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Göç, Uyum ve Yerel Yönetimler

Osmanlı döneminden bugüne Türk milletinin ensar olma özelliğini, bu 

bağlamda şefkatini ve misafirperverliğini en iyi yansıtan yerlerin ba-

şında gelmiştir Bağcılar. 1924’te imzalanan mübadele anlaşması ile Selânik’ten, 

1929 yılından itibaren Bulgaristan’dan gelen Türkler, 1970’lerle birlikte Ana-

dolu’dan İstanbul’a doğru başlayan iç göç ile gelenler, başta Kazakistan olmak 

üzere dünyanın farklı yerlerinden gelen göçmenler, Bağcıların yaşadığı göç ha-

reketlerine ilişkin birkaç örnektir. 

Son yıllarda ise başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da yaşanan çatışma or-

tamı sonucu milyonlarca insan ülkemize sığınmıştır. Bunların 3.5 milyondan 

fazlasını ise Suriyeli kardeşlerimiz oluşturmaktadır. Yıllar içinde gerek yurt-

taşlarımız gerek yabancılar için bir cazibe merkezi haline gelen Bağcılar bugün 

750 bini aşan nüfusu ile İstanbul’un en kalabalık ilçelerinin başında gelmek-

tedir. Bugün ilçemiz sınırları içerisinde 63 binden fazla yabancı yaşamaktadır 

ve bunların çoğunluğunu yine Suriyeli kardeşlerimiz oluşturmaktadır. Suriyeli 

kardeşlerimizin İstanbul’da en fazla yaşamayı tercih ettikleri ilçelerin başında 

gelmekteyiz. 

SU
N

U
Ş

Lokman ÇAĞIRICI

Bağcılar Belediye Başkanı 
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Bağcılar aldığı göçlerle oluşan bir ilçemizdir. Bizim mayamız bu göçlerle ve 

kardeşlikle yoğrulmuştur. Millet olarak daha önce ecdadımızın yaptığı gibi biz-

ler de onların izinde ensar olmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Ancak bu nok-

tada yerel yönetimlere, belediyelere çok büyük sorumluluk düşmektedir. Çünkü 

unutmamak gerekir ki göç küresel olduğu kadar yereldir de. Göç hareketleri 

uluslararası alanda gerçekleşebilir ancak sonuç itibari ile bu insanların yöneti-

mi, ihtiyaçlarının karşılanması ve korunması son yerleştikleri yerelde mümkün 

olmaktadır. Bu da iyi bir yerel yönetim ve yönetişim anlayışı ile mümkün ola-

bilir. 

Bağcılar Belediyesi olarak göç yönetimi noktasında örnek çalışmalar gerçek-

leştirmekteyiz. Hayata geçirdiğimiz akıllı belediyecilik uygulaması ile sorun ve 

ihtiyaçlara en hızlı şekilde çözümler üretmekte gerek vatandaşlarımızın gerek 

ilçemizdeki yabancıların beklentilerine yönelik politikalar geliştirmekteyiz. Bu 

noktada uyum, barınma, kadınlar ve gençler için çalışmalar yürütmekte, engel-

lilere her türlü desteği vermekte, özellikle çocukların eğitim hayatına kazandı-

rılmasına büyük önem vermekteyiz.  Bunun için belediyemiz bünyesinde özel-

likle dezavantaj gruplardan olan çocuk, gençlik, kadın, yaşlı, engelli ve madde 

bağımlılarına yönelik çalışmalarla, sosyal, sanatsal ve kültürel çalışmalar, istih-

dam, hukuki haklar ve insani yardım alanlarında öncelikleri belirledik, ulusal 

ve uluslararası alanda işbirlikleri geliştirmeye çalıştık ve bu çalışmalara devam 

ediyoruz. 

Göç dinamik bir süreçtir. Ülkemizin bulunduğu coğrafyayı göz önüne aldı-

ğımızda sadece ulusal bazda değil yerel bazda da göçmenlere yönelik strateji 

planları geliştirirken, artık bir cazibe merkezi, bir şefkat yuvası olan ülkemize 

yönelik yeni göç dalgalarının olasılığını da düşünerek bu planlamanın devam 

ettirilmesi elzemdir. Bu nedenle Bağcılar Belediyesinin Marmara Belediyeleri 

Birliği ve Türk-Alman Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği Uluslararası Göç 

ve Uyum Sempozyumu bizler için büyük bir anlam taşımaktadır. Bu sempoz-

yumun düzenlenmesinde önemli bir başka motivasyon kaynağının da kardeş 

şehrimiz olan Hamm Büyükşehir Belediyesi ile kurulan iş birliği ve gönül bağı 

olduğunu ifade etmek gerek. Bu tür işbirlikleri hem iki kardeş belediyeye tecrü-

be ve kapasite katmakta hem de iki ülke ilişkilerine katkı sağlamaktadır. Değerli 

Başkan, Değerli Dostum Thomas H. Petermann’a özel olarak hem destekleri 
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hem de katılımları için çok teşekkür ediyorum. Bu sempozyum iki belediye ara-

sındaki iş birliklerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.   Yine Vejle 

Belediyesi’nin katkıları için Sayın Paul Jespergaard’a ve Bologna Belediyesin-

den, aynı zamanda Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Koalisyonu Başkanı Sayın 

Benedetto Zachirolli’ye katkıları için çok teşekkür ediyorum. 

Düzenlemiş olduğumuz bu uluslararası sempozyumla, günümüzün en 

önemli sorunlarından bir tanesi olan uluslararası göç ve göçmenler konusu ele 

alınmış, göç ve göçmenlerin sorunları hakkında durum analizi yapılmış, tec-

rübe paylaşımında bulunulmuştur. Bu önemli çalışmada bizlerle birlikte olan 

değerli İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy Bey'e sempozyu-

mumuza verdiği değer ve bizleri onurlandıran katkıları için özel olarak teşekkür 

ediyorum. Yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 

bürokratlar ve siyaset insanları, yurt dışından gelen idareci, uzman ve akade-

misyenlerin katkıları sempozyumun amacına ulaşmasında tartışmasız önemli 

bir katkı sağlamıştır. Bu vesile ile Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. 

Dr. Halil Akkanat, Göç İdaresi Genel Müdürü Sayın Abdullah Ayaz, Sempoz-

yum Genel Koordinatörü ve elinizdeki bu çalışmanın editörü olan Türk Alman 

Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi  Müdürü Sayın Prof. Dr. M. Murat Er-

doğan’a ayrıca teşekkür ediyorum.  

Bağcılar Belediyesi, ilçemizdeki bütün hemşehrilerimizin barış, refah ve 

huzur içinde yaşaması için gayret gösteren, bunun için de ülkemiz insanının 

hoşgörüsü ve desteği ile ırkından, dininden, renginden, kültüründen, mezhe-

binden bağımsız ve her bir insana “Yaradılanı Sev Yaradandan Ötürü” düsturu 

ile hizmet vermeye çalışmaya devam edecektir. Bu konuda bizi gururlandıran 

başarılarımızın ve geleceğe yönelik umudumuzun en önemli nedeni de hak, 

insan ve bilgi temelli yaklaşımlarımız ve ulusal-uluslararası işbirliklerimizdir. 

"Yerel Yönetimlerde Göç ve Uyum" isimli bu eserin bir boşluğu dolduracağı-

nı umuyor, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiyorum. Ama kuşku 

yok ki en büyük teşekkürümüz kadirşinas, fedakar, garibanın derdini kendine 

dert eden Bağcılar halkınadır. 
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Mart 2011’den bu yana devam eden Suriye’deki iç savaş nedeni ile dün-

ya tarihinin çok istisnai insani krizlerinden birisini yaşamaktayız. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin de (BMMYK) “yakın ta-

rihte görülen en büyük göç dalgası” olarak nitelendirdiği bu dram bütün acıları 

ile hem ülke içinde hem de ülkeyi terk etmek zorunda kalanlarda devam ediyor. 

2011 yılında 22,4 milyon nüfusu olan Suriye’de, Nisan 2011 sonrasından en az 

465 bin kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce insan yaralandı, 6,5 milyondan fazla 

insan ülkesini terk etti, 7-8 milyon ise ülke içinde yerini değiştirmek zorunda 

kaldı. Dünya tarihinde ender rastlanan bir biçimde bu sayı, Suriye’den son beş 

yılda ülke nüfusunun en az % 25’inin ülkesini terk etmek zorunda kaldığını ve 

mülteci durumuna düştüğünü göstermektedir. 

Artık sekizinci yılını yaşadığımız bu krizin en önemli muhataplarından biri-

si, Suriye ile 911 km’lik sınırı olan Türkiye oldu. 29 Nisan 2011’den bu yana 911 

km’lik sınır komşusu olan Türkiye’ye, Suriye’den gelenlerin sayısı T.C. İçişleri 

Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) verilerine göre Temmuz 2018 

itibari ile 3.546.905’e ulaşmıştır. Bu sayı kayıt altına alınmış ve kendilerine 

Ö
N

SÖ
Z

Prof. Dr. M. Murat ERDOĞAN

Türk-Alman Ünv. Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü
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“geçici koruma statüsü” verilmiş Suriyelilerin sayısıdır. Gerçek sayının daha 

yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Aradan geçen 7 yılda ülkemize sığınan Su-

riyeliler dışında ülkemizde doğmuş olan Suriyelilerle birlikte bu sayı her geçen 

gün artmaktadır. Bu güne kadar Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısı 350 bini 

aşmıştır. 2018 itibari ile günde yaklaşık 395 bebek doğmaktadır. Sadece İstan-

bul’da bir günde doğan bebek sayısı 60 civarındadır. Suriyelilerin % 90’dan faz-

lası kentsel alanlarda yaşayan “kent mültecilerine” dönüşmüştür. Okula giden 

Suriyeli çocuk sayısı 600 bin civarındadır. Çalışan Suriyelilerin sayısının 1 mil-

yon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bütün bu tablo, dünyada örneği çok 

zor görülecek bir biçimde Türk toplumunun olağanüstü fedakarlığı ve desteği 

ile gerçekleşebilmektedir. Bugün İstanbul’a kayıtlı Suriyeli sayısı 560 binden 

fazladır ve gerçek sayının 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. 

Suriyeliler krizinin bir tarafı “Suriye” krizidir ve uluslararası politika-

nın alanıdır. Bu alan bugün bile olağanüstü karmaşık ittifaklar, işbirlikleri 

ve çelişkiler ile devam etmektedir. Yakın gelecekte belki Suriye’de savaşın 

bitmesi söz konusu olabilir ancak harabeye dönmüş ülkede istikrarın ve 

güvenliğin sağlanması için oldukça uzun bir süreye ihtiyaç olduğu açıktır.  

Suriye krizinin diğer tarafı ise kentlerde yaşayan sıradan insanları ilgilendi-

riyor. Üst politik düzlemde ne olursa olsun, yerelde yapılması gereken işler 

ve bulunması gereken çözümler söz konusudur. “Ateş düştüğü yeri yakar”ı 

anlatan “afet yereldir” sözü, çözümün de yerel olması gerektiğini ortaya 

koymaktadır.  Ülkeler arasında ya da bir ülkenin içindeki kentler arasın-

da sığınmacılar konusunda yük paylaşımı ne yazık ki adil olmuyor. Bugün 

Suriyeli 6,5 milyon sığınmacının % 53’üne Türkiye tek başına ev sahipliği 

yapıyor. Zengin AB ülkelerinde toplam Suriyeli sayısı 1.3 milyon civarın-

da. Avrupa’da Almanya öncü bir rol oynuyor ve sığınmacıların yarısından 

fazlasını misafir ediyor. Ama çok ilginçtir ki, Bağcılar’da bulunan 60 bin 

Suriyeli sığınmacı sayısını AB ülkeleri içinde sadece üç ülke, Almanya (540 

bin), İsveç (120 bin) ve Macaristan (77 bin)  geçiyor. Yani 28 üyeli AB’nin 

25 ülkesinden daha fazla sayıdaki Suriyeli sadece Bağcılar’da yaşıyor. Anılan 

üç ülke bir tarafa bırakılırsa, geri kalan 25 AB ülkesinde ortalama Suriyeli 

sayısı 10 bin civarındadır. Yani Bağcılar tek başına her bir AB ülkesinden 6 

kat daha fazla Suriyeli sığınmacı barındırmaktadır. Bu durum hiçbir şekilde 
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kabul edilmez ve çarpık yük paylaşımını anlamak için oldukça çarpıcı bir ve-

ridir. Ancak bu adaletsizliğin varlığı ve bundan şikâyetçi olmak Bağcılardaki 

ve Türkiye’deki her ferdin hakkı olsa da, yapılması gerekenleri öteleme şan-

sımız bulunmuyor. Yani içinde artık başka ülkelerden gelen ve çoğunluğu 

gariban olan mağdur yabancıların da olduğu Bağcılar Hemşehrileri, Bağcılar 

Belediyesinden hizmet ve çözüm beklemektedir. 

Bağcılar Belediyesi çalışmalarında hak ve insan temelli bir yaklaşımı, daha 

da önemlisi veri temelli bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Bağcıların bir başka 

önemli özelliği ise uluslararası işbirliklerine verdiği önemdir. Bu sempozyum da 

Bağcılar Belediyesinin etkin işbirlikleri ve sağlıklı çözümler için ortaya koyduğu 

son derece değerli ve örnek bir çalışmadır. Bağcılar Belediyesinin, Marmara Be-

lediyeler Birliği ve Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merke-

zi-TAGU iş birliği ile 18 Nisan 2018 tarihinde Bağcılar’da gerçekleştirilen Göç, 

Uyum ve Yerel Yönetimler Sempozyumu “afet yereldir, çözüm de yerel olmalı-

dır” yaklaşımının da önemli bir göstergesidir. 

Elinizdeki çalışma, akademik kurumlar ve belediyeler iş birliği, başka bir an-

latımla “veri temelli politikalar” (“evident base policy”) için diğer yerel yönetim 

birimlerine de rehberlik edecek bir içeriğe ve kaliteye sahiptir. Bağcılar nüfu-

sunun % 6.86’sına ulaşan Suriyeli sığınmacı sayısına diğer ülkelerden gelen sı-

ğınmacılar da eklendiğinde sayının 80-90 bine yaklaştığı ve oransal olarak da 

% 10’a çıkıldığı görülmektedir. Belediyelerin yerleşik toplum ile sığınmacılara 

verilecek hizmetlerde belirleyeceği temel ilkeler ile dengeler; bu hizmetler için 

geliştirilecek projeler; geliştirilen projeler konusunda uluslararası işbirlikleri ve 

kaynak yaratma çabaları belediye yönetimi için son derece önemli rol oynamak-

tadır. Ama en az bunlar kadar önemli olan husus ise yerelde öfkenin, nefretin, 

ayrımcılığın önüne geçilmesidir. Bu konuda da belediyeye düşen ilk görev yerel 

halkın desteğinin alınmasıdır. Zira sığınmacılar için de hizmet vermesi gere-

ken belediyeler, yerel halkın kamu hizmetlerine ulaşmasında sığınmacılardan 

kaynaklı ilave sorunlarla da mücadele etmek zorundadırlar. Yani mültecilerden 

kaynaklı hizmet azlığı ya da kötüleşmesi, yerel halkın destek ve kabullenmesini 

kırabilir. Bu durumlarda huzur kaçar ve yerel toplumun kendini mağdur görme-

si kaçınılmaz olur. 
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Bağcılar Belediyesinin, Marmara Belediyeler Birliği ve Türk-Alman Üniver-

sitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi-TAGU iş birliğinde gerçekleştirdiği 

bu uluslararası sempozyumun, hem politik görevlerde yer alanlar hem alanda 

çalışan kurumların temsilcileri hem de akademisyenlerin bir araya gelmesi ile 

gerçekleştirilmesi son derece değerlidir.  Bu vesile ile Sempozyum Genel Koor-

dinatörü olarak bu çalışmayı büyük emek ve özveri ile mümkün kılan Bağcılar 

Belediyesi Başkanı Lokman Çağırıcı’ya, Rektörüm Prof. Dr. Halil Akkanat’a, 

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan’a, Göç İdaresi Genel 

Müdürü Abdullah Ayaz’a ve Değerli Dostum, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy 

Bey'e katılımcı belediye yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akade-

misyenlere teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu tür çalışmaların arka 

planda kalan pek çok kahramanı olur. Bunlardan Faruk Şit, Merve Ağca, Deniz 

Aydınlı, Selcen Altınbaş, öğrencilerim Fatma Büşra Kodaman, Gülmira Esen, 

Ayşe Nur Tekin ve diğer bütün emeği geçenlere teşekkür etmeyi bir borç bilirim.  

