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TÜRK KAMUOYUNUN SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK BAKIŞ AÇISI

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi – EDAM’ın TNS aracılığıyla Türkiye çapında
yaptırmış olduğu kamuoyu araştırmasına göre1 Türk kamuoyunda Suriye’den sığınmacı
alımına son verilmesi konusunda bir uzlaşma olduğu görülmektedir. Görüşülen kişilerin
yüzde 86’sı Suriye’den sığınmacı alımına son verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Suriye’den
gelecek ek sığınmacıları kabul etmeye devam edilmesini düşünenlerin oranıysa ise yüzde
11’de kalmıştır.
Bu konuda parti tabanları arasında önemli farklar da görülmektedir. Ankete katılan AKP
seçmenleri göçmen sayısının sınırlanması gerektiğini düşünürken; CHP ve MHP seçmenlerinin
birinci tercihi açık farkla sığınmacıların ülkelerine hemen geri gönderilmesi yönünde tecelli
etmiştir.
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Kasım 2013’te yürütülen araştırma çalışması, Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil eden 1515 kişilik bir
örneklemle gerçekleştirildi.

Araştırma çalışmasında katılımcılara Türkiye’nin Suriye’den gelen göçmenler konusundaki
seçenekleri sıralandı ve kendileri için en fazla hangisinin tercih edildiği soruldu2 .Görüşülen
kişilerin yüzde 31’i gelecek sığınmacılar için sınır belirlenmesi ve bu sınır geçildiğinde
sığınmacı alınmasına son verilmesi yönünde görüş belirtti. Suriye’den sığınmacı alınmasına
hemen son verilmesi görüşüne katılanlar yüzde 25 olurken, hem sığınmacı alınmasına son
verilmesi hem de mevcut sığınmacıların iadesi görüşüne katılanların oranı yüzde 30 oldu.
Suriye’den gelecek sığınmacı sayısının sınırlanması gerektiğini savunan bu üç görüşün
toplamı yüzde 86’yken, katılımcıların yüzde 11’iyse sığınmacı alımına devam edilmesi
gerektiğini savundu.

Türkiye’nin Suriye’den gelecek sığınmacılar konusundaki politika alternatifleri konusunda
parti tabanları arasında farklılıklar görülmektedir. Öncelikle, Suriye’den gelece sığınmacıları
koşulsuz olarak alınmasını savunanların oranı ankete katılan AKP ve BDP seçmeleri arasında
yüzde 20 olarak görülmüş, başka bir deyişle genel kitlenin iki katı oranında çıkmıştır. Bu
seçeneği en az tercih edenlerse CHP (% 0.7) ve MHP (% 4.4) seçmenleri olmuştur. Bu
seçmenler arasında Suriye’den gelen sığınmacıları koşulsuz almaya devam etme seçeneğini
tercih edenler neredeyse bulunmamaktadır.
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Araştırmada sorulan soru şuydu: “Bildiğiniz gibi Suriye’deki çatışmalar nedeniyle Suriye’den bugüne kadar
500.000 (beşyüz bin) kişi sığınmacı olarak Türkiye’ye geldi. Sığınmacılar için yapılan harcamaların 2 milyar doları
bulduğu tahmin ediliyor. Sizce, sığınmacılar konusunda bundan sonra Türkiye ne şekilde hareket etmeli?
Okuyacaklarımdan hangisi sizin bu konudaki görüşünüze yakın?”

Ankete katılan AKP seçmenlerinin en fazla tercih ettikleri politika alternatifi % 37 ile gelecek
sığınmacı sayısının sınırlanması ve sonrasında sığınmacı alımına son verilmesi olmuştur.
Ankete katılan CHP seçmenleri arasında bu seçenek sadece yüzde 26 oranında belirtilmiştir.
CHP ve MHP seçmenlerinin en fazla tercih ettiği seçenek, Suriye’den sığınmacı alımına son
verilmesi ve mevcut sığınmacıların ülkelerine geri dönmelerinin sağlanmasıdır. Ankete katılan
CHP ve MHP seçmenlerinin yarısına yakını için en fazla tercih edilen seçenek Suriyeli
sığınmacıların bir an önce geri dönmesinin sağlanması olmuştur.
Eğer parti tabanlarını karşılaştıracak olursak, AKP seçmenlerinin Suriyeli sığınmacılar
konusunda daha açık, CHP ve MHP seçmenlerinin daha kapalı bir politikayı tercih ettiklerini
söyleyebiliriz. BDP seçmenlerini ise bu iki uç arasında orta noktaya konumlandırabiliriz.
Başlıca demografik değişkenler incelendiğinde bu konuda kadınlar ve erkekler arasında bir
fark görülmemekle birlikte, gençlerin Suriyeli sığınmacılar konusunda daha açık bir politikayı
tercih ettikleri söylenebilir. 18-24 yaş arasında sığınmacı alımına koşulsuz devam edilmesi
kanısında olanların oranı yüzde 15, belirli bir sayıya ulaşana kadar alınmaya devam edilmesini
savunanların oranıysa yüzde 40’tır.

Aynı soru EDAM tarafından bir dış politika uzmanlar paneline yöneltilmiştir. 119 uzmanın
katıldığı çalışma3, uzmanlar için birinci tercihin Suriye’den sığınmacı alınmasına şimdiden son
verilmesi olduğunu göstermektedir. Çalışmaya katılan uzmanların üçte biri bu görüşteyken,
diğer görüşlerin arasında net bir tercih olmadığı görülmektedir. Uzmanlar arasında
Suriye’den gelen göçmenlere karşı daha açık bir tutum tercih edenlerle daha kapalı bir tutum
tercih edenlerin oranının hemen hemen aynı olduğu görülmektedir.
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Uzmanlar çalışmasına 119 uzman katılmış ve araştırma çalışması Infakto RW tarafından yürütülmüştür.

