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Abstract:
After the Arab spring, which started in Tunisia in 2010, variety of Arabic countries started to have
conflict internally. The last but the most devastating one happened in Syria with the group of people
go against their government and at the end these activities turned to be a case in which millions of
people had to leave their countries. With high flow of Syrian refugees, their population is officially
about 4 million in Turkey. Since their arrival to Turkey, their effects on Turkish economy has been
questioned by local people. These unplanned and unexpected high number of flow of people which
are mostly Syrian refugees created significant effect on society in a way that Turkey has been
influenced both economically and sociologically. In the light of problems above, the aim of the study
is to determine what economic and sociological effects of the migration crisis are. By examining their
before and after arrival periods, their effects on employment, unemployment, labor force and inflation
are analyzed based on variety of statistical sources. Furthermore, problems that prevent refugees from
adapting to the society are analyzed based on literature. By decreasing the negative effects of hosting
Syrian refugees with long but costly policies, this crisis can be turned into an opportunity. Adapting
them to the society will enable Turkey to increase the quantity of qualified human capital and in the
long term with the Syrian refugees who works in the low-qualified group of works may enable Turkey
to be more competitive in terms of cost of production.
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Mülteci Krizi, Türkiye’ye Sosyal ve Ekonomik Etkileri:
Nimet mi, Yük mü?
Özet:
2010 yılında Tunus'ta başlayan Arap Baharı'ndan sonra birçok Arap ülkesi iç çatışmalar yaşamaya
başladı. Sonuncusu ama en yıkıcısı Suriye'de bir grup insanın hükümetlerine karşı çıkmasıyla meydana
geldi. Bu gelişmeler sonucunda, milyonlarca insanın ülkelerini terk etmek zorunda kaldığı bir durum
ortaya çıktı. Suriyeli mültecilerin yoğun akışıyla, Türkiye'deki nüfusları resmi olarak yaklaşık 4 milyona
ulaşmıştır. Türkiye'ye geldiklerinden bu yana Türk ekonomisine etkileri yerel halk tarafından
sorgulanmıştır. Çoğunluğu Suriyeli mültecilerden oluşan bu plansız ve beklenmedik yüksek sayıdaki
insan göçü, Türkiye'yi hem ekonomik hem de sosyolojik olarak önemli ölçüde etilemiştir. Yukarıdaki
problemler ışığında çalışmanın amacı, göç krizinin ekonomik ve sosyolojik etkilerinin neler olduğunu
tespit etmektir. Geliş öncesi ve sonrası dönemleri incelenerek istihdam, işsizlik, işgücü ve enflasyon
üzerindeki etkileri çeşitli istatistiksel kaynaklara dayalı olarak analiz edilmektedir. Ayrıca mültecilerin
topluma uyumunu engelleyen sorunlar literatüre dayalı olarak analiz edilmiştir. Uzun ama maliyetli
politikalarla Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmanın olumsuz etkileri azaltılarak bu kriz bir fırsata
dönüştürülebilir. Bu insanların topluma adaptasyonun sağlanması, Türkiye'nin nitelikli insan
sermayesinin artmasını sağlayacaktır. Uzun vadede daha çok mavi yakalı işlerde çalışan Suriyeli
mültecilerle, Türkiye'nin üretim maliyeti açısından daha rekabetçi olması beklenmektedir.
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