Tekrar etmek gerekir ki “sorunlar yereldir ve yerelde çözülmesi gerekir!”. 

Sempozyumun ve bu kitabın Bağcılar halkı ve Türk toplumu ile bütün sığınma-

cıların yaşamını daha huzurlu, daha müreffeh ve daha üretken hale getirmesini 

diliyor, saygılar sunuyorum.  
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LOKMAN ÇAĞIRICI

Bağcılar Belediye Başkanı

Sayın Bakanım, çok değerli dostum Hamm Büyükşehir Belediye Baş-

kanımız Sayın Thomas Petermann, Sayın Kaymakamım, Göç İdaresi 

Genel Müdürüm,  AK Parti İlçe Başkanımız, STK'larımızın değerli temsilcileri 

ve kıymetli katılımcılar öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş 

geldiniz sefalar getirdiniz. Yerel yönetim ve STK temsilcileri de bugün bizlerle 

birlikte. Bağcılar Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği ve Türk Alman Üni-

versitesi ortaklığında düzenlenen Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu’nda 

birlikteyiz. Marmara Belediyeler Birliği'nin Başkanı ve aynı zamanda İstanbul  

Büyükşehir Belediye Başkanımız bir başka programda olduğu için katılamadı-

lar,  sizlere selamlarını iletmek isterim.

Düzenlemiş olduğumuz bu uluslararası sempozyumda, günümüzün en 

önemli sorunlarından bir tanesi olan uluslararası göç ve göçmenler konusunu 

ele alıyoruz. Göç ve göçmenlerin sorunları hakkında durum analizi yapılacak, 
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tecrübe paylaşımında bulunulacak; ortak problemlere ortak çözümler üretilece-

ğine inanıyorum. Sempozyum sonrasında hazırlayacağımız raporun da faydalı 

olacağına inanıyorum. Şehirlerde ekonomiden siyasete, mimariden çevreye ve 

kültüre kadar göçebelik hayatın her alanında belirleyici konuma yerleşmiş du-

rumdadır. Küreselleşen dünyamızda şehirler büyür ve gelişirken, aralarındaki 

ilişkiler de aynı zamanda güçlenmektedir. Günümüzde yoğun göç alan ilçemi-

zin hem geleneksel hem de modern yaşama ev sahipliği yaptığını ifade edebili-

riz. 1924 yılında Yunanistan’dan mübadeleyle gelen hemşehrilerimizle birlikte 

oluşmaya başlayan Bağcılar, sonrasında Balkan coğrafyasının farklı yerlerin-

den, Kazakistan’dan ve Anadolu’nun birçok şehrinden göç almış ve böylece göç-

menlerden oluşan bir ilçe haline gelmiştir. Bağcılar 1992 yılında 306 bin nüfusa 

sahipken, bugün 750 bini aşan nüfusu ile İstanbul’un en büyük ilçelerinden bir 

tanesi haline gelmiştir. Ülkemizin her yerinden göç alan ilçemiz ülkemizin her 

rengi ve desenini içinde barındırmaktadır. Bu da bizler için ayrı bir iftihardır.

Sayın Bakan Yardımcım, değerli katılımcılar bildiğiniz gibi İstanbul, Av-

rupa ile Asya arasında stratejik bir coğrafyada yer almaktadır. Dünyanın her 

tarafına deniz, kara ve hava ulaşımı kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Her-

hangi bir coğrafyada yaşanan olumlu ya da olumsuz bir gelişme ülkemizi de 

doğrudan etkilemektedir. Özellikle sınırımızın ötesinde yaşanan olumsuz 

gelişmelerin ülkemize etkisi önemli bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hamdolsun, millet olarak ecdadımızın izinde ensar olmaya devam ediyoruz. 

1952 yılında Kafkaslar’dan zorunlu göçe tabi tutulan Kazak kardeşlerimiz 

de ülkemize geldiklerinde ilk yerleştikleri yerlerden bir tanesi Bağcılar ol-

muştur. 1988 yılında Saddam Hüseyin’in kimyasal saldırılarından kaçarak 

ülkemize gelen Kuzey Iraklı 500 bin kişiye yine Türkiye olarak ev sahipliği ve 

ensarlık yapmıştır. 2003 yılında Irak ve 2011 yılında Suriye ve Libya’da pat-

lak veren iç savaşlar beraberlerinde göçlerin yaşanmasına neden olmuştur. 

Günümüzde halen Suriye’de yaşanan insanlık dramına şahit oluyoruz.  21. 

yüzyıl dünyasında halen insanlar yuvalarından ve yurtlarından edilmekte-

dir. 22.8 milyonluk ülkede yaşanan iç savaş sebebiyle binlerce insan hayatını 

kaybettiği gibi 10 milyonu aşkın kişi de yerini, toprağını, doğduğu coğrafya-

ları terk etmiş, başka ülkelerde sığınmacı durumuna gelmiştir. Yollar adeta 

onların evi olmuştur.
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Ülke olarak çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan Suriyeli kardeşlerimize 

kucak açtık, insanlık vazifemizi yerine getirdik; bununla birlikte bazı Arap ve 

Avrupa ülkeleri de sahipsiz kalan Suriyeli göçmenlerin akınına uğramıştır. Dile-

rim savaş bir an önce son bulur ve herkes doğduğu yerlerde huzur bulur. Şu an 

ülkemizde resmi rakamlara göre, 3.5 milyon, gayri resmi rakamlara göre ise 4 

milyon Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Bağcılar’da 60 bine yakın Suriyeli’ye 

ev sahipliği yapıyoruz. Bu sayı Avrupa ülkelerindeki bazı ilçe hatta il nüfusları-

na denk gelmektedir. Atalarımızın şu güzel sözlerine sahip çıkmaktayız: “Veren 

el alan elden hayırlıdır.” “Yaratılanı seviyoruz yaratandan ötürü.”

Göçmenler ve göç konusu hepimizin omuzlarına büyük bir sorumluluk yük-

lemektedir. Bu duyarsız ve sessiz kalacağımız bir durum değildir. Günümüzde 

artık her belediye başkanı yerel olduğu kadar küresel bir aktör olarak da rol 

oynamaktadır. Her ne olursa olsun tüm bu süreçte, insanların iyiliğine dokuna-

cak işleri birlikte yapmak zorundayız. İnsanlar çok farklı coğrafyalarda olabilir-

ler, farklı din ve inançlarda, kültürlerde olabilirler. İnsan olarak yeryüzündeki 

insanların yani Allah’ın yarattığı en kutsal varlığın ve onların problemlerinin 

ortak olduğunu, çözüm yollarının da ortak olduğunu unutmamak gerekir. Bun-

dan dolayı bu tür sempozyumlardaki çalışmaları, gerçekleştirilen iyi çalışmaları 

ve paylaşımları ortaya koyduğumuzda çok daha güzel neticeler alacağımıza ina-

nıyorum.

Bu vesileyle sempozyumumuza katılan Sayın Bakan Yardımcımıza ve Al-

manya’dan buraya teşrif eden çok değerli dostum, kardeş Belediye Başkanımız 

Sayın Petermann’a ve ekibine, İtalya ve Danimarka'dan gelen Sayın Başkanla-

ra çok teşekkür ediyorum. Göç İdaresi Genel Müdürümüze ve özellikle Türk 

Alman Üniversitesi Rektörüne ve ekibine teşekkür ediyorum. Göç konusunda 

bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve özellikle bizzat gelerek bizleri bu 

konularda destekleyen, bize öncülük eden bölgemiz Milletvekili Serap Yaşar 

Hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Kendisi bugün bir başka programdan 

dolayı aramızda olamadı. Bu vesileyle de selamını sizlere iletmek istiyorum. 

Tekrar sempozyumumuzun insanlık için hayırlı olmasını rabbimden diliyor, 

hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
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PROF. DR. HALİL AKKANAT

Türk-Alman Üniversitesi, Rektör

Sayın Bakanım, çok değerli belediye başkanlarım, değerli konuklar sizleri 

saygıyla selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum. Böyle bir organizasyo-

nu düzenlediği ve ev sahipliği yaptığı için Bağcılar Belediyesine ayrı bir teşekkür 

borcumuz olduğunu düşünüyorum. Başkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye 

Cumhuriyeti kuruluş yıllarından itibaren hep göç alan bir ülke konumunda ol-

muştur. Bu göçler öyle çok küçük sayılarla gerçekleşen göçler de olmamış, ge-

nellikle kitlesel göçler şeklinde gerçekleşmiştir. Ortaya çıkan bu göçlerle birlikte 

bu insanların gittikleri yerlerdeki ortama nasıl uyum sağlayacakları, hayatlarını 

o ortamda nasıl devam ettirecekleri gibi bir dizi soru ve sorun da beraberinde 

gelmektedir. Bunun yanında uyum meselesinin de aynı şekilde ele alınıp değer-

lendirilmesi ve bu çerçevede ortaya çıkan soru ve sorunlara verilecek cevapların 

da ortaya konulması gerekir. Bizim insanlarımız da 1960’lı yıllardan itibaren 

başta Almanya olmak üzere farklı ülkelere göç ettiler. Hep geri döneceklerini 
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varsaydılar ancak geriye dönmediler, dönemediler ve orada kaldılar. Şu anda 

sizin de bildiğiniz gibi Almanya’da Türkiye kökenli 3 milyonun üzerinde insan 

var ve orada hayatlarını devam ettiriyorlar. Dolayısıyla onların da orada yaşa-

dıkları ortama uyumuyla ilgili sorularının ve sorunlarının üzerinde durulma-

sı ve çözüm geliştirilmesi gerekiyor. Aynı durum tabii ki bizim ülkemize gelen 

göçmen konumundaki misafirlerimiz bakımından da geçerlidir.

Afetlerde olduğu gibi göç konusu da yerel bir sorun olarak ortaya çıkmak-

tadır. Dolayısıyla,  bu sorunun çözülmesiyle ilgili yol ve yöntemlerin de yerel 

olması gerekiyor. Bu çerçevede yerel yönetimlere çok büyük sorumluluklar dü-

şüyor. Bu noktada yerel yönetimlerin maruz kaldığı durumla ilgili çözüm bakı-

mından, gerekli yetkinin, gerekli sorumluluğun ve tabii ki mali desteğin yerel 

yönetimlere sunulması gerekiyor. Bu noktada merkezi yönetime, hükümeti-

mize büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu imkânların sağlanmasıyla ilgili Sayın 

Başkan, Bağcılar’daki durumu ifade etti. Mesela, Kilis örneğinde olduğu gibi 

kendi nüfusundan daha fazla göçmen nüfusa sahip olan şehirler var. Bunun 

getirdiği tabii ki çok büyük sorunlar var. Göç eden insanlar, göç ederken hayat 

merkezlerini taşıyorlar. Bu hayat merkezlerinin taşınması dolayısıyla sorunlar 

ortaya çıkmış oluyor. Bu sorunların çözülmesi bakımından üniversitelere de so-

rumluluklar düşüyor. İşte bu toplantıda, söz konusu sorunlara, göçle birlikte 

düşünülmesi zorunlu olan uyumla ilgili sorunlara üniversite olarak nasıl katkı 

sunabiliriz, hangi tespitleri yapabiliriz, hangi çözüm önerilerini ortaya koyabili-

riz sorusuna odaklanmış olarak bu toplantının düzenlenmesi önemlidir. 

Bu vesileyle değerli hocam Murat Erdoğan’a katkılarından dolayı teşekkür 

ederim. Ben de başkanımız gibi böyle bir toplantıya katılıp, destek verdiğiniz 

için teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.
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THOMAS HÜNSTEGER PETERMANN 

Hamm-Almanya, Büyükşehir Belediye Başkanı 

Bizim şehrimiz Hamm’daki durum da aslına bakarsanız klasik bir göç 

tablosunu yansıtmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Hamm şeh-

ri birçok göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı. 

İlk göç dalgası, kaybedilmiş İkinci Dünya Savaşı sonrasındaydı; günümüz 
Rusya ve Polonya sınırları içerisinde yaşayan çok sayıda Alman, bu bölgelerin 
Alman sınırları dışına çıkmasına müteakip Hamm şehrine de geldi. Şehrin 
o zamanki 50.100 kişilik nüfusunun yaklaşık 10 binini bu göçmenler oluş-
turuyordu. İkinci göç dalgası 60’lı yıllarda, Türk misafir işçilerin gelmesiyle 
gerçekleşti. Gelenlerin çoğu şehrimizde kaldı ve şu an yaklaşık 18 bin Türk 
vatandaşı ya da Alman vatandaşlığı almış Türkiye kökenli vatandaş şehrimiz-
de yaşamaktadır. 1980’li yıllarda başka bir göç dalgasıyla birlikte şehrimize 
Doğu Avrupa, Sovyet Rusya ve Polonya’dan binlerce Alman asıllı Rus ve Po-
lonyalı göçmen geldi. 
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Mevcut dönemde ise büyük bir mülteci krizi ile karşı karşıyayız. 19 yıllık be-

lediyecilik hizmet hayatım boyunca hiç bu derece zorlu bir görev ile karşılaşma-

mıştım. Göçlerin en yoğun döneminde yaklaşık 3,5 ila 4 bin arasında mülteci 

ağırladık. Buna paralel olarak, Bulgaristan ve Romanya kaynaklı bir de Avrupa 

içi göç dalgası ile bir 4 bin kadar göçmeni daha aldık. 

Böyle bir mesele nasıl idare edilmelidir? Ortada muhtemelen sihirli bir for-

mül yok. Fakat göçmen olup kalmak isteyenlere eğitim olanakları sağlamalı ve 

çocukların eğitim sistemine erken yaşta entegrasyonun önünü açmalıyız. Bu 

mesele muhtemelen Türkiye’de de bizdekinden farklı olmayacaktır. Bu durum 

Almanya’da takdir edersiniz ki her zaman keyifle karşılanmayan politik arka 

planından ötürü çok kolay olmayacak. Bununla kastettiğim, bazı bölgelerde aşı-

rı sağ partilerin göçmenlere karşı bilinçli bir kışkırtma için durumu suistimal 

etmeleridir. 

Bugün bu kongrede yer almaktan mutluluk duyuyorum. Giriş filminde de 

görüldüğü gibi, eğitim-öğretim, iş olanaklarının sunulması ve ayrıca kargaşa 

ortamı durulduğunda ülkelerine geri dönmek isteyenler için imkanların sağ-

lanması üzerine yapılması gerekenler açıktır. Şehirler aralıksız bir şekilde bom-

balanmaya, insanlar katledilmeye devam ettikçe; Yaratıcının ismi savaş adına 

suistimal edilmeye devam ettikçe, beş-on yıl sonra bizlerin yerine gelecekler, 

kongrelerde oturup neyin ne olduğunu tartışmaya devam edecekler. Bizim ça-

bamız, dini aidiyet ve inanç farkı gözetmeksizin, hoşgörü ilkesi doğrultusunda, 

dünya barışına küçük de olsa bir katkıda bulunmaya çalışmak olmalıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti olmadan mülteci sorunun—en azından Avrupa için— 

bir çözümü olamayacağı benim için çok açıktır. Bu durum tüm berraklığıyla 

telaffuz edilmelidir. Bugün bu gerçek Amanya’da yeterince fark edilmiyor. Fakat 

her şeyden önce, her sabah haberlerde roketlerin havada çarpıştığını duyduğu-

muz gerçeği kabul edilemez. Suriye’ye barışı bu getirmeyecek. Irak’ta ve Lib-

ya’da bu şekilde başarılı olamadık. Göç dalgası bu şekilde sadece büyüyecektir 

ki bu da filmde de gördüğümüz gibi ikinci bir problemi beraberinde getiriyor: 

Açlık ve sefalet. Afrika’daki insanlar her şey kuruduğunda ve yiyecek hiçbir şey 

kalmadığında ne yapmalı? Topluluk olarak küçük de olsa bir katkı sağlamak 

bizim elimizde ve bunu mutlaka sağlamalıyız. 
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MEHMET ERSOY

T.C. İçişleri Bakan Yardımcısı

Çok değerli Kaymakamım, Değerli Genel Müdürümüz ve İlçe başka-

nımız. Almanya'dan ve diğer avrupa ülkelerinden gelen değerli dost 

Belediye Başkanları ve değerli ekipleri, kıymetli rektörümüz ve hocalarımız, 

sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri ülkemizin ve insanlığın 

karşılaştığı en önemli sorunlarından biri haline gelmiş göç konusunda du-

yarlı davranarak sabahın ilk saatlerinde bu salonda yer alan değerli misafir-

lerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Şu anda burada olmayı çok arzu eden 

ancak başka bir ilde başka bir toplantıda bulunmak zorunda olan İçişleri 

Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun da hepinize selamlarını, sevgilerini 

ve başarı dileklerini iletiyorum.

