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Terminoloji

Tüm Suriyelilerin prima facie (varışta mülteci) olarak uluslararası hukuk

uyarınca mülteci korumasına hakları olduğunu düşünüyoruz ve dolayısıyla 

Türkiye’de bulunan Suriyelileri, resmi makamların “misafir” adlandırmasına

ve Türkiye hukukundaki statülerine bakmaksızın, mülteci olarak 

adlandırıyoruz.

“Türkiye’deki Suriyeliler için istediğim ilk şey; bize ‘misafir’ 

demesinler. Bize haklarımızı versinler” (20 yaşında LGBTİ mülteci, 

Beyoğlu) 

13 Ağustos 2015: Göç İdaresi Genel Müdürü’nün basın toplantısında 

açıkladığına göre Türkiye’nin 81 ilinde 1.905.980 kayıtlı Suriyeli bulunuyor. 

Bunlardan 262.134’ü 10 ildeki 25 geçici barınma merkezinde kalıyor.

Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin %77’sini kadınlar ve çocuklar 

oluşturmaktadır (UNHCR, Turkey Syrian Refugee Daily Strep)

Kamp dışındaki kadınların %67’si evlidir, %5’inin eşi ölmüştür. (AFAD, 

Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar, 2014). %30.5’inin aile bireylerinden biri 

yaşamını yitirmiştir (AFAD, Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Saha 

Araştırması Sonuçları)

Kamp dışında yaşayan Suriyeli mültecilerden hane halkı reislerinin 

yaklaşık yüzde 22’si kadındır. kamp dışında yaşayan hane halkı 

reislerinin % 5’i 13-18 yaş grubunda yani çocuktur. (AFAD, Türkiye’deki 

Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Saha Araştırması Sonuçları)

LGBTİ Mülteciler

Yok sayılma:



Türkiye’deki Suriyeli LGBTİ mülteciler ile ilgili herhangi bir bilgiye ne resmi 

kurumların ne de konuyla ilgili çalışan STK’ların çalışmalarında hiç 

rastlanmamaktadır.

Oysa hem rejim hem de muhalif silahlı grupların tehdidi altında 

olduklarından Suriye dışına çıkmış  ve Türkiye’ye gelmiş çok sayıda LGBTİ 

olduğu düşünülüyor.

Araştırmanın kapsamı

İstanbul: En fazla Suriyeli mültecinin bulunduğu kent. Ağustos 

2014’de basında çıkan haberlere göre İçişleri Bakanlığı tarafından iller 

bazında açıklanan İstanbul 330,000 Suriyeli ile ilk sırada görülüyor.

Görüşmeler: Nisan-Aralık 2014 aylarında Eminönü (Küçükpazar), 

Fındıkzade, Eyüp, Fatih, Bağcılar, Şirinevler, Kuştepe, Bayramtepe ve 

Beyoğlu’nda 16-55 yaş arasında kadın ve LGBTİ Suriyeli mülteciler ile 

yarı yapılandırılmış, derinlemesine mülakatlar yapılmıştır.

Ayrıca Suriyelilerin oturduğu bazı mahallelerin muhtarları, esnaf, 

Suriyelilerin gittiği farklı hastanelerde çalışan sağlık çalışanları, 

İstanbul AFAD Yönetim Merkezi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 

Yabancılar Şube Müdürlüğü ve İkamet Büro Amirliği ile görüşmeler 

yapılmıştır.

Uluslararası Düzenlemeler

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi): 1 

Ağustos 2014’de yürürlüğe girdi.

AB Müktesebatı:

Geçici Koruma ile ilgili 2001/55/EC  sayılı Direktif

Üçüncü ülke vatandaşları ya da vatansız kişilerin uluslararası korumadan 

yararlanan kişiler olarak tanınmaları ile mülteci ve ikincil koruma statüleri 

ve sağlanacak korumanın içeriğine ilişkin asgari standartlar hakkında 

2011/95/EU sayılı Direktif



BMMYK Yol Gösterici İlkeler:

Temporary Protection or Stay Arrangements, February 2014

Gender-Related Persecution, 7 May 2002

Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender 

Identity,23 October 2012.

