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Öz: Suriye iç savaşının başladığı 15 Mart 2011 tarihinden beri sayıları her geçen gün artan Suriyeliler ile Türkiye en
fazla Suriyeli barındıran ülke konumuna gelmiştir. Uyguladığı politikalar ile kapılarını Suriyelilere ardına kadar açan
Türkiye, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (GİGM) paylaştığı verilere göre 19 Nisan 2018 itibariyle 3,584,179
milyon Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır. Ancak misafir olarak görülen ve kendilerine geçici koruma statüsü verilen
Suriyelilerin savaş uzadıkça Türkiye’de kalıcılıklarının artacağı öngörülmektedir. Türkiye’nin kapılarını açtığı bu
Suriyelilerden ne kadarının kalıcı olacağı, ne kadarının Suriye’ye geri döneceği, Türkiye’nin Suriye’de izlediği
siyasetin Suriyelilerin geri dönüşlerinde ne kadar etkili olacağı akıllarda soru işaretleri oluşturmaktadır.
İstanbul’daki ve Türkiye’deki toplam Suriyeli nüfusunun büyük bölümünün yer aldığı Bağcılar ilçesinin (İstanbul)
çalışma sahası olarak seçildiği bu çalışmada Bağcılar ilçesi özelinde Suriyelilerin demografik ve ekonomik özellikleri,
yeniden göç etme potansiyelleri incelenmeye çalışılmıştır. Türkiye’ye giriş yaptıkları zamandan itibaren kullandıkları
göç güzergâhları, İstanbul’da ve Bağcılar’da yaşadıkları süre ile Bağcılar’ı tercih etme sebeplerinde önemli yer tutan
akrabalık ilişkileri ve ilçedeki tekstil sektörüne dayalı iş imkânlarının çokluğu gibi değişkenler üzerinden ölçülmüştür.
Araştırmada resmi kurumların sağladığı veriler ile sahada anket yolu ile elde edilen veriler kullanılmıştır. Resmi
verilere göre 8 Şubat 2018 itibariyle İstanbul’da 547,755 Suriyeli, Bağcılar ilçesinde ise 47,008 Suriyeli
bulunmaktadır. Sahada 18 yaş üzeri 102 Suriyeli ve 50 yerli halka anket uygulanmıştır. Elde edilen bilgilere göre,
Bağcılar’da yaşayan Suriyelilerin artık misafir olmadığı, büyük çoğunluğunun Bağcılar’da kalıcı olacağı, Bağcılar
gibi kalabalık nüfuslu ilçelerin Suriyeli göçmenleri çekmeye devam edeceği ve İstanbul’da tekstil sektörü başta olmak
üzere Suriyelilerin emeğine bağlı sektörlerin toplandığı mekanlardan biri olan Bağcılar ilçesinde Suriyelilerin
kalıcılıklarını kolaylaştıran birçok faktörün (yeterli sayıda ve bütçelerine uygun konut) olmasından dolayı bu
insanların artık bu ilçenin yeni sakinleri olacağı bulgularına ulaşılmıştır.
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Abstract: Since 15th March 2011 which is the beginning of Syrian civil war, Turkey has reached the condition of the
first country that host the highest number of Syrians with an increasing number day by day. Turkey which has opened
the doors for Syrians with policies is home to 3,584,179 Syrians as of the date of 19 th April 2018 by shared data of
Dırectorate General of Migration Management (GIGM). But it is foreseen that it will increase in Turkey the
persistency of Syrians who accepted as a guest and given them temporary protected status as long as the civil war
extends. It creates question marks in the minds how many Syrians will be persistent in Turkey, how many of them will
go back to Syria, how much will be effective in the return of Syrians the politics pursued of Turkey in Syria. It was
tried to examine their potential of migration again and the demographic and economic features of Syrians in the
district in this study that Bagcilar district, where most of Syrians in Istanbul and Turkey are located, was chosen as a
study field. These were measured via variables like migration routes used by Syrians from the time they entered
Turkey, the time that Syrians lived in İstanbul and Bagcilar, kinship relationships that have an important place in
choosing Bagcilar and the majority of job opportunities based on the textile sector in the district. In the study, it was
used data obtained from the survey applied in Bagcilar and provided by official agencies. According to formal data of
GIGM, there are 547,755 Syrians in Istanbul and 47,008 in Bagcilar as of 8th February 2018. In the field, the survey
was conducted on 102 Syrians and 50 local residents over the age of 18 years. According to the obtained information,
the findings were reached that Syrians living in Bagcilar are no longer guests, the vast majority will be persistent in
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district, crowded districts like Bagcilar will continue to attract more Syrian immigrants, these people will be new
residents of this district because of the many factors that make the persistence of Syrians easy (sufficient number
housing in accordance with their budget) in Bagcilar which is one of the places where the sectors based on Syrian
labor especially textile sector are gathered in Istanbul.
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