Aslında arkadaşlarımız güzel bir metin hazırlamış. İçişleri Bakanlığı olarak 

ne yapabiliriz, göç konusunda nereden nereye geldik, kurduğumuz Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğü neler yapıyor, sonraki dönemde neler yapmaya çalışacak gibi. 
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Ama Almanya'dan gelen Belediye Başkanımızın konuşmasını dinledikten sonra 

aslında metinden daha çok bazı gerçekleri dile getirmek geldi içimden. Hepimi-

zin gözü önünde cereyan eden bir süreç yaşıyoruz. Bugün, göçün hikâyesini hep 

birlikte dinledik. Bu topraklar, bu güzel topraklar, göçün tarihte her zaman hedefi 

haline gelmiştir. Ancak son yıllara gelene kadar daha çok Avrupa'ya göç için araç 

olarak kullanılan ülkemiz son 15 yılda elde ettiğimiz ekonomik ve sosyal geliş-

meler sayesinde göç için aynı zamanda çok cazip bir bölge haline gelmiştir. An-

cak şunu hiçbir zaman unutmayalım, göçlerin bugün en önemli sebeplerinden 

bir tanesi geçmişte kuraklık, kıtlık ve yoklukken bugün terör ve savaş olmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bugüne geldiğimizde rakamlar 65 milyona ulaş-

mıştır. 65 milyon insan, yeni bir vatan arayışında, yeni bir yer arayışında, yeni 

bir yerleşme arayışında ve hayatta kalabilme mücadelesi içindedir. Üzülerek ifade 

etmek isterim ki bu kadar insanın çok büyük ekseriyeti mazlum coğrafyalardan 

gelmektedir. Bugün tüm ülkeler ya doğrudan savaşıyorlar ki bunu artık çok az 

görüyoruz ya da dolaylı yoldan savaşıyorlar ki bunun da adına artık terör diyoruz. 

İşin aslına baktığımız zaman terör, ulusların kendi çıkarları için başka topraklar 

üzerinde verdikleri mücadelenin en kuvvetli aracı haline gelmiştir. Bugün ülke 

olarak hangi terör örgütüne karşı mücadele edersek edelim, bölgemizde yaptıkları 

katliamlarla insanlara hayatı zindan eden hangi terör örgütünden bahsedersek 

bahsedelim, şundan hepiniz emin olun ki bu hainlerin, bu alçakların ne dini ne 

imanı var, ne milliyeti ne kabilesi var, ne de coğrafyası var. Bugün bölgemizde 

verdiğimiz mücadelede, 15 Temmuz gecesi başarılı olamayan FETÖ'nün alçak-

ları Kandil'e sığınmıştır, Kandil'e kaçmıştır. PKK, Marksist ve Leninist, dinsiz, 

imansız bir terör örgütüdür. Komünist bir ideolojiden beslenir. FETÖ güya kay-

nağını dinden alır. Aynı şekilde bir tarafta YPG vardır, Marksist ve Leninist terör 

örgütü PKK'nın ayrı bir uzantısıdır. Diğer tarafta DEAŞ vardır. Suriye'de bir şeriat 

devleti kurmayı iddia eder. Gelin görün ki FETÖ bizden kaçmak isterse PKK'ya 

sığınıyor; Türkiye'ye saldırmak için sınırlarımıza sızan DEAŞ teröristleri, YPG'nin 

hâkim olduğu topraklardan geçerek bize, ülkemize sızmaya, bu ülkede masum 

insanları koydukları sinsi bombalarla havaya uçurmaya çalışıyor. Afrin'de silahlı 

kuvvetlerimize karşı savaşmak üzere oraya gelen YPG teröristleri DEAŞ'ın kont-

rolündeki topraklardan geçerek bize karşı savaşmaktadır. Baktığınızda YPG'nin 

DEAŞ'a karşı savaştığı söyleniyor. Değerli dostlar, bunların hepsinin kaynağı 
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birdir. Kullandıkları silahlar birdir. Bunlar birbirlerine karşı savaşıyor gözükseler 

de bunların tek bir dertleri vardır. Bu coğrafyada devlet bırakmamak, bu coğraf-

yada huzur bırakmamak, bu coğrafyayı bize dar etmek. DEAŞ militanlarından 

yakaladığımız silahların menşei ile YPG'nin kullandığı silahların menşei aynıdır. 

Haritayı gözünüzün önüne getirin, akşam haberleri dinlediğinizde mukayesesini 

yapın. Hangi ülke PKK’ya daha çok sahip çıkıyorsa FETÖ’cüler de daha çok oraya 

sığınmıştır. Nerede bir FETÖ’cü arıyorsak nerede bir FETÖ’cü bize teslim edilmi-

yorsa bilin ki PKK’nın militanları da en fazla orada rahat ediyordur.

Bu coğrafyada bir insanlık mücadelesi ve bir varlık mücadelesi veriyoruz. Bu 

mücadeleyi bütün mazlumların dünyada ayakta kalabilmesi, seslerini duyurabilme-

si adına yapıyoruz. Mücadelemiz sona ermeyecek. İnsanlık tarihine baktığımız za-

man, bugün nasıl fareler üzerinde yapılan birtakım deneyler, köleler üzerinde yapıl-

mışsa bugün de silahlar, bu masum insanların üzerinde deneniyor. Hepsi danışıklı 

dövüş bana göre. Buradaki 3.5 milyon Suriyeli ne olacak, 1 milyon-2 milyon Afganlı 

ne olacak, nereye gidecek? 40 yıldır devam eden bir savaş varken ne yapabilirler ki? 

Afganistan’da veya Suriye’de insan olmayı hayal edebiliyor musunuz? Tepenize ne 

zaman bomba yağacağını bilemiyorsunuz. Hangi hain kime yeni bir bomba verecek 

ve yüz kişiyi, iki yüz kişiyi uçuracak bilemiyorsunuz. Bu coğrafyanın asıl insanları 

elbette ki bu vahşete seyirci kalamazlar. Gözü dönmüş bir tecavüzcünün saldırısına 

uğramış bir komşumuz kapımızı çaldığında ne yapacaksınız? Kapınızı açık bırakıp 

onu kurtarmaktan başka ne yapabilirsiniz? Bizim vicdanımız, bizim merhameti-

miz, bizim insanlığımız, bizim bin yılı aşkın bir tarihi geleneğimiz ve kardeşliğimiz 

var. Biz bunu yapıyoruz, hükümet olarak, devlet olarak bunu yapmaya çalışıyoruz, 

milletimiz bunu yapmaya çalışıyor. Bir ekmeğimiz kalsa bile aynı sofrada, birbiri-

mizle bunu paylaşmak zorunda değil miyiz? Hangi ana baba, sofrada çocuğu açken 

o ekmeği tek başına kendisi yemeyi düşünür. Bundan sonra da böyle yaklaşma-

ya devam edeceğiz. Savaşların kolay kolay sona ereceğine çok fazla inanmıyorum. 

Keşke son bulsa ve herkes kendi toprağında, kendi vatanında yaşasa. Ben zalim 

anlayışın bu kadar fütursuzlaştığı, bu kadar acımasızlaştığı bir dünyada, insanların 

fareler kadar değerinin olmadığı bir dünyada kolay kolay bu savaşların biteceğine 

inanmıyorum. Mazlum coğrafyaların dayanışması, mazlum coğrafyaların birlikteli-

ği, kenetlenmesi,  birlikte yaşamanın önündeki engelleri kaldırması gerçekleşmedi-

ği sürece mümkün olacağını zannetmiyorum.
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Biz, Suriyelilerle bir şekilde uyumumuzu sağlayacağız. Belediyelerimiz, ka-

mu kuruluşlarımız, kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz ama hepsinden önem-

lisi bu işin gönüllüsü sivil toplum kuruluşlarımız ve Allah rızası için kardeşe 

kardeşlik yapma duygusu içinde olan 81 milyonumuz (artık 85 milyonuz) ile 

birlikte bunu yapacağız. Artık bu insanlarla paylaşıyoruz ve paylaşacağız da. 

Bizim hiç kimseyi asimile etmek gibi bir derdimiz yok, hiç kimseyi kendi-

miz gibi yapma derdimiz yok. Biz Osmanlıyız, Osmanlı nasıl hoşgörü için-

de, karşılıklı anlayış içinde, karşılıklı iletişim içinde sorunlarını çözdü, herkes 

kendi kültürüyle birlik içinde, beraberlik içinde dayanışma içinde yaşamayı 

başardıysa biz de başaracağız. Hiç şüphemiz yok, başarmak zorundayız. Bu 

coğrafyada ayakta kalmak için, bu coğrafyada güçlü bir şekilde var olabilmiş 

tek devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü bir şekilde yoluna devam 

edebilmesi için başarmak zorundayız. Yine aynı şekilde içeride ve dışarıda bi-

ze karşı hangi amaçla ve niyetle meydana getirilmiş bir oluşum olursa olsun, 

hiçbirine en ufak bir şekilde müsamaha göstermeden bizim huzurumuza, 

birliğimize, bizim güzelliğimize, bizim beraberliğimize kasteden kim olursa 

olsun bugüne kadar gösterdiğimiz kararlı duruşumuzu bundan sonra da gös-

tererek devam edeceğiz Allah’ın izniyle. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 

bakanlarımızın her zamanki çalışkanlığıyla, gayretiyle önümüze gelen ne ka-

dar sorun varsa hepsini bir bir aşarak bize ümit bağlayan, bizi sığınacak bir 

liman gören bütün gurabaların, bütün gariplerin gönlünü sevindirmek için 

var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Sempozyum için emek veren, ev sahipliği yapan belediye başkanlığımıza, 

Türk Alman Üniversitesi’nin değerli rektörüne, kardeşim ve değerli dostum 

Murat Erdoğan hocamıza, bizlerin bu salonda hayati bir meseleyi birlikte tar-

tışabilmemize vesile olan bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sempoz-

yumumuzun hayırlı sonuçlar doğurmasını, başta İçişleri Bakanlığı olarak biz 

olmak üzere bütün uygulayıcıların istifa etmesini temenni ediyorum. Tüm ka-

tılımcıları tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
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ABDULLAH AYAZ

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Genel Müdür

Öncelikle çok teşekkür ediyor, konukları ve katılımcıları saygıyla selam-

lıyorum. Murat hocamın da ifade ettiği gibi Göç İdaresi Genel Müdür-

lüğü 2014 yılında kurulmuş genç bir kurum. Tarihimizin en büyük göç krizinin 

tam ortasında, cesurca bir adımla kurulmuş bir kurumdur. Bu süreçte yaşadı-

ğımız en büyük sıkıntı teşkilatlanma ve kapasite oluşturmayla birlikte ortaya 

çıkan mevcut krizin yönetilmesi oldu. Bunu da çok genç bir kadro ile pırıl pırıl 

arkadaşlarla yönetmeye çalıştık ve buraya kadar geldik.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün her zaman söylediği gibi göç korkulması 

gereken değil, yönetilmesi gereken bir süreç. Bizim ülke olarak, aslında sadece 

Türkiye olarak değil tüm insanlığın, artık göçle birlikte yaşamaya fazlasıyla alış-

ması gerekmektedir. İnsanlar artık çok mobil ve hâlihazırda İkinci Dünya Sa-

vaşı’ndan beri insanların en büyük göç hareketlerini yaşamaktayız. Geçtiğimiz 

yüzyıllarda yaşanan çok farklı hareketlerin bir benzeri bölgemizde ve ülkemizde 
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yaşanmakla beraber tüm dünya da bundan etkilenmektedir. Önümüzdeki dö-

nemde de bu göç hareketlerinin devam edeceğini değerlendirmekteyiz. Bölgeler 

arasında yaşam kalitesindeki fark, refah, güvenlik, ekonomik adaletsizliğin ve 

dengesizliğin varlığı sonucu, insanların bir şekilde daha iyi bir hayat için bir 

yerden ayrılıp başka bir yere gitmelerinden daha doğal bir şey olamaz. Bu önü-

müzdeki dönemde de devam edecek. Ülke olarak sizlerin de yakından müşahe-

de ettiği üzere ülkemiz 3 milyondan fazla Suriyeli'ye bunlara ilave olarak Afgan 

ve Iraklılar başta olmak üzere farklı ülkelerden uluslararası koruma başvuru 

ve statü sahiplerine ev sahipliği yapmaktadır. Tüm bunlarla birlikte 635 bin 

ikamet sahibi bulunmaktadır. Bu ikamet sahiplerinin ise neredeyse yarısından 

fazlası İstanbul’da ikamet etmektedir. Onun için bu sempozyumun da adı olan 

uyum, bugün ve gelecekte en olağan gündem başlıklarımızdan biri olacak.

Uyum konusu ana sorumlu devlet kurumu olan Göç İdaresi Genel Müdür-

lüğü olarak bizim koordine etmemiz, geliştirmemiz ve çalışmamız gereken bir 

husustur. Buna ilave olarak yerel yönetimlerimizin ve üniversitelerimizin gös-

termiş olduğu ilgiden çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Özellikle bele-

diyelerimizin göçle ilgili olarak görev sahaları içinde yabancılara yönelik hiz-

metlerini geliştirmeleri ve bu konularda geniş bir yelpazede hizmet sunmaları, 

yine belediyelerin de yabancılar için özel birimler açmaları büyük bir mutlulukla 

karşılıyor ve bunların artarak devam etmesini istiyoruz.

Ülkemizde yabancılardan bahsederken, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ola-

rak aslında yabancıların sadece Suriyeliler üzerinden konuşulmasından rahat-

sız olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.  Konuyu bir bütün olarak yani Geçici 

Koruma altındaki Suriyeliler, Uluslararası Koruma başvuru ve statü sahipleri 

ve bunlara ilave olarak ikamet izni olarak ülkemizde olanların tamamının de-

ğerlendirilerek uyumlarının ele alınması gerekmektedir. Bu insanların hepsi 

ülkemizde yaşıyorlar. Hepsi çok farklı hizmetlere erişmek için hem rehberliğe 

hem hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyuyor. Bunlara ilave olarak da onların ai-

leleri ve çocuklarının Türkiye'deki okullara gitmesi, dil öğrenmeleri, buradaki 

yaşama uyumları büyük bir önem arz etmektedir. Onun için sadece Suriyeliler 

özelinde değil, tüm yabancıların genel olarak uyum süreçlerinin hep birlikte 

en iyi şekilde yönetilmesi çok önemlidir. Şunu ifade etmek isterim ki Suriye-

li ve diğer sığınmacıların sayısında artış gözlenmekle birlikte, ikamet izni ile 
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ülkemizde kalan yani çalışmak, okumak için gelmiş, aile üyesi olarak ülkemizde 

bulunan ya da emekli olup gelmiş, yerleşmiş yabancı sayısında da yüzde 15-20 

artış kaydetmekteyiz. Şu anki ikamet izni sayımız geçen yılki sayıdan 40 bin 

daha fazladır. Bunun önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörmekte-

yiz. Bizim bu kişilere sağladığımız hizmetleri muhakkak arttırmak ve giderek 

bu hizmet kapasitesini geliştirmemiz gerekmektedir. Bu konuda göçmenlerin, 

başta sığınmacılar olmak üzere ülkeye uyumunda belki de en önemli konular-

dan birisi dil bariyerinin aşılmasıdır. Bir diğeri de çocukların eğitime ulaşmala-

rını sağlamaktır. Özellikle Suriyelilerde gördüğümüz bu husus konusunda MEB 

ile kayıp nesillerin engellenmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktayız. Ayrıca işin en 

önemli kısımlarından biri de onların çalışma hayatına bir şekilde uyum sağlaya-

bilmeleridir. Bu süreçlerin kolaylaştırılması ve onların önünün açılması, onların 

çalışma hayatına girmeleri ve kendi hayatlarını kazanmaları adına, kendilerine 

gereken rehberliğin sağlanmasıdır. Bu konuda sizlerin de malumu olduğu üzere 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş birliği içerisindeyiz. Artık hizmetlere 

hem bizim vatandaşımız hem de yabancılar en kolay ve en kısa şekilde ulaşmak 

istiyorlar, lakin bunun için dijital dünyanın kullanımı büyük önem arz etmek-

tedir. Bununla ilgili olarak yarın yabancılarla ilgili aplikasyonumuz kullanıma 

hazır olacak, onun lansmanını da bu vesile ile burada yapmış olalım. Uzun sü-

redir üzerinde çalıştığımız bir aplikasyondu. Temel olarak rehberlik ve onların 

Türkiye’deki hakları, yükümlülükleri ve Türkiye’deki yaşamla ilgili temel bilgi-

leri içeren bir aplikasyon olacak. Önümüzdeki hafta da bir aksilik olmazsa İOS 

sürümünü de piyasaya sürmüş olacağız. Çocuklarla ilgili olarak yoğun şekilde 

çalışma gayreti içindeyiz. Biz entegrasyon kelimesini kullanmaktan genel ola-

rak kaçınıyoruz. Uyum kişilerin kendi bireysel yönleri ile bizim toplumumuz 

içinde var olmalarını ifade ettiğinden bize daha kullanışlı bir kelime gibi geliyor. 