AB ve BMMYK Düzenlemesinde LGBTİ Mülteciler

2011/95/EU sayılı Direktif md.10 (1) (d)ye göre, 

gelinen ülkenin özel durumuna bağlı olarak “belirli bir toplumsal grup”

cinsel yönelim temelinde oluşmuş bir grubu kapsayabilir. Cinsel 

kimlik dahil toplumsal cinsiyet bağlantılı durumlar böylesi bir 

toplumsal gruba mensubiyeti belirlemek üzere dikkate alınmalıdır.

BMMYK  Yol Gösterici İlkeler ;

“Belirli bir gruba mensubiyet” eşcinseller, transeksüeller ve travestileri de 

kapsar.

Eşcinselliğin yasaklandığı ve ağır cezai müeyyideye bağlandığı 

ülkelerdeki durum “zulüm” olarak kabul edilebilir. Eşcinsel 

ilişkilerin suç sayılmadığı ülkelerde dahi devlet eşcinsellere karşı 

ayrımcı veya zarar verici uygulamaları tolere ediyorsa ve kişiyi 

etkin olarak korumuyorsa bu durum iltica başvurusuna temel 

olabilir.

«Sürekli» şekilde «Geçici» bir hukuki rejim içinde hapsolmak

• Geçici Koruma Yönetmeliği (Ekim 2014)

• Geçici 1. Maddesine göre; 

• 28.4.2011 tarihinden itibaren Suriye’de meydana gelen olaylar 

sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye’den kitlesel veya bireysel 

olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen Suriye vatandaşları 

ile vatansızlar ve mülteciler uluslararası koruma başvurusunda 

bulunmuş olsalar dahi geçici koruma altına alınırlar. Bunların geçici 



koruma altında bulundukları sürece, bireysel uluslararası koruma 

talepleri işleme konulmaz. 

• Geçici Koruma Yönetmeliği
• Uluslararası Korumanın dışında tutulma
• AB Geçici Koruma Direktifine göre, geçici koruma Cenevre 

Sözleşmesi’ne göre mülteci statüsünün kabulünü engellememelidir 

(md.3). Geçici korumadan yararlananlara iltica prosedürlerine erişim 

hakkı sağlanmalıdır (md.17). 
• İkincil Koruma MADDE 63 – (1) 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 ikincil koruma statüsü verilir.
• İstanbul Sözleşmesi Md.60
• Md.60: “Taraflar kadına yönelik, toplumsal cinsiyete dayalı 

şiddetin, Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi 1A(2) Maddesi

anlamında zulüm olarak ve tamamlayıcı/ ikincil korumayı  

gerektiren ciddi bir hasar biçimi olarak tanınabilmesini temin 

etmek üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır”. 
• “Sözleşme’de tanımlanan tüm gerekçelerin toplumsal cinsiyete 

duyarlı bir şekilde yorumlanmasını ve bu gerekçelerden herhangi 

biri veya bir kaçı nedeniyle zulüm görme tehlikesi söz konusuysa, 

başvuru sahiplerine, yürürlükteki ilgili hukuki vasıtalara göre mülteci 

statüsünün tanınmasını temin edeceklerdir”.
• “İltica başvurusu yapanlar için toplumsal cinsiyete duyarlı ülkeye kabul 

usullerinin ve destek hizmetlerinin yanı sıra, toplumsal cinsiyet 

yönergelerini ve mülteci statüsünün belirlenmesi ve uluslararası 



koruma için başvuruyu da kapsayan, toplumsal cinsiyete 

duyarlı sığınma usullerini oluşturmak için gerekli yasal veya 

diğer tedbirleri alacaklardır”

Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Yasası ve Geçici Koruma 

Yönetmeliği Eril ve Liberal

• Hak değil, hizmete erişim 

Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Yasası ve Geçici Koruma 

Yönetmeliği’nin “kadın” tahayyülü

Kadın her iki metinde de bağımlı veya mağdur şeklinde tahayyül edilmiş:

“anne”, “eş” veya mağdur (özel ihtiyaç sahibi: hamile, beraberinde çocuğu

olan yalnız anne işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, 

bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kadın)

Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin %77’si kadın ve çocuk olmasına 

rağmen her iki metin de  heteroseksüel yetişkin erkek Suriyeli’yi 

merkeze alarak düzenlenmiş. 

