkili olmuştur. 

SONUÇ
Bu çalışmada, göçmenler için hangi faktörlerin iş bulmayı etkilediği ve 
mesleğe devam edebilmeyi mümkün kıldığı soruşturulmuş; heterojen bir 
yapıda olan göçmenlerin emek piyasasına uyumlarının farklılık gösterdiği 
tespit edilmiştir. Örneklemde; kendi eğitimiyle ya da Suriye’de yaptığı işe 
denk bir işte çalışabilenler, niteliğinin altında işlerde çalışanlar ve niteliğine 
uygun iş bulamayanlar olduğu gözlemlenmiştir.

Çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlardan biri, Suriyeli göçmenlerin istihdama 
katılmasını doğrudan etkileyen unsurlardan ilkinin hukuki statüleri olduğudur. 
Suriyeli göçmenlerin hukuki statülerinin geçici olarak adlandırılması, 
işverenlerin bu durumu kendi lehine kullanmasına yol açmıştır. Çalışmada 
geçici koruma statüsünde bulunan, 9 kişiden 8’inin herhangi bir sosyal 
güvenceye sahip olmadan çalıştıkları tespit edilmiştir. Ayrıca işverenlerin 
Suriyeliler için uygulanan %10 kotasına sığındıkları ve bu söylemle sosyal 
güvencenin ertelendiği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, çalışmada yer alan 
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ve ikamet izni ile Türkiye’de bulunan 11 Suriyeli göçmenden 5’inin sosyal 
güvenceye sahipken; vatandaşlık alanların tamamının sosyal güvencesinin 
olduğu görülmektedir. Böylece, ikamet izni olanların geçici koruma statüsü 
olanlara göre daha iyi şartlarda çalıştıkları, kiminin dolar üzerinden maaş aldığı 
ve TL üzerinden maaş alanlar ile arasında 1000-2500 TL gibi bir fark olduğu ve 
kendi mesleklerini devam ettirebildikleri görülmüştür. Bunu yapabilenler dahi, 
mesleki olarak daha donanımlı olduklarını ancak iş tanımlarının, niteliklerini 
tam olarak kullanmalarına izin vermediğini ifade etmişlerdir. Buna, imza 
yetkisi olmayan mimarlar ve Suriye’de İngilizce öğretmeni olduğu halde 
Türkiye’de Arapça öğretmeni olarak çalışan ya da Suriye’de öğretim görevlisi 
iken ortaöğretimde ve kreşte ders veren 3 öğretmen örnek gösterilebilir. 

Örneklemde bulunan Suriyeli göçmenlerin göç etme biçimi ve dolayısıyla 
sahip olunan hukuki statü göçmen deneyimlerini farklılaştırmıştır. Kaçak 
yollarla göç etmek zorunda kalmış olan Suriyeli göçenlerin sıklıkla geçici 
koruma altında olduğu gözlenirken; çoğunlukla 2015 yılında sınırların 
kapatılmasından önce, havayolu ile yasal yollarla Türkiye’ye göç etmiş olanlar 
ikamet izni ile Türkiye’de bulunmaktadır. Burada ikamet izninin her sene 
yenilenmesinin gerekliliği ve maddi yükü göz önüne alındığında göçmenlerin 
çoğunlukla geçici koruma kimliğine sahip olmayı tercih ettiği de gözlenmiştir. 