Uyum için bizim geliştirmiş olduğumuz karakterin adı “MUYU” bildiğiniz gibi. 

MUYU yabancı çocuklara ilişkin bir karakter olmakla birlikte bizim çocukları-

mıza yönelik de çalışmalar yürütmek istiyoruz.

Avrupa’da örneklerini üzülerek izlediğimiz yabancı düşmanlığı gibi bir du-

rumu sekizinci yılına giren Suriye krizinde bugüne kadar ülkemizde görmedik. 

Bu tür durumların ileride de yaşanmaması, ülkemizde bulunan yabancıların is-

tismar edilmesinin engellenmesi için gerekli çalışmaları başta çocuklar olmak 
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üzere tüm toplum kesimi için yürütmek hedefindeyiz. YİMER 2015 yılında beri 

6 ilde 7/24 hizmet veren, yabancılara bir nebze olsun yardımcı olmaya çalıştı-

ğımız bir proje. Böylece onların yaşamlarını kolaylaştırma adına, önümüzdeki 

dönemde özellikle dil seçeneklerini de arttırarak bu konudaki çağrı merkezi-

mizin kapasitesini daha ileriye taşıyacağız. MEB ile imzaladığımız protokol ile 

zengin dil eğitimi gibi konularda ülkemizde bulunan yabancılara hizmetlerimi-

zi sunmak istiyoruz. AFAD’dan kampları devraldık, artık kamp içinde yaşayan 

Suriyelilerle ilgili çok daha kapsamlı çalışmalar yapmaya, başta dil bariyerinin 

aşılması olmak üzere gerekli çalışmaları göstermeye gayret edeceğiz.

Ben tekrar davet için çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara ve emeği 

geçenlere saygılarımı sunuyorum.
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KENAN GÜLTÜRK

Bağcılar Belediyesi, Başkan Yardımcısı

Sayın misafirler, kardeş belediye başkanımız, Danimarka’dan ve İtalya’dan ge-

len misafirlerimiz,  yurt içinden ve yurt dışından teşrif eden konuklarımız, 

sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepi-

niz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerimin başlangıcında barış içerisinde kimsenin 

vatanından, yurdundan, toprağından, evinden, barkından koparılmadığı kendi de-

ğer yargılarıyla, kültürüyle beraber yaşadığı bir dünya temennisinde bulunuyorum. 

Ancak dünyada barış olmadığı sürece de göçmenliğin süregelen bir olgu olduğuna da 

buradan hep beraber şahit oluyoruz. Hayat devam ediyor ve bizler yerel yöneticiler 

olarak hem kendi hemşehrilerimize hem de misafir ettiğimiz göçmenlere,  mülte-

cilere bizim şehrimizde, bizim ilçemizde hizmet ediyoruz. İşte bu noktada onların 

hayatlarını  kolaylaştırıcı, onların bundan sonra hayatlarını insani olarak ve daha 

mutlu olarak devam ettirebilecek ne tür faaliyetlerde bulunabileceğimiz konusunda-

ki sunumumu sizlerle paylaşmak istiyorum.
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Bağcılar olarak kendi özelimizden başlamak isterim. İlçemizin kısa tarihine baktı-

ğımızda bağ ve bahçeden oluşan bir ilçeyken, 1900'lü yılların başlangıcında dış göçler, 

sonralarıda özellikle köyden kente, sanayileşmeyle birlikte göçün başlamasıyla bera-

ber 1992 yılında ilçe olmuş bir belediyeyiz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz için de bir 

bilgi olsun diye paylaşmak isterim. Bağcılar,  büyükşehir belediye sınırları içerisinde 

yer alan, Avrupa yakasında konumlanan İstanbul’un artık en merkezinde bir ilçeyiz. 

Bununla beraber şuan itibariyle Türkiye’nin 81 ilinin 50’sinden daha fazla bir nüfusu 

barındırıyoruz. Yani bu anlamda çok kalabalık bir ilçeyiz. Bağcılar’ın bir yerleşim yeri 

olmasıyla önce 1912 Balkan Savaşı’nın kaybedilmesiyle beraber Balkanlardan, sonra 

Selanik mübadelesi ve ardından Kazakistan’dan gelen misafirlerimiz olmuştur. 1947 

yılında gelenler ve ardından da sizlerle paylaştığımız gibi sanayileşmeyle beraber 

köyden gelen, iş bulma amacıyla yaşanan bir göç hareketi olmuştur ilçemize. Bugün 

itibariyle nüfusumuz 748 bindir.

BAĞCILAR’DA
NÜFUS
ARTIŞLARI

2017
748.483

2000
556.519

1992
306.586

1975
21.426

1970
6.314

1965
1.869
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 Bu sayıya mülteciler dâhil değildir. 1965’li yıllarda 1869 kişilik nüfus var-

ken, yani bir kasaba nüfusu varken 1975’lerde bu sayı 20 binlere çıkıyor, 1992 

yılında yani ilçe olduğumuz zaman ise nüfusumuz 306 bindir. 2000’li yıllarda 

ise 500 bini geçtiğini görüyoruz. Bu bağlamda konumuza geldiğimizde ve Bağ-

cılar’daki Suriyeli sayısına baktığımızda bizdeki rakamlara göre 51.493 Suriyeli-

nin ilçemizde yaşadığını görmekteyiz. Yaklaşık 6 bin civarında da farklı ülkeler-

den gelen yabancılar var. Demek ki yaklaşık 58 bin mülteci var. Ama bizim elde 

etmiş olduğumuz rakamlarda toplamda 63 bin civarında farklı farklı ülkelerden 

göçmenin, sığınmacının, mültecinin ilçemizde yaşadığını görüyoruz. Bunların 

yaş dağılımına baktığımız zaman 0-18 yaş arasının 21 bin; 18-35 yaş arasının 

yaklaşık 17 bin 700 civarında olduğu; 35-65 yaş arasının 11 bin civarında ol-

duğu; 65 yaş üstünün de 669 olduğunu görmekteyiz. Gördüğünüz gibi genç bir 

nüfus ile karşı karşıyayız. 

Suriye : 51.493
Diğer :   5.938

Suriyeli Göçmenlerin 
Yaş Dağılımı: 
0-18 yaş:  21.103
18-35 yaş:  17.744
35-65 yaş:  10.908 
65 65+ yaş:  669

BAĞCILAR’DAKI GÖÇMEN SAYILARI

Tabii hepimizin bildiği gibi savaşlar kötüdür, vahşettir. Hatta kötü keli-

mesi iyimser bir kelimedir. Savaşlardan nefret edilir. Savaşların sonucu daha 

vahimdir. Savaşların bazen 100 yılı bulan tesirleri, etkisi söz konusudur. Bu 

hususta yerel yönetim olarak mültecilerimizin öz kültürlerini koruyarak, aidi-

yetlik duygularını geliştirerek iki taraflı birlikte yaşama olgusunu pekiştirmek 

için genel bir strateji belirlemiş durumdayız. Yani biz misafirlerimizin, asimi-

lasyon kelimesinden imtina ederek, onların tamamen sosyalizasyonundan ve 

sosyal uyumundan yanayız. Bütün argümanlarımızı da bunun üstüne bina et-

meye çalışıyoruz. Bu hususta ilçemizdeki STK’larla, mültecilerle ilgili kurum 
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ve kuruluşlar ile sürekli toplantılar gerçekleştirdik. Amacımız onların sahip 

oldukları birikimi ve datayı kendimize alabilmekti. İkinci olarak İstanbul baş-

ta olmak üzere, ülkemizin farklı yerlerinde gerçekleştirilen çalıştaylara, sem-

pozyumlara ve panallere etkin katılım sağladık. Ülke çapında iyi uygulama 

örneklerini gidip yerinde görerek onları kendimize transfer etme hususunda 

çalışmalarımız oldu. Kurumsal olarak iç yapılanmamızda, kendi içerimizde 

eylem planlarını oluşturduk. Bunun için başta eğitim olmak üzere, çocuk ve 

gençlik çalışmaları, sosyal çalışmalar, kültürel çalışmalar, istihdam, hukuki 

haklar ve insani yardım altında başlıkları toplamak mümkündür. Bunlar ile 

yetinmedik ve belediyemizin resmi meclisinde beş kişiden oluşan bir Mülteci 

Sosyal Uyum Komisyonu kurduk. Bununla da yetinmedik, mülteci çalışma-

ların tek odakta yönetmek amacıyla belediyenin içinde "Göç ve Sosyal Uyum 

Komisyonu" oluşturduk. Buradaki amaç ise yapacağımız çalışmaları yürüt-

mek ve bunları raporlamak, bunların sonuçlarını değerlendirebilmek husu-

sunda daha kurumsal daha niteliksel çalışmayı ortaya koymaktı. 

Uyum noktasında şöyle bir durum oluşturduk: Uyumu ve sosyalizasyonu mer-

keze aldık. Hepimizin bildiği gibi dil bunun bir unsuru ve olmazsa olmazıdır. Çalış-

ma kültürü, birlikte yaşam, eğitim, sevgi ve saygı, şehirleşme, kabullenme, ayrım-

cılığa karşı duruş ve bununla birlikte aidiyet ve aidiyetin sonucunda da yönetişim 

önemli unsurlardır. Bu sakinlerimiz bizimle birlikte aynı mekânı, aynı kenti paylaş-

maktadır. Dolasıyla biz bu şehri yönetirken bu insanların tecrübelerinden, bilgile-

rinden nasıl azami derece istifade ederiz, ayrıca bu süreci nasıl iyi yönetip, bunların 

içini nasıl iyi doldururuz ve uyumu beraber yakalarız diye bakıyoruz olaya.

Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden ve dışlamadan, iç içe kenetlenerek biz onlara 

dokunmaya çalışıyoruz. Biz adeta bir puzzle’ın parçası gibi gördük. Kardeş şehir 

Hamm Belediyesi'yle birlikte ön yargıların kırılması konusunda iki hafta süren, ge-

niş kapsamlı ve karşılıklı atölye çalışmaları yürüttük. Bu çalışmalarda birbirimizi iyi 

tanıma, yabancıları iyi tanıma, empati kurabilme, muhasebe yapabilme hususun-

da hepimiz bir deneyim kazandık. İkinci olarak çeşitli kurum ve kuruluşların da 

desteğini alarak Suriyeli mültecilere yönelik yardım kampanyaları başlattık. Bura-

daki amaç onların zaruri ihtiyaçlarını yaşadığı şehirde giderebilmesini sağlamaktı. 

Onların yine insani yardımlar anlamında gıda, yakacak, eşya, medikal malzeme 

hususundaki ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Bununla birlikte ilçemizde büyük 
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bir kampanya başlattık. Bu en zorlandığımız husustur. Suriyeli mülteciler ile ko-

nuştuğumuzda bize hep şunu söylüyorlar: “Biz çocuklarımızın Türkleşmesini 

istemiyoruz.” Biz de onlara her zaman “Biz de çocuklarınızın Türkleşmesini iste-

miyoruz” cevabını verdik. Ama biz çocuklarınızın eğitimli ve vasıflı olmasını isti-

yoruz. Çünkü bu çocuklar burada hayatlarına devam ediyorlar, büyüyorlar ve bir 

süre sonra isteseniz de istemeseniz de ilkokula gitme, liseye gitme yaşını kaybe-

decek dedik. Bu sayede yaklaşık 1000-1200 öğrenci okula giderken şu anda 6.748 

Suriyeli öğrenci okullara gitmektedir. İlkokul, ortaokul ve liseye giden öğrenciler 

bunlar. Bu rakamlara üniversite dâhil değil. Bu rakamları oranladığımızda İstan-

bul’daki en iyi rakamlardır. Kampanyalar sayesinde 4 devlet okulu geçici eğitim 

merkezi olarak resmi yolla Suriyeli öğrencilerimize eğitim vermektedir. Buralar 

Suriyeli öğretmenlerin de içerisinde olduğu, bizim idarecilerimizin yönettiği ya-

pılar olarak faaliyet göstermektedir. Ancak okula gitmesi gereken öğrenci sayısı 

15-16 bin civarında olması gerekiyor. Biz henüz yüzde ellisine dahi kavuşmadık. 

Bu anlamda, sorumluluğumuzun da farkındayız. Bu kampanyaları daha da artır-

mamız gerekiyor. Bu husustaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

POLITIKALARIMIZ
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Ayrıca Suriyeli kardeşlerimizi bizim yerel çalışmalarımıza nasıl dâhil edebi-

liriz üzerine çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarla yetinmedik ve Bilge Evleri-

mizde bizim çocuklarımızla birlikte 100’ün üstünde, Suriyeli çocuğun da eği-

tim almasını sağladık. Mülteci çocuklarımız o kadar iyi, o kadar uyumlular ki 

çocukların adlarından değil de soyadlarından biz Suriyeli olduğunu anlıyoruz. 

Çocukların Türkçe dil diksiyonları, vurguları Türk çocuklarıyla aynı olup artık 

ayırt edemiyoruz. Çocuk Meclisimizde biz onlara da yer verdik, onlar da kendi 

görüşlerini, önerilerini, eleştirilerini, projelerini bizimle paylaşıyorlar. Mülteci 

çocukların Bağcılar'ı daha iyi tanımaları, şehrin imkânlarından daha fazla is-

tifade etmelerini sağlamak için geziler düzenliyor, bilinçlendirme toplantı ve 

etkinlikleri tertip ediyoruz. Geçen sene, Dünya Çocuk Hakları Gününde “çocuk 

olmak hakkım” temasıyla mülteci çocukları, sadece Suriyeli çocukları değil, her 

ülkeden çocukları bir araya getirdik. Çocuklardan bazen büyüklerin söylemeye 

cesaret edemediği, onların yalın ve saf görüşlerini öğrenmeye çalışıyoruz. On-

ların taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Kadın Meclisimizin öncülüğünde, 

meclisimizde bulunan kadın mültecileri, Arap Kadın Platformunda bir araya 

getirerek buluşturduk. Kadınların kendi içerisindeki koordinasyonu, şehre yö-

nelik, yerele yönelik tekliflerini, önerilerini ve eleştirilerini dinledik ve onları bir 

rapor haline getirdik. Raporu uygulama safhasına koymuş bulunmaktayız. Tür-

kiye çok hızlı şekilde bu sayıda göçmenle karşı karşıya kalınca, yerel yöneticiler 

olarak bizler de hızlı hareket etmek zorundaydık ve her bir yerel yönetim sağ-

lıklı iletişim kurabilmek için kendi iletişim merkezine Arapça ve İngilizce bilen 

personeller istihdam etmeye başladı. Amaç gelen soruları doğru cevaplamak 

ve doğru yere, doğru adrese yönlendirilmelerini sağlamaktı.  Zaman zaman 

bir araya gelerek tespit edemediğimiz, yönetemediğimiz sorunları bir koordi-

nasyonla çözümlemeye çalışıyoruz. Yine mülteci çocuklarımızın belediyemize 

ait tesislerinden, spor salonlarından, yüzme havuzu dâhil olmak üzere ücret-

siz istifade etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bilgi Evlerimiz, Gençlik Merkezi, 

Kadın Kültür Sanat Merkezinde Suriyeli kadınlarımızı ve gençlerimize meslek 

edindirme kurslarına alarak, onlara meslek öğretiyoruz, sonra kendisini İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezi üzerinden sertifikalan-

dırıp daha sonradan bunların istihdamı hususunda hem danışmanlık hem de 

rehberlik yapıyoruz. Aynı zamanda kültürler arasındaki bağı arttırmak için aynı 
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sokağı, apartmanı, semti paylaşanları birbirlerini daha iyi tanısınlar, ön yargıla-

rı yıksınlar diye zaman zaman bir araya getiriyor, yemek programları yapıyoruz. 