• Toplumsal Cinsiyet Duyarsız Kayıt

Yönetmeliğe göre, şiddet mağduru ve insan ticareti mağduru olabileceği 

“değerlendirilen” yabancılar hakkında derhal önleyici ve koruyucu tedbirler

alınır. 

Oysa Kayıt sırasında bu mağduriyetlerin tespitini sağlayacak yeterli bilgi 

alınmıyor.

kadın mültecilerin kaydı kadın memur tarafından alınmıyor 

İstanbul Sözleşmesi’ne göre şiddet mağduru kadınlar için uluslararası 

korumaya başvuru yapma hakkı tanınmalı.

Kayıt

Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinden önceki dönemde  kayıtları AFAD 

yapıyordu. Yönetmelik çıktıktan sonra kayıt işi ilçe emniyet müdürlüklerine 

devredildi.



Kayıt, Yönetmelikte öngörülen hak ve hizmetlere erişimde kilit bir 

rol oynuyor. 

AFAD Suriyeli Kadınlar Raporu‘na (2014) göre; Kamp dışındaki Suriyeli 

kadınların yüzde 81’inin ikamet izni ve yüzde 32’sinin herhangi bir

kaydı bulunmamaktadır.

AFAD Raporu’na göre, Suriyeli kadın mültecilerin  %21’i okuma 

yazma bilmiyor. Ayrıca broşürdeki Kürtçe bilgi bulunmuyor. 

Suriyeli kadın ve LGBTİ mültecilerin kayıt olmamasındaki önemli bir sebep 

kayıt olmaktan çekinmeleri.

Kayıt yaptırdığı takdirde kampa gönderileceği endişesi, AB ile yapılan 

Geri Kabul Anlaşması’nın Suriyeliler açısından sonuçları konusunda 

endişeler vb.

“Türkiye’de kalmayı düşünmüyorum. Avrupa’ya gideceğim. Türkiye’de 

kayıt yaptırdığım takdirde Avrupa’da yakalandığımda buraya  geri 

gönderileceğimi öğrendim. Kayıt yaptırmadığımda böyle bir risk yokmuş”. 

(23 yaşında LGBTİ mülteci, Beyoğlu)

Türkiye’de doğmuş olan çocukların kayıt sorunu

Sağlık Bakanlığı’nın Eylül 2014’de verdiği verilere göre kampların 

bulunduğu 10 ilde hastanelerde toplam 30 bin 759 Suriyeli kadın doğum 

yaptı. Söz konusu illerde evde yapılan doğumlar ve diğer 71 ilde doğan 

Suriyeli bebekler ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Kayıtsız çocukların haklara erişimde karşılaştığı engeller kendileri 

dışında, bakımlarından sorumlu kadınlar için de büyük sorun.

“Bir Türk ile imam nikahı ile evlendim. Erzincan’a gittik. 5,5 aylık 

hamileyken ayrıldık. Önce Suriye’ye gittim. Orası çok tehlikeliydi tekrar 

İstanbul’a döndüm. 42 günlük ikiz bebeklerimle yalnız yaşıyorum. 

Bebeklerimin kaydı hala yok. Velayet ve nafaka için dava açtım” (31 

yaşında Kadın mülteci, Eyüp)



AFAD 2013 Raporu’na göre Türkiye’deki Suriyeli kadın mültecilerin 

%73’ünün pasaportu yoktur .