Çalışmada yer alan göçmenlerin, ilk gelişlerinde alt kademelerdeki işlere 
girme eğiliminde oldukları, düşük maaşlarla ve güvencesiz biçimde çalıştıkları 
görülmüştür. Ancak zamanla tecrübelerinin ve Türkiye’deki emek piyasası 
ile ilgili bilgilerinin artması ile daha iyi maaşlara sahip oldukları ve kendi 
eğitimleriyle uyuşan işlere erişebildikleri saptanmıştır. Göçmenler doğrudan 
kendi mesleklerini yapamıyor olsa da çalıştıkları işten ve kazandıkları 
paradan memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bu durum Suriye’deki çalışma 
deneyimlerinde savaş sebebiyle yaşanan ekonomik gerileme dolayısıyla 
daha az gelire sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Literatürde sıklıkla 
göçmenlerin yaşadığı ülkenin vatandaşıyla aynı işi yaptığı kimi durumlarda 
daha düşük ücret aldığı ve aynı ücrete erişebilmesinin yıllar aldığı 
belirtilmiştir. Katılımcıların bir kısmı bunu tecrübe ettiğini ifade ederken; 
büyük çoğunluğu işyerindeki ücretlendirmenin tecrübe ile orantılı olduğunu 
ifade etmiştir. Ancak aynı işyerinde bulunan yerli çalışanlar ile kıyaslama 
yapıldığında, sosyal güvence eksikliğinin özellikle geçici korumaya sahip olan 
göçmenlerde yaygın olduğu dikkat çekmektedir. Örneğin bir mimar, çalıştığı 
yerde çalışan yerli bir şoförden daha düşük ücretle çalıştığını belirtmiş; bir 
diğeri ise sigorta priminin daha kıdemsiz bir çalışanla aynı oranda yatırıldığını 
belirtmiştir. Bununla birlikte, emek piyasasına girişte, toplumsal cinsiyete 
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dayalı ayrımcılık kadınların anlatılarında belirgin değildir. Göçmen kadınlar, 
kadın olmaları sebebiyle emek piyasasına girmede bir sorun yaşadıklarını 
belirtseler de çalışma yaşamında zaman zaman ayrımcılık yaşadıklarını ifade 
etmişlerdir. 2 kadın öğretmen de, çalıştıkları okulda kılık kıyafete yönelik 
tepki yaşadıklarını dile getirmiştir. Suriyeli göçmen çocukların olduğu bir 
okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışırken; okul yönetimi tarafından kıyafet 
baskısına maruz kalan ve uzun etek giymesi için yapılan baskı sonucu işten 
ayrılan Şeyma ve giydiği domuz baskılı tşört sebebiyle, özel bir okulda 
İngilizce öğretmenliği yaparken öğrencilerin tepkisiyle karşılaşan Serra buna 
örnek olarak gösterilebilir. 

Göçmenlerin emek piyasasındaki tecrübeleri önem teşkil etse de, görüşülen 
göçmenler Suriye’de sahip oldukları statüden çalışmaya başlamadıklarını ve 
bıraktıkları yere erişebilmelerinin Türkiye’de yıllar aldığını belirtmişlerdir. 
Göçün ilk döneminde, kendi mesleğinde ama başlangıç seviyesindeki işlerde 
çalışan Suriyeli göçmenler olmakla birlikte; mesleğine kısmen yakın olan 
ya da ikincil sektördeki işlerde çalışmaya razı göçmenlerin sayısı fazladır. 
Göçmenlerin tecrübelerini doğrudan değil ama kısmen aktarabildikleri 
söylenebilir. Meslek ayrımına bakıldığında, mühendis ve mimarların teknik 
bilgileri ve Suriye’de kazandıkları tecrübe dolayısıyla daha kolay emek 
piyasasına uyum sağlayabilmelerinde, mesleklerine ilişkin program bilmeleri 
gibi sahip oldukları becerilerin daha etkili olduğu söylenebilir. Bununla 
birlikte öğretmenlerin mesleklerine devam ettikleri ama kısmen bir statü kaybı 
yaşadıkları söylenebilir. Suriye’de üniversitede çalışan göçmenler, Türkiye’de 
dil kursu ya da kreş gibi kurumlarda öğretmenliğe devam etmektedirler. İş 
tanımları ve eğitim verdikleri yaş grubu değiştiği için, yaptıkları işten tam 
anlamıyla memnun olmadıklarını dile getirmişlerdir. Bunun yanı sıra, 
göçmenlerin Arapça bilgisi, sadece dil bilme ile yapılacak işlerde istihdam 
edilmelerine de yol açmıştır. Göçmenlerin yaptıkları işten memnun olduklarını 
kimi durumlarda da kendi mesleklerini yapabilmeyi istedikleri görülmüştür.