Amaç onların yapmış olduğu yemekleri bizimkiler, bizimkilerin yapmış olduğu 

yemekleri onlar tatsın ve sonra aslında biz aynı yemekleri yapabiliyormuşuz, ay-

nı yemekleri yiyebiliyormuşuz onu görsünler istiyoruz. Bu başka bir şeye vesile 

oluyor, aynı apartmanda oturanlar, birbirlerinin kapılarına hiç vurmayan insan-

lar, birbirleriyle komşuluğu geliştirerek, ön yargıları kırarak birbirlerine ikramda 

bulunur hale geliyor. Bağcılar meydanında bir dil evimiz var, o dil evinde hem Su-

riyelilere Türkçe hem de Türklere “Ben Arapça öğrenmek istiyorum, ben İngilizce 

öğrenmek istiyorum” diyenler için bir yer açtık. Burası bir kurs değil, resmi tarafı 

yok, tamamen pratik yapmaya yöneliktir. Buradaki amacımız her iki toplumu da 

birbirlerine yaklaştırabilmek, empati yapabilmelerini sağlamaktır. Engelliler sa-

rayında mültecilerimizden engelli olanaları, bizim engelli vatandaşlarımızla aynı 

hizmeti hiçbir ayrım yapılmadan aynı hizmeti almaktadırlar.

Kültür ve sanat merkezlerinde Suriyeli annelere, çocuklara, gençlere ve eriş-

kinlere yönelik, Türkçe dil kurslarımız hiç bitmiyor, ve sürekli devam ediyor. Ta-

lep oldukça da devam ettireceğiz. Bunların hepsi ücretsiz ve belediye tarafından 

finanse edilmektedir. Ayrıca kariyer merkezimizde, mültecilerimizden eğitimini 

tamamlamış, sertifikasını almış, bir meslek sahibi olmuş olanları iş arayanlar ile 

buluşturarak, koordinasyonu sağlayarak hem referans olma anlamında hem de 

onlara danışmanlık yapma anlamında yardım etmeye devam ediyoruz. Geçici eği-

tim merkezleri devlet okullarına taşınmadan önce ilçemizde 3  Suriye okulu vardı. 
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Belediye olarak o dönemde yapmış olduğumuz fonlu projelerle bu okulların zaruri 

ihtiyaçlarını giderdik. İzci kamplarımız var ve bu izci kamplarımızda 1200 izcimiz 

var.  Mülteci çocuklarımızda Türk çocuklarıyla birlikte aynı çadırı, aynı odayı, oynı 

oymağı, aynı kampı paylaşıyorlar. Yine futbol turnuvaları, geziler organize ediyo-

ruz, yarışmalar düzenliyoruz. Gezilerimiz ilçe içerisinde olduğu gibi zaman zaman 

da Çanakkale, Bursa ve Konya’ya olabiliyor. Aynı zamanda çocukların beraber or-

tak faaliyet yapma hususunda çalışmalarımız var. Uçurtma şenliği gibi. Uçurtma 

şenliğine hem Türk çocuklarımız hem Suriyeli çocuklarımız hem de bizim değişik 

okullarımızda okuyan diğer ülkelerden gelen göçmen çocuklarımızın katılımları-

nıda sağlamaktayız. Amacımız bu çocukları ve gençleri kendi akranları ile birlikte 

sosyalizasyonlarını sağlamak.

Kaynaştırma çalışmalarımız ve yardımlarımız devam ediyor. Çocukların eği-

timi için kırtasiye yardımlarımız da devam ediyor. Bu çocuklarımızın içerisinde 

gerçekten ekonomik olarak zayıf olanları var. Pozitif ayrımcılık yaparak onların 

bu tür malzemelerini hep birlikte karşılamaya çalışıyoruz. Yerel yöneticiler olarak 

en büyük sorunumuz göçmenlerin çok hızlı mobil olması. Bir aileye bir gruba 

çalışma yapıyorsunuz, tam belirli bir noktaya kadar getirdik diyorsunuz ama bir 

anda adresi değişiyor. Bağcılardaki bir göçmen bir bakıyorsunuz Sultanbeyli’ye 

gitmiş. Sultanbeyli’deki göçmen Esenyurt’a, oradan Sancaktepe’ye gitmiş ve dola-

yısıyla bir anda tüm irtibat kesiliyor. Bu sefer yeni gelenle yeni bir irtibat kurup, 

ön yargıları kırmak o aktivitenin, faaliyetin içine almak zaman israfına neden olu-

yor. Bu konudaki önerim, en azından bir süreliğine belli bir şehirde ikamet etme 

zorunluluğu getirilirse o kente aidiyet hususunda, o kente alışma hususunda ve o 

kentin pozitif taraflarından yararlanma hususunda çok daha güçlü bir çalışma yü-

rütülebilir. Okula yeni başlayan çocukların psikolojik ve pedagojik olarak okulunu 

tanıması, sınıfına, arkadaşlarına alışması ayrı bir süreçtir. Bu hususlar bizim eli-

mizi kolumuzu bağlıyor ve yapacağımız çalışmaları negatif olarak etkiliyor. Umut 

ediyoruz ki bu süreci en iyi şekilde yönetebilirsek daha başarılı çalışmaları ortaya 

koyabiliriz. Şayet toplum olarak sosyal uyumu sağlayabilirsek "göçün beraberinde 

getirdiği kültür zenginleşmesi"ni birlikte yaşayabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle 

hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.
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MERVE AĞCA 

Marmara Belediyeler Birliği, Uluslararası İşbirliği Uzmanı

Değerli katılımcılar, öncelikle Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleş-

tirmekte olduğumuz Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu’na hepiniz 

tekrar hoş geldiniz. Bağcılar Belediyesi’ne de değerli ev sahipliklerinden dolayı bir 

kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ben de sizlere Marmara Belediyeler Birliği’nin 

göçmen ve mültecilerle ilgili çalışmalarından bahsedeceğim. 

Türkiye’nin en eski ve kapsamlı bölgesel belediye birliği olan Marmara Beledi-

yeler Birliği (MBB), 1975 yılından bu yana, farklı siyasi partilerden seçilmiş belediye 

başkanları ve meclis üyeleri arasında, uzlaşma ve birlikte çalışma kültürünün oluş-

masında ve belediyeler arasında iş birliğinin gelişmesinde önemli roller üstlenmiştir.

2018 yılı itibarıyla Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İs-

tanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere 13 ilde faaliyet 

gösteren ve 190 üye belediyeye sahip olan Marmara Belediyeler Birliği, toplamda 

yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip bir alanı kapsıyor ve bu sayı Türkiye nüfusunun 
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yaklaşık %31’ine tekabül ediyor. Bu bağlamda Marmara Bölgesi, gerek sahip olduğu 

nüfus gerek sanayi bölgesi olması sebebiyle Türkiye ekonomisinde önemli bir ko-

numda bulunuyor. Ekonomik açıdan Türkiye’nin en gelişmiş bölgesi olan Marmara 

Bölgesi aynı zamanda siyasi, kültürel, teknolojik gelişim ve bilgi üretimi anlamında 

da önemli bir yere sahip.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2017 yılı sonu itibarıyla yerinden edilen 68,5 

milyon kişinin 25,4 milyonu ülkelerinde yaşanan çatışma ve zulüm nedeniyle evle-

rini terk eden mültecilerden oluşuyor. Mültecilerin %85’i gelişmekte olan ülkelerde 

yaşarken her beş mülteciden dördü kendi ülkelerinin kapı komşusu olan ülkelerde 

yaşıyor.1 Türkiye de coğrafi ve stratejik konumu sebebiyle tarih boyunca gerek Os-

manlı gerekse Cumhuriyet Dönemi içerisinde kitlesel sığınma hareketleri de dahil 

olmak üzere pek çok göç hareketine sahne olmuştur. Tarihsel olarak bakıldığında 

Türkiye, başta 1923-1945 yılları arasında Balkanlardan, 1933-1945 yılları arasın-

da Almanya’dan, 1989 yılında Bulgaristan’dan, I. Körfez Savaşı sonrasında Irak’tan, 

1992-1998 yılları arasında Bosna’dan, 1999 yılında Kosova’dan ve 2001 yılında 

Makedonya’dan olmak üzere pek çok ülkeden göç hareketine ev sahipliği yaparak 

milyonlarca göçmene kucak açmıştır. Son dönemde ise, Suriye’de yaşanan iç savaş 

sebebiyle, Nisan 2011’den bu yana 3,5 milyonu aşan bir sayı ile Türkiye tarihinde 

en büyük kitlesel göç hareketi ile karşı karşıya kalınmıştır. Türkiye’de hızla artan 

mülteci sayısı yerel yönetimleri de merkezi yönetim kadar etkilemektedir. 

Bölgede devam eden siyasi istikrarsızlıklar, Türkiye’ye yönelik göçü teşvik eden 

bir unsur olarak karşımıza çıkarken yakın zamana kadar transit ülke olarak bilinen 

Türkiye, son dönemlerde hedef ülke konumunda yer alıyor. Bu noktada, göçmen-

lerin bulundukları yerlere entegrasyonu oldukça önemli bir husus olarak karşımıza 

çıkıyor. Başta Suriyeli olmak üzere, 3,5 milyon mülteci ile Türkiye dördüncü kez 

dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmaya devam ediyor.

Toplam sayısının %93’ünü aşan bir bölümü “kent mültecileri” olarak kent mer-

kezlerinde yaşayan mültecilerin sosyal uyumu noktasında yerel yönetimlere de 

önemli bir rol düşüyor. Yerel ve mahalli ihtiyaçların karşılanmasında birincil hizmet 

sağlayıcılar olma niteliği taşıyan belediyeler kentsel hizmetlerin sunumunda temel 

aktörler olarak göçmen ve mültecilerle doğrudan temasta bulunuyorlar. Bu sebep-

le, Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin göç politikaları, faaliyetleri ve hizmetleri 

1  http://www.unhcr.org/5b27be547
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konusunda ortak hareket etmelerinin teşvik edilmesi için “Marmara Belediyeler 

Birliği Göç Politikaları Merkezi- GPM” kurulmuş, akabinde ise kuruluşundan bu 

yana belediyelerin ortak sorunlarına iş birliği içinde çözüm bulunması amacıyla 

hareket eden Marmara Belediyeler Birliği Meclisi bünyesinde farklı siyasi partile-

re mensup belediye başkanlarından oluşan bir “Göç Komisyonu” oluşturulmuştur. 

Uzun vadeli politika geliştirilmesinde önemli çalışmalar yapan komisyon, diğer ye-

rel yönetimler nezdinde de örnek teşkil ederek öncü bir rol oynamıştır. 

GPM bünyesinde, yerel yönetimlerin küresel düzeydeki iyi uygulamalar ve tec-

rübelerden yararlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulmasının yanı sıra yerel 

yönetimler ile merkezi yönetim, diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, 

STK’lar ve üniversiteler arasında işbirlikleri geliştirilmekte ve ortak platformlar 

oluşturulmakta; konunun asıl muhatabı olan göçmen ve mülteciler tarafından ku-

rulmuş STK’ların da yer aldığı çok paydaşlı organizasyonlar düzenlenmektedir. Bu 

mecralarda ise konuyla ilgili tematik işbirlikleri yapılarak ilgili kurumların uzman-

lıklarından yararlanılmakta ve belediyelerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik ça-

lışmalar yürütülmektedir.  Ayrıca göç, göçmenlik, mültecilik ve uyum konularında 

bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapılmakta ve ortak politika belirlenmesine yö-

nelik faaliyetlerde bulunulmaktadır. Yerel düzeydeki mülteci ve göç çalışmalarının 

ulusal politikalar ile uyumlu olması ve ulusal düzeydeki normların yerel yönetim-

lerin talep ve ihtiyaçlarına göre şekillenmesi için çalışmalar yürütülen GPM çatısı 

altında göçün olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması ve toplumsal faydaya dö-

nüştürülmesi için politika üretilmesine katkı sağlanmasına yönelik çalışmalar da 

gerçekleştiriliyor. 

Bununla birlikte, MBB üyesi belediyelerden gelen talepler üzerine sürekli ve 

sistemli çalışan bir platform ihtiyacı ortaya çıkmış olup bu bağlamda GPM bün-

yesinde MBB üye belediyelerinin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışmalarda bulu-

nan birimlerinin temsilcilerinden teşekkül eden MBB Göç Platformu kurulmuştur. 

GPM bünyesinde çalışmalara ortak olan Göç Platformu kapsamında, konunun asıl 

muhatabı olan yerel yönetim temsilcileriyle birlikte, yerel yönetimler arasında göç, 

göçmenlik, mültecilik ve uyum konularında koordinasyon sağlamak, bilgi ve tecrü-

be paylaşımına zemin hazırlamak ve bu hususlarda yerel yönetimlerin talep ve ihti-

yaçları doğrultusunda ortak politika belirlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak 

amaçlanıyor.
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Yerel yönetimler ve şehircilik alanında küresel ölçekte değer üreten, öncü ve 

tercih edilen bir kurum olma vizyonuyla hareket eden MBB aynı zamanda yerel, 

bölgesel ve küresel iş birlikleri geliştirme gücüyle birlikte göç ve mültecilik konusu-

nu uluslararası arenaya taşımakta ve yerel yönetimleri; Birleşmiş Milletler, Avru-

pa Birliği gibi kurumların çeşitli organlarında temsil etmektedir. Ayrıca Türkiye’de 

bu konuda iyi uygulamaları olan ve özveriyle çalışan belediyelerin çalışmalarının 

yaygınlaştırılması konusunda destek verilirken uluslararası ağlarla üye belediyeler 

arasında iyi uygulama örneklerinin yerel, bölgesel ve küresel ölçekte paylaşımına 

zemin hazırlanmaktadır. 

Bütün bu çalışmalar yapılırken de alanında uzman akademisyenlerle birlikte, te-

ori ve pratiğin bir araya getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu bağlamda 

şimdiye kadarki göç tecrübesinden faydalanabilmek ve kaynak tasarrufunda bulu-

nabilmek adına tarihsel ve sosyolojik perspektifle Türkiye’nin göç tarihi analiz edil-

miş ve günümüz Türkiye’sine yön veren kitlesel göçler kronolojik ve tematik olarak 

değerlendirilmiştir. 

Yerel yönetimler, ulusal politika ile eş güdümlü olarak sosyal uyum konusun-

da da çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu bağlamda göçmen ve mültecilerin topluma 

entegrasyonuna ilişkin çalışmaların yanı sıra istihdam gibi konularda da tematik 

çalışmalar yapılıyor. 

GPM tarafından Mart-Kasım 2016 tarihleri arasında Prof. Dr. M. Murat Erdo-

ğan yönetiminde İstanbul'daki belediye başkanları ve üst düzey belediye yöneticileri 

ile yüz yüze görüşmeler ve anket yöntemiyle geniş çapta bir araştırma gerçekleştiri-

lerek toplanan veriler “Kopuştan’tan ‘Uyum’a Kent Mültecileri - Suriyeli Mülteci-

ler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği”2 başlığıyla raporlaştırılmış ve 

merkezi yönetime sunulmuştur. Bu alanda şimdiye dek yapılan en kapsamlı çalış-

ma olma niteliği taşıyan rapor, belediyelerin mültecilere yönelik çalışmalarını, süreç 

yönetimini, karşılaşılan sorunları, mevzuattan kaynaklanan kısıtlılıkları ve çözüm 

önerilerini ortaya koyuyor. 