AFAD 2014 Suriyeli Kadınlar Raporu’na göre kamp dışında yaşayan 

kadınların sadece %23’ü resmi sınır geçiş noktalarından Türkiye’ye giriş 

yapmıştır.

Yönetmelikte Şiddet Mağduru Kadınlar

Yönetmelik Md.48(3) 6284 sayılı Ailenin korunması ve Kadına Karşı 

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında 

şiddet mağduru olduğu “değerlendirilen” yabancılar hakkında 

derhal önleyici ve koruyucu tedbirler alınır. 

(4) Bu yönetmelik kapsamındaki yabancılardan insan ticareti mağduru 

olabileceği değerlendirilenler hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli 

tedbirler derhal alınır. 

Bu değerlendirmeleri kimin yapacağı yönetmelikten anlaşılmıyor. 

Mahkeme dışında başka mercilere de bu değerlendirme yetkisi söz konusu 

mu?

İstanbul Sözleşmesi’ne göre şiddet mağduru kadınlar için önleyici 

koruyucu tedbir yeterli olmayıp mağduriyet geçici koruma yerine 

uluslararası korumaya başvuru yapma hakkı tanınmalı.

ŞİDDET

“Mahallede çok sayıda Suriyeli var. Kendi aralarında sebebini 

anlamadığımız kavgalar oluyor. Polis mühadale etmiyor, devlet politikası 

Suriyelileri barındırmak olduğu için”. (Yavuz Sinan Mahallesi Muhtarı, 

Küçükpazar)

“Kavga olduğunda arıyoruz polis gelmiyor. Bırakın yesinler birbirlerini 

diyorlar. Ceset varsa çağırın diyorlar”. (Esnaf, Yavuz Sinan Mahallesi, 

Küçükpazar)



Özel İhtiyaç Sahipleri

Kayıt sırasında yaş, cinsiyet, sağlık durumu vb. konularda bilgi alınmakla 

birlikte şiddet mağduriyetine ilişkin özel soru sorulmuyor. 

Kayıt sırasında özel ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi konusunda 

da yeterli bilgi alınmıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’nde verilen bilgiye göre 78 

kayıt memuru var ancak kadın mültecilerin kaydının kadın memur 

tarafından alınması gibi bir uygulama söz konusu değil.

Hak değil “hizmet” ve “imkanlar ölçüsünde”

Yönetmelik md.26 (1) Bu yönetmelik kapsamındaki yabancılara, sağlık, 

eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal yardım ve hizmetler ile tercümanlık ve 

benzeri hizmetler sağlanabilir. 

(2) Birinci fıkrada yer almayan diğer hizmetler kamu kurum ve 

kuruluşlarınca imkanlar ölçüsünde sağlanabilir

Barınma

Suriyeli kamp dışı mültecilerin %27’si harabelerde, derme-çatma 

geçici düzenlemelerde, plastik korumalar altında veya açık alanda

yaşamaktadır.  (AFAD 2013 raporu).

“Mahalledeki birçok mülk sahibi sağlıksız koşullardaki yerleri , tuvaleti, 

banyosu olmayan dükkanları kiraya verdi Suriyelilere. Belediye’nin bu 

konuda müdahil olması gerekir. Belediye başvurduğumuz halde hiçbir 

denetim yapmıyor 2 senedir. Bir dükkanı 4-5 bölüme ayırıp her bir bölümü 

40 TL’den kiraya veriyorlar. İnsanlar tuvaletlerini sokağa yapmak zorunda 

kalıyor”.(Küçükpazar Yavuz Sinan Mahallesi Muhtarı, Eminönü)

Sağlık

AFAD 2013 raporuna göre, kamp dışında yaşayan Suriyeli kadın 

mültecilerin % 58’i Türkiye’de sağlık hizmeti kullanmıştır. Rapora göre, 

kamp dışında yaşayan kadınların % 55’i ilaç bulmakta güçlük çekmektedir.