Suriyeli göçmenlerin iş bulmasında sosyal ağlar önemli bir yer tutmaktadır. 
Göçmenler nitelikleriyle uyuşan işlere hem göç öncesinden sahip oldukları 
hem de buradaki süreç içinde kurdukları sosyal ağlar sayesinde geçiş 
yapabilmişlerdir. Göçmenler çalıştıkları yerde bağlantılar kurarak ya da bir 
yandan iş arayarak daha iyi ücret veren yerlerde iş aramışlardır. Bunların 
yanında Suriyelilerin kendi aralarındaki ağlar ve sosyal medya aracılığıyla 
paylaştıkları işler, göçmenlerin iş bulmada kullandıkları bir başka kanaldır. 
Sosyal ağları kullanmadan iş bulabilenlerin görece daha tecrübeli olduğu 
söylenebilir. Ek olarak, 40 yaş üstünde işsizliğin daha yüksek olması; daha 
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tecrübeli olmalarına rağmen yaş nedeniyle işgücüne katılamadıklarını 
göstermiştir.

Sıklıkla göç edilen ülkenin dilini bilmenin öneminin belirtilmesine karşın, 
örneklemde çoğunlukla Türkçe bilmemenin iş bulmada büyük bir engel 
olmadığı tespit edilmiştir. Bunun bir sebebi göçmenlerin Arap ülkelerinden 
insanlarla birlikte çalışıyor olmasıdır. Bu anlamda göçmenlerin anadilleri 
olan Arapçayı biliyor olmaları iş bulmalarını kolaylaştırmıştır. Göçmenlerin 
çoğunlukla yabancılarla çalıştıkları için de İngilizceyi kullandıkları ve 
Türkçeyi çoğunlukla gündelik hayatta daha iyi bir iletişim kurabilmek adına 
öğrenmek istedikleri tespit edilmiştir.

Göçmenlerin Suriye’ye oranla daha uzun çalışma saatlerine sahip oldukları 
için kendilerini yeniden üretebilecekleri zamanın daha az olduğu görülmüştür. 
Göçmenler yine bu sebeple Türkçe öğrenmek istemelerine rağmen vakitlerinin 
olmadığını söylemişlerdir. Katılımcılar hem Türkiye’de olmaktan hem de 
İstanbul’da yaşamaktan memnun olsalar da; İstanbul’daki yaşam giderlerinin 
fazlalığını sıklıkla vurgulamaktadırlar. En çok sıkıntı yaşanan alan ise konut 
fiyatlarıdır. Suriye’de kendi evinde oturan ve kira vermeyen göçmenler burada 
hem Suriyeli olmaları sebebi ile ev bulmakta zorlandıklarını söylemiş hem de 
kira fiyatlarını yüksek olarak değerlendirmişlerdir. Kira konusunda ayrımcılık 
yaşamamak için de tanıdık bulmaya çalıştıklarını; diğer türlü fazla ödeme 
yapacaklarını düşündüklerini de belirtmişlerdir. 

Örneklem içerisinde yer alan Suriyeli göçmenlerin emek piyasasına 
katılımında diploma etkisinin yok denecek kadar az olduğu görülmüştür. 
Diploma denkliğini genel olarak yapmadıkları ve yapmaya gerek duymadıkları 
tespit edilmiştir. Bununla birlikte diş hekimliği, eczacılık gibi Türkiye’de 
mesleklerini sürdürebilmek için zorunlu olarak denklik yapılması gereken 
mesleklerde, denklik işlemlerinin sürece yayıldığı söylenebilir. Denklik 
sürecinin uzun olması da göçmenlerin bunu yapmaktan kaçınmasının bir 
sebebi olarak görünmektedir. Bununla beraber nadiren okunan bölümün 
burada olmayışı sebebiyle tanınmada zorluk yaşandığı da görülmüştür.