“Kopuş”tan “Uyum”a Kent Mültecileri - Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Sü-

reç Yönetimi: İstanbul Örneği

Suriyeli mültecilerin 2012 yılı ortalarından itibaren kamplarda değil; önce sınıra 

yakın, ardından bütün Türkiye’deki kent merkezlerinde yaşamaya başlaması alışık 

2  https://bit.ly/2PT7jYu
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olunmayan yeni bir durumu ortaya çıkarmıştır: “Kent mültecileri.” Kent mültecile-

ri, yerel yönetimleri birincil derecede etkilemiş ve mültecilere yönelik ihtiyaçlar ve 

sorunlar açısından muhatap kılmıştır. Başta belediyeler olmak üzere yerel yönetim-

lerin mültecilere acil destek vermeleri bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış, ancak 

mültecilerin kentte kalış süresi uzadıkça belediyeler, aslında daha önce hiç planla-

madıkları ve yasal yetkiler anlamında tartışmalı sayılabilecek alanlarda da mülteci-

lere yönelik hizmet vermek durumunda kalmışlardır. 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 12.07.2018 tarihi itibarıyla Tür-

kiye’deki geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 3.564.905’e ulaşmıştır. 

Bu rakam Türkiye nüfusunun %4.39’luk bir kısmına tekabül ediyor. Geçici koruma 

kapsamında bulunan Suriyelilerin ilk 10 ile dağılımlarına bakıldığında yaklaşık 564 

bin ile en fazla Suriyeli nüfusu barındıran İstanbul’u takiben Şanlıurfa (472.833), 

Hatay (443.030), Gaziantep (389.773), Adana (219.155), Mersin (209.325), Bursa 

(151.293), İzmir (138.049), Kilis (130.841) ve Mardin (92.021) listede yer aldığı 

görülüyor.3 

Türkiye’deki kayıtlı Suriyelilerin yaklaşık % 16’sı İstanbul’un 39 ilçesinde yaşı-

yor. Suriyeli mültecilerin dağılımı ise oldukça belirgin biçimde Avrupa yakasında 

yoğunlaşmış durumda. İstisnalara rağmen, mültecilerin en fazla tercih ettikleri/

barındıkları yerlerin; yoksulluğun yaygın, muhafazakârlığın-dindarlığın belirgin, 

sosyal çevrenin dayanışma gösterdiği ve nispeten yaşamın daha ucuz olduğu böl-

geler olduğu görülüyor. Bu bölgelerdeki yerleşik toplum da mültecilere daha olumlu 

yaklaştıkları gözlemleniyor. Bununla birlikte başta İstanbul olmak üzere Türkiye’de-

ki yerel yönetimlerin süreç yönetiminde karşılaştıkları zorluklar yerel yönetimler 

tarafından genel hatlarıyla şu şekilde ifade edilebilir:

• Ulusal düzeyde belirlenmiş, çerçevesi çizilmiş ve yerel yönetimlere rol biçilmiş 

bir göç politika belgesinin bulunmaması dolayısıyla yerel yönetimlerin ortak bir 

stratejide buluşamaması

• Göçmen ve mültecilerle ilgili çalışmalarda yaşanan bürokratik sorunlar ve yetki 

karmaşası 

• Göç ile ilgili belediyelerde çoğunlukla özel bir birimin olmaması

• Yerel yönetimler arasında ortak çalışma grubu eksikliği

3  http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
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• Kalifiye insan kaynağı eksikliği

• Dil problemi

• Bütçe ile ilgili sorunlar 

• Ortak veri tabanının olmaması 

• Mükerrer yardımlar

• Yöneticilerin sık sık değişmesi

• Uyum konusunda yapılabilecek çalışmalara yeterince ağırlık verilmemesi

• Mültecilerle ilgili ön yargıların varlığı

• Büyükşehir olan illerde büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında koor-

dinasyon eksikliği 

Yaşanan sorunlar, çözüm için gösterilen çaba, koordinasyonda yaşanan sıkın-

tılar ve özellikle yerel yönetimlerin yasal ve idari sınırlılıkları, hemen her yerde 

benzerlik göstermektedir. Nitekim bu yoğunlukta bir kitlesel akının, dünyanın 

neresinde yaşanırsa yaşansın, kolay yönetilmesi doğası gereği mümkün değildir. 

Türkiye’deki kamu kurumları ile yerel yönetimler ve hiç kuşku yok ki olağanüstü se-

viyedeki toplumsal destek ve kabul, bu sürecin yönetilmesinde mucize sayılabilecek 

bir başarıyı ortaya koymuştur. 

6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” başta olmak üzere, 

yasal ve idari düzenlemelerde belediyelerin yerel uyumu gerçekleştirme yönünde 

özel rol üstlenmeleri ve daha aktif hale getirilmeleri için düzenlemeler yapılmalıdır. 

Belediyeler, göçmen ve mültecilere ilişkin sosyal uyumu da içinde barındıran politi-

kaları belirleyen asli kurumlar arasında sayılmalıdır.

Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payların dağıtımında ağırlıklı olarak nü-

fus kriteri esas alınmakta ve değişken nüfus, dolayısıyla göçle gelen nüfus, dikkate 

alınmamaktadır. Bu bağlamda mülteciler için yerleşmiş oldukları belediyelere kayıt-

lı kişi başına ilave mali destek verilmesi gerekiyor. Hatta bu ödemenin, mültecilerin 

acil ihtiyaçları, mağduriyetleri ve yeni kapasitelerin acilen yaratılması gerekliliği dik-

kate alınarak vatandaş için ödenenden daha yüksek bir meblağda olması gerekiyor. 

Diğer yandan, muhtaçlığın tespitinin daha sağlıklı yapılması, mükerrer faydalanıcı-

ların engellenmesi ve en önemlisi belediyeler arasında makul bir yük paylaşımının 
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gerçekleşmesi için ortak bir veri tabanına ihtiyaç var. Büyükşehir belediyelerinin 

olduğu yerlerde, bütün ilçe belediyelerini aynı çatı altında toplayan bir “Mülteci Veri 

Tabanı”nın oluşturulması gerekiyor. 

Türkiye’deki mevcut mevzuat, belediyelerde mülteciler ile ilgilenecek birim 

konusunda açık bir tanımlama yapmamaktadır. İlçe belediyelerinin her birinde 

mülteci ve göçmenlerle ilgili bağımsız bir birim oluşturulmalıdır. Hem büyükşehir 

belediyesi hem de ilçe belediyelerinde birim oluşturulması konusunda ‘Belediye ve 

Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmelik’te gerekli düzenlemelerin yapılması ihtiyacı söz konusu. Bu bağlamda 

belediyelere mülteciler konusunda daha iyi hizmet verebilmeleri için; tercüman, 

psikolog, sosyal hizmet uzmanı vb. kişileri istihdam imkânı sağlanması önem ta-

şımaktadır. Büyükşehir belediyesi bünyesinde oluşturulacak birimin, hem ilçe be-

lediyeleri ile koordinasyonu, hem de başta Valilik İl Göç İdaresi Müdürlüğü olmak 

üzere mültecilerle ilgili diğer merkezi idare kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile 

ilişkileri düzenleyecek bir birim olarak tasarlanması oldukça yararlı olacaktır.

Ayrıca yerleşik toplumun kamu hizmetlerinden yararlanmasında mülteci kay-

naklı sorunların olması, yoğun iş kayıpları, güvenliği ilgilendiren alandaki olum-

suzluklar vb. hususlar, oldukça kırılgan olan toplumsal kabulü sarsma ihtimali de 

taşıyor. Bu bakımdan, il ve ilçe düzeyinde başta belediye ve kent konseyleri olmak 

üzere yerel yönetimlerin yerleşik toplum ile mülteciler arasında ciddi köprüler kur-

masına imkân verilmeli, bu konuda yasalardaki kısıtlar kaldırılmalıdır. 

Sürdürülebilir bir yapı için, merkezi idarenin Suriyeliler konusundaki stratejik 

kararını daha da belirgin kılması ve bunu toplumla daha açık paylaşması yararlı 

olabilir. Bu bağlamda yerel düzeyde hem mültecilerin hem de yerleşik toplumun 

hazırlanmasında belediyelere özel rol verilmeli ve zaten dezavantajlı olan bölgelerin 

daha da mağdur olmasını engellemek ve ilçeler arası dengeli mülteci dağılımı oluş-

turabilmek için ilçelere teşvik unsurları geliştirilmelidir.

Hizmetlerin mültecilere ulaştırılmasında belediyeler tarafından -mültecilerin 

son derece yaygın kullandığı- akıllı telefonlarda özel uygulamaların geliştirilmesi 

yararlı olacaktır. İlgili kamu kurumlarının bir arada olmalarını sağlayacak mekaniz-

maların geliştirilmesi de bu noktada büyük önem arz ediyor. Nitekim mülteciler 

için bütün hizmetlerin bir yerde sunulabileceği alanların yaratılması önem taşıyor. 
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Belediyelerin yapacakları çalışmaları sahadan topladıkları bilimsel veriler ile 

planlamaları gerekiyor. Bu bağlamda belirli aralıklarla hem ihtiyaç analizi hem de 

toplumsal duyarlılıklar konusunda saha çalışmaları yapılması gerekiyor. 

Yerel hizmetlerde mültecilerin karar ve uygulama süreçlerine dâhil edilmesine 

yönelik yöntemler geliştirilmesi alandaki ihtiyaçlardan bir diğeri olarak karşımıza 

çıkıyor. Diğer yandan başta belediyeler olmak üzere yerel yönetimlerin mültecilere 

hizmet sağlarken yerleşik toplum ile mülteciler arasındaki potansiyel gerilimleri en-

gelleyecek çalışmalar yapması yerel uyum açısından büyük önem arz ediyor.

Sonuç olarak göç, küresel bir sorun ve herkes üstüne düşeni acilen yapmalı. Tür-

kiye'deki yerel yönetimler de bu konuda merkezi yönetimle koordinasyon halinde 

çok büyük sorumluluklar yükleniyor. İnsanlarımız ve belediyelerimiz bu trajedinin 

yaralarını sarmak ve gelenlere en iyi şekilde ev sahipliği yapmak için büyük bir gay-

ret sarf ediyor. Ama yapacaklarımızın en önemli kısmı bu noktadan sonra başlıyor. 

Oluşan bu duyarlılıktan sonra, göç konusu gündemimizde yer almaya devam etme-

li; Suriyeli sığınmacılar meselesi yerel, bölgesel ve küresel anlamda siyasi tartışma-

lardan bağımsız şekilde ele alınmalı ve bu konuda sürdürülebilir, sürekli ve sistemli 

adımlar atılmalıdır. Bizler de MBB bünyesinde kurduğumuz GPM ve belediyeleri-

mizin göçmen ve mültecilerle ilgili faaliyette bulunan birim temsilcilerinden oluşan 

Göç Platformumuz vasıtasıyla üyelerimizle iş birliği halinde bu konuda elimizden 

gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. 
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ABDULLAH AKSOY

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Daire Başkanı

Öncelikle değerli katılımcılarımızı saygıyla selamlıyorum. Murat Erdoğan 

hocamla da bir kaç toplantıya katıldım ve kendisi Gaziantep'i de çok sık 

ziyaret etmektedir. Bize de çok katkıları olmuştur. Kendilerine ayrıca teşekkür 

ederim. Bu sempozyumun hazırlanmasında başta Bağcılar Belediyesine ve Mar-

mara Belediyeler Birliği'ne teşekkür ederim.

Türkiye’nin birçok ilinde aslında göç ve uyumla ilgili sempozyumlar, kon-

feranslar, çalıştaylar yapılıyor. Gaziantep, Samsun, Ankara ve İstanbul’da da 

daha önce yapıldı. Tabii ki önemli tecrübelerin paylaşımı oluyor, fakat bun-

dan daha önemlisi aslında özellikle sosyal uyum ve sosyal entegrasyon kıs-

mında merkezi hükümetimizin ilke ve içtihatlar doğrultusunda bir politika 

belirlemesi gerekiyor. O yönde ciddi anlamda, sayın başkanımızın ve beledi-

ye başkan yardımcımızın da ifade ettiği gibi tek bir politika izlenirse sıkıntı 

olmaz. Bir ilin, bir yerel yönetimin kendi inisiyatifi ile başlattığı bir sosyal 
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uyumu başka bir il desteklemiyorsa ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Biz 

de Gaziantep olarak bunu zaman zaman yaşıyoruz. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz. 

Çünkü ortak bir politika, ortak ilkeler doğrultusunda maalesef hizmet etme 

şansımız bazen olmuyor. Şimdi aslında hepimiz biliyoruz, Sayın Cumhurbaş-

kanımızın defalarca ifade ettiği, Türkiye’nin 30 milyar dolar harcadığı, hepi-

mizin malumu. Yaşanan göç krizinde uluslararası katkı ciddi oranda sınırlıdır. 

Ve bunu bir eleştiri olarak da dile getiriyorum. Uluslararası yapılan proje ve 

yardımlar çoğunlukla göçmenlere yapılan direkt hizmetler dışında kullanı-

lıyor. Bunun dışında “diğer masraflar” altında harcamalar yapılıyor. Baktı-

ğımızda uluslararası yürütülen bir projenin bütçesinin yüzde 70’i personel 

gideri olarak harcanıyor, yüzde 30’u belki Suriyelilerin hayatlarına dokunu-

yor. Burada Türkiye’nin farkı 30 milyarın belki yüzde 90’ı tamamıyla birebir 

Suriyeli vatandaşların sosyal entegrasyonu, eğitimi, sağlığı için yapılan har-

camalardır. Burada yine Türkiye’nin farkını görüyoruz. Aslında Türkiye’nin 

Suriyelilere yönelik yaptığı hizmetleri 4 ana başlıkta toplayabiliriz. Bunların 

başında sağlık gelmektedir. Aslında şu an dünyanın süper gücü Amerika’nın 

kendi vatandaşlarına sağladığı, daha doğrusu sağlayamadığı sağlık hizmeti-

ni hem kendi vatandaşlarımıza ve hem de 3.5-4 milyon Suriyeli mülteciye 

tamamıyla ücretsiz sağlıyoruz. Bunun yanında eğitim de aynı şekilde. Şu an 

960 bin civarında ilkokul, ortaokul ve lise zorunlu eğitiminin içinde olması 

gereken Suriyeli mülteciler var. Bunların yüzde 70-75’ini eğitim içine aldık ve 

bunlara tamamen ücretsiz olarak, öğrencilerimiz fedakârlık göstererek, sınıfı-

nı, okulunu müfredatını paylaşarak bir hizmet sunuluyor. 700 bin öğrencinin 

tamamıyla ücretsiz eğitilmesi ciddi bir külfettir. Bunun yanında, FETÖ darbe 

girişimine rağmen, KCK, DEAŞ terör örgütlerine rağmen, 3.5-4 milyon Su-

riyeli mülteciye rağmen Türkiye ciddi anlamda Allah’a şükür güvenliği ciddi 

anlamda sağlamış durumdadır. Birçok ülke buna gıpta ile bakmaktadır. Yine 

merkezi hükümet özellikle istihdam konusunda yüzde 10’luk bir baraj getirdi. 

Bu da ciddi anlamda Suriyelilerin önünü açan bir politikaydı. İnsani yardımı 

zaten söyledik. Merkezi hükümetin yürüttüğü politikaları aslında halka yan-

sıtan yerel yönetimlerdir. Bu noktada sosyal uyumun sağlanması da en fazla 

yerel yönetimlerin vasıtasıyla yapılmalıdır. Fakat maalesef birçok konuşmacı 

arkadaşımızın da bahsettiği gibi, özellikle Marmara Belediyeler Birliği'nden 
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temsilcimizin bahsettiği gibi, birçok anlamda göç konusu yerel yönetimler 

için sıkıntılı bir konudur. Çünkü yasal hiçbir dayanağı yoktur. Harcadığımız 

bütçenin hiçbir yasal dayanağı yok. O yüzden ciddi anlamda bu sıkıntılar var. 