UAÖ Raporu’na göre, Eylül 2013’de ilgili genelgenin yayınlanmasından bu 

yana tüm Suriyeli mültecilere kesin olarak sağlanan tek hak olan sağlık 



hizmetlerine erişim hakkı, 2014 yılına gelindiğinde hala tutarlı olarak 

uygulanmamaktadır. 

Kamp dışında yaşayan kadınların yaklaşık %14’ü hamiledir ve  %3’ü 

Türkiye’ye geldikten sonra doğum yapmıştır. (AFAD, 2013 Raporu)

“Evimiz bombalandı. Eşim ve oğlum bu bombalamada öldü. Ben de 

bacağımdan yaralandım. O sırada Altı aylık hamileydim. Ben de çok 

korktum. O korkuyla karnımdaki çocuk ölmüş. 10 gün önce İstanbul‘a 

geldikten hemen sonra doğum yaptım hastanede ve çocuk ölü doğdu”. (35

yaşında kadın mülteci, Küçükpazar) 

“Aile hekimleri kendilerine tanımlı olan sokaklardaki Suriyelilere bakmak 

zorundalar. Ancak birinci basamakta gebelik takibi için yapılanlar çok 

sınırlı zaten. Bebeğin kalp atışı dinlenir, bir de bilgi verilebilir. O bilgi de 

ancak kadın yanında tercüman getirmişse verilebiliyor. Yani gebelik

takibi tamamen doktorun, hemşirenin inisiyatifine kalmış. Doğum 

kontrolünü devlet zaten Türk vatandaşları için de karşılamıyor.” (Aile 

hekimi, Balat)

“Suriyelileri üzerlerinde bir yük olarak görüyor doktorlar. SGK gibi 

provizyon almadıkları için ‘senin muayene ücretin benim kazanacağım 

paramdan ödeniyor’ diye bir algı, tepki var. Büyük bir kısmı nefret ediyor 

Suriyelilerden. Suriyeli hasta görmeyi reddetmiyorlar ama iyi muamele 

yok. İkinci, üçüncü sınıf muamelesi görüyorlar, aşağılanıyorlar. 

Hamile kadınlar, bu koşullarda bir de hamile mi kaldın diye suçlanıyor. Sırf 

bu nedenle Suriyeli kadınlar evde doğum yapmayı tercih ediyor olabilir” 

(Hemşire, GOP Taksim İlkyardım Hastanesi)



“Şişli Etfal’de her gün mutlaka Suriyeli var ameliyata giren. Ama dil 

engeli nedeniyle ‘nefes al, ver’ bile diyemiyoruz. Ne olduğunu 

anlamadıkları için büyük travma geçiriyorlar” (Hemşire, Şişli Etfal 

Hastanesi)

Sağlık Bakanlığı’nın 2011/41 numaralı genelgesi ile 2011’de kurulan 7 gün,

24 saat İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça, Farsça ve Fransızca 

telekonferans yöntemiyle tercüme hizmeti vermektedir. Suriyelilerin 

gittiği hastanelerdeki sağlık çalışanlarının bu hizmetten habersizdir. Ayrıca 

Kürtçe çeviri hizmeti verilmediğinden Suriyeli mültecilerin ihtiyaçları 

açısından çok büyük bir eksiklik söz konusudur.

“4 çocuğum var, beşincisi doğmak üzere. Artık daha fazla çocuğumun 

olmasını ben de eşim de istemiyoruz. Ne yapmam gerekiyor?” (26 yaşında

kadın mülteci, Küçükpazar)

9 aylık hamile bu kadının eşi ve çocukları kağıt toplayarak geçiniyorlar. Bir 

çocuğu hastalanmış. Su çiçeği yada kızamık gibi hastalığı olduğunu 

anlattılar. Doktorun verdiği reçeteyi tam anlamadıkları gibi dil engeli 

nedeniyle bu ilaçları nasıl alacaklarını da bilemiyorlar. 