Bu değerlendirmeler çerçevesinde, göçmenlerin işgücüne girmesindeki en 
önemli etken yasal statü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda Türkiye’nin 
verdiği geçici koruma göçmenlerin kayıt dışı istihdama katılmalarıyla 
sonuçlanmaktadır. Çalışma izninin işverene bırakılması da yine kayıt 
dışı çalışmayı arttırmaktadır. İkamet izni alanların daha çok yasal olarak 
istihdam edildikleri; sosyal güvenceye ve daha yüksek maaşlara sahip 
oldukları söylenebilir. Suriyeli göçmenlerin iş bulmasında diploma sahibi 
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olma ve Türkçe bilgisi daha etkisiz görünürken; Suriye’de ve Türkiye’deki 
iş tecrübelerinin ve Arapça bilgisinin kendi mesleklerine devam etmelerini 
sağlayan önemli değişkenler olduğu saptanmıştır.
Bu bağlamda, Türkiye’de yaşamını sürdüren nitelikli Suriyeli göçmenlerin 
istihdam edilmesinin emek piyasasına önemli bir katkı sağlayacağı; bu 
sebeple de Suriyeli göçmenler için yapılması gereken yasal düzenlemelerden 
biri diploma denklik süreçlerinin kolaylaştırılmasıdır. Bunun için İstanbul’da 
ve Ankara’da bir merkez açılması ve sürecin hızlandırılması hem göçmenlerin 
yeteneklerini kullanabilmesi hem de eksik istihdamın önüne geçilmesi 
açısından faydalı görünmektedir. İş bulmasını zorlaştıracağı gerekçesiyle 
vatandaşlık almak istemeyen göçmenlere, uzun süreli ikamet izni verilmesi 
yine göçmenlerin işsizliğini önleyecektir. Akademisyen ve öğretmenlerin 
yabancı çalışma izni, vatandaşlık almaları ile son bulacağı ve Türkçe 
sınavlardan geçmeyi gerektirdiği için göçmenler için dezavantajlı bir 
durum teşkil etmektedir. Örnekler içerisinde bu sebeple iş sözleşmesinin 
feshedileceğini bekleyen katılımcı, vatandaşlık aldığı için yabancı öğretmen 
olarak iş bulamayacağını belirtmiştir. Bu sürecin göçmenler lehine olması 
ve işsizliğin önüne geçebilmek adına vatandaşlık verilecek göçmenlerde bu 
duruma dikkat edilmesi gerektiği gözlemlenmiştir. 

Göçmenlerin yalnız ekonomik hayata değil sosyal hayata da uyumlu hale 
gelebilmesi için Türkçe konuşabilme becerisi elzem görünmektedir. Bu 
anlamda yerel yönetimlerin daha çok inisiyatif alarak bu alanda çalışmalar 
yapması, İstanbul’un neredeyse her semtine yayılan göçmenlerin hayata 
tutunma dinamiklerinin artmasını sağlayacaktır. Yalnız dil alanında değil, 
farklı meslek gruplarına farklı alanlarda eğitimler verilmesi de göçmenleri 
iş arama sürecinde daha güçlü kılacaktır. Yalnız Suriyeli göçmenler arasında 
değil, Türkiye’de yaşayan diğer göçmen gruplarıyla ve Türkiyelilerle bir 
araya gelebilecekleri ortak etkinliklerin yapılması; bir arada yaşayabilmenin 
imkanlarının bulunmasına fırsat tanıyacaktır. Bu durum Suriyelilere yönelik 
nefret söyleminin herhangi bir saldırıya yol açmasının da önüne geçecektir. Şu 
an bazı illerde nüfusun çoğunluğunu oluşturan Suriyeli göçmenleri toplumsal 
olarak kapsayacak adımların atılması; göçmenlerle bir arada yaşamayı 
sağlayacak ve göçmenlerin ötekileştirilmesinin önüne geçmeyi sağlayacaktır.

Türkiye’de yürütülecek hak temelli, ekonomik ve sosyal uyuma yönelik 
politikalar göçmenlerin daha eşit koşullarda yaşamasına imkan tanıyacaktır. 
Nitelikli göçmenlere yönelik yürütülecek bu politikalarla beraber, göçmenlerin 
emek piyasasında en alt basamaktan başlamak yerine; niteliklerine eş düşen 
işlerde çalışmaları uyumun da ilk adımı olacaktır. Bu ekonomik uyumun yanı 
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sıra, göçmenlerin mesleklerini eşit koşullarda devam ettirebilmeleri sosyal 
uyumu da inşa edecek ve kuvvetlendirecek bir süreç olacaktır.
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