Ayrıca Suriyeliler yerel yönetimlerde nüfus olarak sayılmadığı için, yani Türk 

vatandaşı başına merkezi bütçeden yerel yönetimlere gelen bütçelerde Suriye-

liler dikkate alınmadığı için merkezi bütçeden de bir katkı gelmiyor. O yüzden 

özellikle sınır hattındaki 10 tane ilin ciddi anlamda burada bir mağduriye-

ti söz konusudur. Çünkü nüfuslarının yüzde 20-30’u Suriyeli olan illerimiz 

var, Kilis gibi nüfusu kadar Suriyelinin olduğu bir ilimiz var ancak merkezi 

bütçeden buna göre bütçe gelmediği zaman yerel yönetimler olarak bunun 

ciddi anlamda sıkıntılarını yaşıyoruz. Buna rağmen Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi olarak göç politikamız sosyal adalet ve insan haklarını temel alan 

insani bir yaklaşıma dayanmaktadır. Son 7 yıldır hizmetlerimize bu şekilde 

devam ediyoruz. Hem kendi vatandaşlarımızın hem mülteci vatandaşların 

arasında bir çatışma olmayacak şekilde ciddi anlamda hizmetlerimiz devam 

ediyor. Önceleri biz belediye olarak hizmetlerimizi acil müdahale ve insani 

yardım boyutu ile veriyorduk ama artık kapasite geliştiriyor ve orta-uzun va-

deli projelere yöneliyor, kapasiteyi geliştirmeye yönelik projeler üretiyoruz. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak normal klasik belediye hizmetleri dı-

şında artık eğitime, sağlığa ve sosyal konulara ciddi anlamda çaba sarf etmeye 

çalışıyoruz. 2014 yılında sayın başkanımız belediye başkanı olduktan sonra 

bir dağınıklık göz önünde bulununca, özellikle Suriyelilerin temsilcisini be-

lirlemek için her mahalleden bir muhtar seçtik. Bizim Türk vatandaşlarımız 

gibi Suriyelilerin de seçim yaparak, ayrıca demokrasi kültürünü de aşılamak 

adına, güzel bir tecrübeydi bu onlar için. Kendi mahallelerinde kendi muh-

tarlarını seçtiler ve biz artık bu muhtarları dikkate almaya başladık. Çünkü 

bu kadar büyük bir nüfusa sahip Suriyeli mültecinin hepsini dikkate almak 

zordu. Bu yüzden yaşadıkları mahalledeki sıkıntılarını o muhtar üzerinden 

tespit ettik. Bu çalışmalar sonucunda suça karışan Suriyeli sayısı Gaziantep’te 

çok az sayıdadır. Bu aşamaya bizim, özellikle sayın valimizin, belediye başka-

nımızın, göç idaresinin, AFAD’ın, Kızılay ve özellikle STK’ların el birliğiyle, bu 

ağır yükün altına, taşın altına elini sokarak uyum içerisinde çalışmalarının bir 

sonucu ulaşılmıştır. 2012 yılındaki TUİK verilerine göre Gaziantep’in 2023 
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yılında ulaşması gereken nüfus 2 milyon 257 bin olarak öngörülüyordu. Ama 

2016 yılında Gaziantep’in ulaştığı nüfus 2 milyon 400 bindir. Yani 8 yıl ön-

cesinden o hedefe ulaşmıştır. Tabi bu ister istemez ciddi anlamda yerel yöne-

timler üzerinde bir baskı oluşturmaya başladı. Bunun altından tek başına bir 

belediyenin, yerel yönetimin kalkması zor ve gerçekten ciddi anlamda sıkıntı 

yaşamaya başlandı. 

TÜRKİYE

•  351.058 kayıtlı mülteci
•  Yaklaşık 60.00 kayıtlı olmayanlar (kayıt süreci bekleyenler, başka bir şehirde kayıtlı olanlar)
• Mültecilerin sadece %7’si kamplarda yaşamaktadır.

GAZIANTEP’TEKI SURIYELI MÜLTECILER

Nüfus Suriyeli Mülteci Oran

GAZİANTEP

79.814.871 3.406.912

351.058

3,9%

19%1.874.244

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, tabi her ilde olduğu gibi, ama 

özellikle dediğim gibi sınır boylarındaki illerde konut sorunu kendi vatan-

daşlarımız üzerinde ciddi anlamda bir ekonomik baskı oluşturmaya başla-

dı. Bir kira 500 TL’den 1000 – 1500 TL’ye çıktı. Bildiğiniz gibi ülkemiz son 

4 yılda 5 tane seçime gitti ve seçime gittiğimiz zaman her seçimde bizim 

karşımıza çıkan Suriyeli mülteciler konusu oldu. Ne zaman gidecekler, ne 

zaman dönecekler, onların yüzünden ciddi anlamda konut fiyatları arttı diye 

sonunda kendi vatandaşlarımızdan haklı olarak tepkiler geliyor. O yüzden 
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biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir kent meydana getirmek 

için kuzey şehir dediğimiz TOKİ ile birlikte 50 bin konutluk yeni bir yaşam 

alanının planını yaptık. 2019’un sonunda 50 bin konutu vatandaşlarımızın 

hizmetine sunmuş olacağız. İstihdam konusunda Gaziantep Büyükşehir Be-

lediyesi olarak gerek Avrupa Kalkınma Ajansı ile gerek yerli, uluslararası bazı 

CEO’larla yürüttüğümüz çalışmalarla istihdama yönelik çalışmalarımız bu-

lunmakta. Sonuçta 400 bin insan geliyor ve temiz su ve ulaşım konusunda 

da ihtiyaçlar oldu. Bu yüzden Ağustos-Eylül ayı içerisinde 150 km uzaktan 

inşallah Gaziantep’e yeni bir içme suyu projesini kazandırıyoruz. O yüzden 

biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak göç olgusunu Sayın Genel Mü-

dürümüzün de değindiği gibi artık çözülmesi gereken bir problem değil artık 

yönetilmesi gereken bir gerçeklik olarak görüyoruz ve aslında başta da söy-

lediğim gibi iskân politikasının gözetilmemesi ciddi anlamda beraberinde 

sorunlar da getiriyor. Yani Erzurum’da 20-30 bin mülteci varken aynı nüfusa 

sahip Gaziantep’te 400 bin var. Bu yüzden aslında sosyal uyum için en sağ-

lıklı politikaların başında iskân politikası uygulanması gelmekteydi, böylece 

belki baş etme gücümüz daha fazla olurdu.  Bildiğiz gibi biz uluslararası bir-

çok kuruluşla çalışıyoruz ve bunların başında UN, UNDP geliyor, IOM ile 

çalışıyoruz farklı projelerle, Almanya Kalkınma Ajansı GİZ ile UNICEF ile 

çalışıyoruz ancak bu çalışmalar yeterli değil.

Uluslararası desteğin bu konuda daha fazla olması gerekiyor. İşin ilginç ta-

rafı 2015 yılına kadar, aslında sorun 2011 Nisan’da başladı, ama 2015 yılına 

kadar Avrupa tamamıyla hem sağır hem dilsiz hem duyarsız kaldı. Neden 2015 

yılında başladı? Çünkü artık Avrupa kapılarına mültecilerin dayanması ile bir-

likte onlar kendi açısından çözümler üretmeye başladı ve göç olgusunu görme-

ye başladı. Bundan 3 ay kadar önce Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda Sayın 

Başkanımız Fatma Şahin’in konuşmacı olduğu bir toplantıya katıldık. Orada 

bütün söz alan Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekilleri maalesef yasal göç 

ile ilgili görüşlerini ifade ediyorlar, yasal göç üzerinde durulması gerektiğini 

ve onların kendilerine ne kadar katma değer sağlayacağı konusunda görüş be-

lirtiyorlardı ama yasal olmayan göçlere tamamıyla kapıların kapalı olduğunu 

söylüyorlardı. Fakat baktığımız zaman 3.5 milyondan bahsediyoruz, 4 milyo-

na dayanan Suriyeli mülteci var, hiçbir tanesi keyfi olarak ya da yasal olarak 
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gelmedi. Bu zorunlu göçlere biz kafamızı kuma gömüp gözlerimizi kapatırsak 

vicdanımızı kaybetmiş oluruz. Ayrıca insani ve ahlaki değil, o yüzden bütün 

dünyadaki kamuoyunun buna dikkat etmesi gerekiyor. İkinci söyleyeceğim hu-

sus Fırat Kalkanına Gaziantep Belediyesinin ciddi anlamda lojistik bir destek 

verdiğidir. 3 aylık süre içerisinde, Fırat Kalkanı bitinceye kadar 50’den fazla 

ağır iş makinası ile sınır ötesinde aslında hiç bir yasal dayanağı olmamakla bir-

likte lojistik destek verildi, yollar açıldı. Oradaki su ihtiyacı karşılandı, sadece 

Cerablus’ta 100 den fazla çöp kamyonu çöp topladı. Oradaki eğitim ve sağlık 

kurumlarının bakım, onarımlarını ve park bahçeleri, yaşam alanlarını düzenle-

dik. Fırat Kalkanından önce DAEŞ’in elindeyken Cerablus 3000 kişi iken, Fırat 

Kalkanından sonra 60 bin kadar kişinin Gaziantep’ten Şanlıurfa’dan bir geri 

dönüşü oldu. Bu gerek Fırat Kalkanı gerek Afrin Harekâtı ile ne kadar doğru bir 

politika izlendiğinin göstergesidir aslında.

Bu noktadan sonra kısaca 5 dakikalık bir slayt ile yaptığımız çalışmaları size 

arz etmeye çalışacağım. Gaziantep bir taraftan kültürel ve sanatsal merkezken, 

gastronomi şehri iken aynı zamanda Suriye sınırında bulunan bir şehrimizdir.  

Suriye krizi, Dünya Savaşı’ndan sonra insanlık tarihinin en büyük krizi olarak 

tarihe geçti. 2011 Nisan ayında 252 mültecinin Türkiye’ye gelmesinden sonra 

bu sayı günümüzde 3.5 milyona ulaştı. Türk hükümetimizin Suriyelilere yöne-

lik açık kapı politikası, geçici koruma ve geri göndermeme ilkesine dayanan bir 

politika olmuştur. Bu da uluslararası anlaşmalara uygun, insani ve vicdani görev 

olarak telakki ederek yürüttüğü bir politikaydı. 2014 yılından beri Türkiye dün-

yada en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan olan ülke konumundadır. 

Suriye’den farklı ülkelere göç eden mültecilere baktığımız zaman Arap olmasına 

rağmen Mısır 122 bin, Irak 244 bin, Ürdün 600 bin, AB üyesi 28 ülke toplamda 

983 bin civarında, Lübnan 1 milyon ve Türkiye 3 milyon 600 bin civarında Suri-

yeli misafir ediyor. Zengin ülkeler fakir ülkeleri ağırlaşan bir krizin yükünü taşı-

maya terk ediyor. Gördüğünüz gibi kırmızı renkteki şehirlerimiz 400 ila 500 bin 

civarında Suriyelinin yaşadığı şehirlerdir: Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul. 100 

bin ila 250 bin arasında da Mersin, Adana, İzmir gibi ilerimiz var. Tüm illerimiz 

mülteci almış durumda ama sayılar farklıdır. Gaziantep’te resmi rakamlara göre 

352 bin civarında Suriyeli mülteci var. Ancak bu da yüzde 20’den fazla bir nü-

fusa tekabül ediyor. Fakat 60 bin civarında da kayıtlı olmayan ya da ön kayıtlı 
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olan ya da Şanlıurfa’da, Mardin’de kayıtlı olan ama Gaziantep sanayileşmiş bir 

şehir olduğu için, ikameti aslında başka illerde olup da Gaziantep’e çalışmak 

için gelen, fakat dediğim gibi resmiyette başka illerde görünen Suriyeli mülteci 

var. Haliyle bunların da kattığımız zaman 400 binden fazla Suriyeli mülteciye 

ev sahipliği yapıyoruz.

• Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü 

• Ensar Toplum Merkezi

• Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Toplum Merkezi

•Suriyeli Misafirler Bilgi ve Eğitim Merkezi

•Sosyal Araştırma Merkezi (Sarmer)

•Gaziantep Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (Gasmek)

•İnayet Topçuoğlu Belediye Hastanesi

•Sada Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi

•Kadın Sığınma Evi

•Sosyal Yardım Programı

GÖÇ SORUNUNA YÖNELIK ÇALIŞMALARIMIZ

Bildiğiniz gibi Türkiye’deki nüfusun aslında yüzde 7’si kamplarda yaşıyor, 

daha önce kamplar AFAD’a bağlıydı, şu an Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 

bağlandı. Yüzde 93’lük kesim halkımızla birlikte yaşıyor, o yüzden aslında bu-

rada farklı bir politika yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Şu an sosyal uyum 

üzerine konuşuyoruz ve tamamıyla Türk toplumu ile entegre olamamış bir 

kamp kültürü oluşuyor, gettolaşma oluşuyor. Şu an 7 yıldır kamplarda yaşayan 

Suriyeli çocukların halen kendini ifade etmek için Türkçe konuşamadıklarını 

biz müşaade ediyoruz. Ancak şehir merkezlerinde yaşayan Suriyelilerin özellik-

le çocukların rahatlıkla komşusundan, okulundan daha hızlı bir şekilde Türkçe 

öğrendiklerini ve entegrasyonun sosyal uyumun hızlandığını müşaade ediyo-

ruz. Dediğim gibi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gerek vatandaşlara gerek 
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mültecilere insan hakları, sosyal haklar temeline hizmet ederken aynı zamanda 

klasik görev anlayışının dışına çıkarak göç politikası konusunda sosyal uyum, 

istihdam, iyi eğitim, konut, sağlık ve eşit belediye hizmetleri, insani yardım bo-

yutunda hizmet vermektedir. 

SANAT VE MESLEK EĞITIM KURSLARI (GASMEK)

•     26 adet GASMEK merkezi ile hizmet 
      vermekteyiz.

•    Mültecilerin çoğu bir iş için kalifiye değil.

•    Gerekli becerileri geliştirmek için mesleki 
eğitimler veriliyor.

•    Sosyal kaynaşma için Türkçe ve İngilizce dil 
     kursları sunuluyor.

Suriyeli göçmenlere yönelik yaptığımız çalışmalara çok erken başladık ve 

2 buçuk yıl önce daha önce hiçbir belediyenin kurmadığı bir dönemde, bu 

sıkıntının aslında yönetilmesi gerektiğine inanarak Göçmen İşleri Şube Mü-

dürlüğünü kurduk. Kendi bünyemizde kurduğumuz bu müdürlüğü Hatay, 

Mersin, Adana yeni yeni kurmaya başladı. Diğer belediyeler yeni yeni kurma-

ya başladı. Biz 2 buçuk yıl önce bu birimimizi kurduk. Toplum merkezimizi 

rehberlik, danışmanlık ve dil eğitimi, meslek eğitimi üzerinde inşa ettik. Bir 

merkezimizin adını, aynı zamanda ensar şehir olmamız sebebiyle, Ensar ola-

rak belirledik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Toplum Merkezi yine Suriye-

lilere yönelik olarak STK’larla iş birliği içinde kurduğumuz bir merkez. Suri-

yeli misafirler için bilgi ve iletişim merkezi olan, Suriyeli öğrencilere yönelik 

eğitim merkezi açan ilk belediyeyiz. 2012 yılında, belediye imkânlarıyla kayıp 
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nesil olmasın diye 2 tane okul, geçici eğitim merkezi açtık. Oraya aldığımız ço-

cuklar ağırlıklı olarak yetim çocuklardan oluşuyordu ve biz onların masrafını 

karşılayarak eğitimlerini sağladık. Sosyal araştırma merkezi, Gaziantep sanat 

meslek eğitim kursları, hastanemiz var. Türkiye’de hastanesi olan tek beledi-

yeyiz. Sadece Suriyeli kadınlara özel yaptığımız bir merkez var. Kadın sığınma 

evimizde, Türk vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmeti, şiddete maruz kalan Su-

riyeli vatandaşlara da sunuyoruz. Göçmen işlerinde hem insan haklarını hem 

sosyal hakları etkin sunmak aynı zamanda koordinasyonu sağlamak, ulusla-

rarası STK’larla ve üniversitelerle iş birliği yapmak, ihtiyaçlar doğrultusunda 

proje geliştirmek amacıyla şube müdürlüğümüzü kurduk.

SOSYAL YARDIMLAR

• Yardıma ihtiyacı olan Suriyeli misafirlere yaşam kalitelerini 
artırmak amacıyla yardım paketleri dağıtılıyor.