Hukuk Ekonomik Şiddet için gerekli şartları hazırlıyor

Çalışma Hakkı (İş Piyasasına Erişim Hizmetleri!)

Geçici Koruma Yönetmeliği, kayıt olan Suriyeli mültecilerin, önceden 

ikamet izni almış olma şartı olmaksızın, ayrı bir hukuki rejim çerçevesinde 

ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek sektör ve yerlerde çalışma izni 

alabilmek için doğrudan başvuruda bulunmalarına olanak veriyor (md.29). 

Yönetmelik öncesi dönemde hazırlanan ulusal ve uluslararası STK 

raporlarında, çalışma iznine sahip hiçbir Suriyeliye rastlanmadığı 

belirtiliyor.

Yönetmelik sonrası dönemde de Suriyeliler kayıt dışı çalışmayı sürdürüyor. 

Kayıt işlemlerinin henüz başlamış olması ayrıca BK tarafından söz 



konusu sektörlerin belirlenmemiş olması vb. sebeplerle bir süre daha 

durumun bu şekilde süreceği görülüyor.

Türkiye yetkilileri kayıt dışı çalışan Suriyeliler ile ilgili herhangi bir işlem 

yapmıyor. Bununla birlikte kayıtsız çalışma kadınların ve LGBTİ 

mültecilerin işverenler tarafından maddi, psikolojik ve cinsel 

istismar riskini son derece arttırıyor.

Uluslararası Af Örgütü’nün Kasım 2014’de yayınladığı raporuna göre, 

Suriyeli mültecilerin aldığı ücret çeşitli kentlerde Türkiyeli bir kişinin 

aldığı ücretin yüzde 50-80’i arasında değişirken İstanbul’da ise 

neredeyse üçte biri kadardır.

AĞIR YOKSULLUK

Kamp dışındaki kadınların yaklaşık yüzde 97’si son bir ay içerisinde hiç 

gelir elde edememiştir. AFAD Suriyeli Kadınlar Raporu, 2014: 

“Önümüzdeki 7 gün için yeterli yiyeceğe ya da yiyecek temin edebilecek 

paraya sahip misiniz?” sorusuna kadınların yüzde 78’i hayır cevabını 

vermiştir.

“Beş ay boyunca bir tekstil atölyesinde çalıştık iki kızımla birlikte. Aylık 

200-300 liradan 800 lira vermesi gerekiyordu, ancak alamadık. O nedenle 

oradan çıktık. İçeride alamadığımız 3000 lira paramız kaldı.” (40 

yaşında kadın mülteci, Bağcılar) 

“Daha önce güzellik salonlarında makyaj yapıyordum. İstanbul’da birkaç 

yere başvurdum. Türkçe bilmediğim için çalışamayacağımı 

söylediler. İş bulamadım. Tarlabaşında duran transeksüellerin yanına 

gittiğimde de “git, git” diye beni kovuyorlar” (23 yaşında LGBTİ mülteci, 

Beyoğlu)

Dilencilik



Ağustos 2014’de İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen bir 

genelge ile dilencilik yapan Suriyelilerin toplanması ve kamplara 

gönderilmesi istendi. İstanbul Emniyet Yabancılar Şube 

Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre İstanbul’da da dilenen, suça karışan 

ve sokakta yaşayan Suriyeliler toplanarak aileleriyle birlikte AFAD’ın 

belirlediği kamplara gönderildi. 

“Eminönünden zabıtaların dilencilik yapan Suriyelileri topladığını gördüm. 

Bir kez de Şirinevler’den ben aldım bir çocuğu zabıtadan, muhtarın kız 

kardeşiyim diye ikna ettim zabıtayı. Çocuğu dilencilik yaptığı için 

almışlar”. (Esnaf, Küçükpazar)

Seks İşçiliği

“Suriyeli bir adam var Yusufpaşa’da lokantası var. Adam evli. Bana aylık 

500-600 lira veriyor. Faturalarımı da ödüyor (…) Daha önce Dubai’de seks 

işçiliği yaptım. Ailem tüm bunları bilmiyor. Bilse öldürürler beni”. (20 

yaşında kadın mülteci, Fındıkzade)

“Ben diğer esnaflardan, bazı Suriyelilerden, hatta taksicilik yapan abimden

fuhuş olaylarına dair çeşitli şeyler duyuyorum. Eminönünde bekar 

odalarında kalanlar, Vefa’daki hurdacılar, onların odalarına gidiyor kadınlar,

anlatılıyordu. Çok yaygın, kadınlar taksilerle geliyorlar. Fuhuş için gidenler 

25-30 yaşında kadınlar. Hepsi evli kadınlar.  Suriyelilere oda kiralayan şu 

yandaki market sahibinin de örneğin o otelde kalan bir Suriyeli kadınla 

ilişkisi var. Kadını kocası da o markette çalışıyor.” (Esnaf, Küçükpazar) 

Ağır Yoksulluk

AFAD Suriyeli Kadınlar Raporu, 2014: Kamp dışındaki kadınların yaklaşık 

yüzde 97’si son bir ay içerisinde hiç gelir elde edememiştir.



“Önümüzdeki 7 gün için yeterli yiyeceğe ya da yiyecek temin 

edebilecek paraya sahip misiniz?” sorusuna kadınların yüzde 78’i 

hayır cevabını vermiştir.

“Şimdiki evimizde eski bir dükkan.Tek bir göz odamız var 

sadece.Banyomuz yok.Tuvalette yıkanıyoruz. Fatura çok gelmesin diye 

buzdolabını 2 haftada bir çalıştırıyoruz, zaten içine koyacağımız 

yemeğimiz pek olmuyor. Çocuklarımın yatağı yok. Battaniye üzerinde 

yatıyorlar”. (31 yaşında kadın mülteci, Şirinevler)

“Suriye’deyken matematik öğretmeniydim. Türkiye’ye gelebilmek için tüm

paramızı harcadık. Bir Suriyeli okulunda öğretmenlik yapıyorum. 

Ayda 500 lira alıyorum. Oysa sadece kira giderim bile 600 lira. 

Tamamen  bir Türk ailenin yardımlarıyla yaşıyorum. Otobüs çok pahalı 

olduğu için çalıştığım okula veya çocuklarımla parka yürüyerek gidiyorum.

En büyük zorluk faturaları ödeyebilmek. 5 aydır su faturasını 

ödeyemedim, kesilecek diye çok korkuyorum.

2 ay sonra çalıştığım okul tatile girecek, ne yapacağım bilmiyorum, 

başıma ne geleceğini  bilmiyorum, belki de dönmek zorunda kalacağım 

Suriye’ye.(ağlamaya başlıyor)” (30 yaşında kadın mülteci, Fatih)

Psikolojik Şiddet mekanizması olarak Hukuk: Kapatılma Tehdidi 

Cezaevi olarak Kamp

Düzenli aralıklarla çıkartılan genelgeler ile dilencilik yapan Suriyelilerin 

toplanması ve kamplara gönderilmesi isteniyor. 

“Eminönünden zabıtaların dilencilik yapan Suriyelileri topladığını gördüm. 

Bir kez de Şirinevler’den ben aldım bir çocuğu zabıtadan, muhtarın kız 

kardeşiyim diye ikna ettim zabıtayı. Çocuğu dilencilik yaptığı için 

almışlar”. (Esnaf, Küçükpazar) 

SONUÇ:

HUKUKİ  ŞİDDETİN  HARİTASI 



• Toplumsal cinsiyet temelli şiddete yol açan kavram ve 

mekanizmaları güçlendiriyor

• Ekonomik şiddetin yaratılması ve devamı için gerekli ortamı 

hazırlıyor.

• Bu sömürü sistemi içinde kalındığı süreci polis ve zabıtanın 

müdahalesi yok.

Dilencilik yapanlara karşı zabıta şiddeti