  Sunulan bazı malzemeler ve hizmetler:

  Yiyecek yardımı
  Halka açık aşevi
  Giysi ve ayakkabı
  Battaniye
  Kitap Seti
  Oyuncak
  Spor Malzemeleri
  Halı ve koltuklar

Bir veri tabanı oluşturmak, onların potansiyelini ortaya koymak ya da 

ihtiyaç sahibi olanları tespit etmek, hizmetlerimizi daha hızlı ve çabuk sun-

mak için yaptığımız sosyal araştırma ile kendi vatandaşlarımız ve Suriyeliler 

noktasında sosyal risk haritası oluşturduk. İlçeler dâhil olmak üzere 26 ta-

ne sanat meslek eğitim kursumuz var. Kendi vatandaşlarımıza ücretsiz ol-

duğu gibi dil bariyerini aşan bütün Suriyeliler de buralardan ücretsiz olarak 
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faydalanabiliyorlar. Türkçe bilmeyenlere de dil eğitim kursları veriyoruz.  Sa-

dece büyükşehrin yürüttüğü projelerde 12 bin Suriyeli kardeşimiz Türkçe dil 

eğitimi aldı. Şu ana kadar 8 bin civarında Suriyeli misafir meslek eğitim kurs-

larından faydalandı.

İnsani yardım noktasında dünyaya örnek olan bir milletiz. Yaptığımız çalış-

malar sonucunda yılın en iyi büyükşehir belediyesi ödülünü kazandık. Sonuçta 

belediye olarak yaptığımız çalışmalar bir iyilik olarak değil insan hakları, vicdani 

ve insani sorumluluk çerçevesinde devam etmektedir. Hepinizi saygıyla selam-

lıyorum.



II. OTURUM

Avrupa Perspektifleri: 
Sosyal Uyumu Nasıl 
Sağlamalı?



Thomas Hünsteger PETERMANN
Hamm Büyükşehir Belediyesi

Benedetto ZACHIROLLI
(European Coalition of Cities against 
Racism-ECCAR) Bologna Belediyesi

Paul JESPERGAARD
Vejle Belediyesi

Moderatör: Metin ÇORABATIR
İltica ve Göç Araştırma Merkezi (İGAM)
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THOMAS HÜNSTEGER PETERMANN

Hamm-Almanya, Büyükşehir Belediye Başkanı  

Sayın baylar ve bayanlar, size öncelikle Hamm üzerine kısaca bilgi ver-

mek isterim.  Hamm 180 bin nüfuslu, 224 km2 büyüklüğünde, çok çe-

şitli tarzda semtlere ev sahipliği yapan bir şehirdir. Şehrimiz maden ve endüst-

rilerinin gelişimiyle şekillenmiştir. Madencilik sektörü 2010 yılı itibariyle son 

bulmuş — yani son maden de bu şekilde kapanmıştır. Şehir olarak, yeni iş ola-

nakları yaratmak ve yeni iş yerleri için gereksinimleri karşılamaya çalışıyoruz. 

Hamm şehri son yıllarda birçok göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Bölge 

başkanı (Regierungspräsident) beni arayıp Hamm’da mültecilerin kendilerine 

başka konaklama imkanı sağlamadığımız için sokakta uyuduğunu söylediğinde 

tatildeydim. Bunun üzerine görece hızlı bir şekilde, yaklaşık 500 kişinin kala-

bileceği konser salonunu boşalttık (Resimde görüyorsunuz). Şehrimiz için bu 

durum kolay değildi. Misal, çalışma arkadaşlarımıza 150 mülteci geleceği söyle-

niyor ve hiç kimse gelmiyor ya da 300 kişi, sabah 8’den gece 1’e kadar geliyordu. 
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Çok zor bir durumdu, sağlık ve aşılama ile alakalı her şeyin ayarlanması gereki-

yordu. Ama sonunda işler yoluna koyuldu. 

Bizde 3.500 ila 3.900 arası mülteci vardı. Bu büyüklük benzer şehirlere göre 

biraz daha azdı çünkü eski bir asker kışlasını mülteci konaklama alanı olarak 

tesis etmiştik. Buna paralel olarak Romanya ve Bulgaristan’dan da yani AB için-

den de gelen büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıyaydık. Toplamda 7-8 bin mül-

teci ve yeni göçmenden bahsediyorum. Bu Bağcılar’daki 50-55 bin ile karşılaş-

tırılınca büyük bir rakam olmayabilir ama bunun bir ayda geldiğini düşününce 

farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Mülteciler geldikleri ülkede güvenli bir gelecekle-

rinin olmadığını kanıtladıkları takdirde süresiz oturum hakkına sahip oluyor-

lar. Bu yasaya göre doğal olarak Suriye’den gelen mülteciler Kosova ya da eski 

Yugoslavya’dan gelenlerden farklı bir statüye tabi oluyorlar. Bizim kendimize 

sorduğumuz soru ise şu: Bu duruma nasıl yaklaşmalıyız? Toplum olarak ne yap-

malıyız? Doğal olarak önceliğimizi çocuklar ve gençlerin eğitimine veriyoruz. 

Dil ve eğitim kursları veriyoruz; yani dağ peygambere gelmiyorsa, peygamber 

dağa gitmeli. Bizler de vatandaşlar olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özel-

likle kadınlar bu konuda çok çaba sarf ediyor; onların sahip oldukları rolün çok 

belirleyici olduğunun farkındayız. Çocuklar için bir yandan çok şey yaparken 

bir yandan da bu çocukların gerçekten var olup olmadıklarını kontrol ediyo-

ruz. Bazen mültecilerin daha çok yardım alabilmek için birden çok şehre kayıtlı 

olduğunu görüyoruz. Bu yüzden ziyaretler gerçekleştiriyoruz: eğer üçüncü ya 

da dördüncü ziyarette de ilgili şahısları bulamadıysak devlet desteğini kesiyo-

ruz. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü istiyoruz ki çocuklar mümkün olan en kısa 

zamanda eğitim sistemine dahil olabilsin, ebeveynlere dil kursları verilsin ve 

devlet desteği alabilsinler. 

Başka bir büyük problem ise mesleki devamlılık ya da gelişebilme. Her ge-

len mültecide beyan edilen vasıfları tahlil etmek yükümlülüğündeyiz. Hiçbir 

sertifikası olmadığı halde birinci sınıf işçi olan birçok Suriyeli mülteci mevcut. 

İş Kurumu ile iş birliği içerisinde mültecilerin iş gücüne dahil olmaları için “In-

tegration Point” (tr: Entegrasyon Noktası) adı altında bir çalışma yürütüyoruz. 

300 kişi mültecilerin sayısına kıyasla yüksek bir rakam olmayabilir, ama 300 

kişinin iş gücüne entegrasyonunu tam anlamıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 

Ayrıca erken çocukluk eğitimi, okul ve mültecilerle ilgili olan her konuda yoğun 
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olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Fakat burada destekten ve buna bağlı do-

ğan taleplerden bahsedilmeli. 

Biz desteğimizi sunmalıyız ama mülteciler de bu desteği kabul etmeli ve yü-

kümlülüklerini yerine getirmeliler. Tüm mülteciler için konuşmak yanlış olur, 

ama her zaman topluma uyum sağlama konusundaki görevlerine hazır olma-

yan küçük bir grup var. Aynı anda, mültecilerin ve Romanya ve Bulgaristan’dan 

gelen göçmenlerin haklarının korunması konusunda elimizden geleni yapıyo-

ruz; zaten hiçbir şeyi olmayan bu insanların sahip olduklarının da ellerinden 

alınmaması gerekir. Kadınların fuhuş için kullanıldıklarına şahit olduk—bu 

olaylar genellikle Romanya ve Bulgaristan’dan gelen göç içinde oldu. Böyle du-

rumlarda yasalar el verdiğince elimizdeki tüm imkânları kullanarak müdahale 

etmeye çalışıyoruz. 

Şansımıza, Hamm büyümekte olan bir şehir değil. Ekonominin bir süredir 

durağan olmasından ötürü şehirde fazlasıyla yaşam alanı vardı ve bu işleri bir 

miktar kolaylaştırdı. Çünkü tanımlı mültecilerin bir an önce kendi evlerine yer-

leşmelerini istiyorduk. Tabi yapılan her şeyde yerli halk da hesaba katılmalı. Yer-

li halk derken buna tabi ki Türkler ve diğer gruplar da dahil. Şöyle bir hissiyata 

geçit verilmemeli: “Burada bir şeyler oluyor ve bizler için hiçbir şey yapılmıyor. 

Bizim beklememiz gerekirken onlar hemen ev sahibi oluyorlar; bizim çocukla-

rımız kreş sırasında beklerken onlarınki hemen kreşe gidebiliyor.” Her zaman 

bir yerlere birtakım sloganlar yazan radikal sağcılar olacak. Bunun muhtemelen 

hiçbir zaman önüne geçemeyeceğiz. Mültecilere konaklama merkezi açtığımız-

da yaklaşık bir düzine kadar protestocu vardı. Protestoyu yasaklayamazdım. 

Ama bir otobüs önlerine koydum, böylece kimse daha fazlasını görmedi. Böyle-

ce zaten oldukça dehşet verici bir durumdan kaçmakta olan mültecilerin daha 

fazla endişe duymasının önüne geçmeye çalıştım. 

Belirtmeliyim ki bu bizi parasal olarak çok zorladı. Almanya içinse en azın-

dan kısmi olarak bürokratik hataların mevcut olduğunu söylemeliyim. Misal, 

sınırda niçin parmak izi alınmadığının açıklamasını hala kimse yapmış değil. 

Örneğin, yanımda biri Werner Müller olduğunu söylüyorsa parmak iziyle onun 

gerçekten Werner Muller olup olmadığını bilebilirim. Tahmin ediyorum ki, 

Almanya’da ve şehrimizdeki mültecilerin çoğu kalacaklar ve ben bu durumda 



65
Göç, Uyum ve Yerel Yönetimler

gelecek için büyük şanslar da görüyorum. Çünkü hem Almanya’da, hem bizim 

şehrimizde doğum oranı çok düşük, 1,5 ya da 1,6 civarında fakat ihtiyaç duyu-

lan oran 2,1 veya 2,2. Bu sebepten ötürü, halkımıza bu göçün ne kadar gerekli 

olduğunu anlatmakla yükümlüyüz. Ama aynı zamanda bu insanlara yeterli eği-

tim ve iş imkânlarını da sunmalıyız. 

Ben yaklaşık 19 yıldır belediye başkanıyım. Aşağıdaki fotoğrafta benim de 

olduğum şehir merkezindeki mülteciler için barınaklarının açılışını görüyor-

sunuz. Gitgide daha fazla söylentilerle karşı karşıya kalıyoruz ve bunlar çok 

hızlı bir şekilde yayılıyor. Şehrimizde, gerçek dışı bir tecavüz söylentisinin ya-

nı sıra barınak kaynaklı birçok hırsızlık olayının olduğuna dair de bir söylenti 

vardı. Ben barınaktayken ve vatandaşlar bana bu konu hakkında soru sorduk-

larında tabi ki bu söylentileri yalanlamam kolay oldu. Maalesef Rus medya-

sı tarafından yayılan bir haber de aslında hiçbir zaman gerçekleşmemiş bir 

tecavüz vakası üzerineydi. Tamamen uydurmaca olmasına rağmen haftalar 

boyunca bu söylentiyle uğraşmak zorunda kaldık. Son olarak söylemek isti-

yorum ki, konu mülteciler olduğu zaman adil, tarafsız ve hoşgörülü bir tutum 

almalıyız; görmezden gelmemeliyiz. 1000 Türk, 1000 Alman ya da 1000 mül-

teci — bu kadar insanın arasında her zaman kurallara uymayanlar olacaktır. 

1000 mülteci arasında birkaç kişi böyleyse Almanlarda da aynı şekilde olacak-

tır. Mülteciler arası suç oranı — bu rakamlar İçişleri Bakanlığı’ndan alınmıştır 

— Almanya’daki ortalamadan düşüktür. Bu bilgiyi her zaman vurgulamalıyız 

çünkü siyasi istismar gözeten partilere karşı mücadele etmeliyiz. 

Son olarak, benim için halktan birisinin ilettiği şu mesaj da çok önemliydi: 

Hayır, Almanya’daki hiçbir göçmen ya da mülteci hayat güvenliği için endişe 

etmek zorunda kalmamalı. Yardım etmeye çalıştığımız insanları önemsemeli-

yiz. Şu an krizin büyük oranda durulmasını ise Türkiye ve Almanya/AB arasın-

da anlaşmaya bağlıyorum. AB’de ise mülteciler konusunda üzerinde anlaşılmış 

tek bir politika bulunmuyor. Bazı ülkeler, kıyılarda büyük sorunları olan İtalya 

ya da adalarda birçok mülteci barındıran Yunanistan gibi büyük problemler-

le boğuşurken diğer ülkelerin 1000’in altında mülteci alması, geriye çekilmesi 

kabul edilebilir bir durum değildir. Koskoca Polonya Devleti sadece 60 Katolik 

mülteci aldı. Vatikan’da bir kongrede karşılaştığım Varşova Belediye Başkanı’na 

ben de bu konuda bir iki cümle söz söyleme imkanı buldum. Problemlerimizin 
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hepsi çözülmüş değil. Şu anki en büyük problemimiz göç ve bu problem aslına 

bakarsanız mülteci probleminden de daha büyük. Bu durum daha belli bir süre 

boyunca değişmeden böyle gidecek. Hangi şehre geldiklerinin farkı olmaksızın 

gelen göçmenlerin geldiği şehirlerde kalmaları sağlanmalı. Bu konuda şu anda 

devlet aygıtlarının yetersizliği de söz konusu. İlgili kişiler orada olmadığı sürece 

sağlayabileceğimiz imkanların ne gibi bir yararı olabilir ki? Göç prosedürlerinin 

tamamlanabilmesi için en azından bir ya da iki yıl bu kişilerin aynı şehirde kal-

ması gerekli. 
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IB JESPERGAARD 

Vejle-Danimarka, Entegrasyon Çalışmaları Merkezi Müdürü 

Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Vejle Belediyesi adına siz-

lerle birlikteyim. Sunumuma başlarken sizlere Danimarka'nın ve gel-

diğim şehrin yerini göstermek isterim. Vejle kentinde 110 bin vatandaşımız 

yaşamaktadır. Bunların yaklaşık yüzde 10’u göçmendir. Geldiğim şehir İstanbul 

ile kıyaslanmayacak kadar küçük. Hatta tüm Danimarka'nın nüfusu 5 milyon-

dan biraz fazla.

Bütünleşme, asimilasyon ve ayrımcılık gibi konulara odaklanmak istiyorum. 

Özellikle sığınmacıların geldikleri topluma entegre olabilmesi için toplumla bü-

tünleşmesi gerekmektedir, politikacılara haliyle burada büyük iş düşmektedir. 

Ülkemize gelen göçmenler içerisinde sığınmacılar küçük bir bölümü oluştur-

maktadır. Ülkemize yabancı kökenli iş gücü ise özellikle Polonya, Romanya ve 

Almanya üzerinden gelmektedir. Şu anda gördüğünüz sunumda Danimarka’ya 
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•   120.000 VATANDAŞ
     (Danimarka toplamı: 5,5 milyon)

•   %10 göçmen ve mülteci

Vejle Belediyesi

göçün özellikle 1960’larda başladığını görmekteyiz. Özellikle Türkiye, Pakistan 

ve Yugoslavya’dan insanların çalışmak için ülkemize geldiğini görmekteyiz. Bu 

insanların büyük çoğunluğu Danimarka toplumuna adapte olmuş ve bu şekilde 

yaşamlarını sürdürmektedirler. Buraya gelen insanlara biz dil kursu ya da iş ko-

nusunda yeterlilik kursları sağlayamadık, bu yüzden onlar için zor bir dönem-

di. 1980’li yıllardan itibaren ise özellikle İran’dan, Sri Lanka’dan, Vietnam’dan, 

Somali’den ülkemize göçmenler geldi. Daha sonraları ise özellikle Doğu Avru-

pa’dan çok sayıda göçmen ülkemize geldi.

Ülkemize gelen göçmenlere ve sığınmacılara sağladığımız hizmetler farklı 

düzeylerdedir. Sığınmacılara dil ve iş gibi konularda destek verilirken, göç-

menlere bu hizmetler farklı seviyelerde sağlanabilmektedir. Ülkemize her yıl 

belli sayılarda kabul ettiğimiz sığınmacı var. Bunlar BM kamplarından gel-

mektedir. Bu sunumda ise bizim karşılaştığımız ve çözümü kolay olmayan 

sorunları görüyorsunuz. Bu konularda sizden ve diğer Avrupa ülkelerinden 

öğrenecek şeylerimiz var. Bu sorunlardan bir tanesi göçmenlere iş imkânı 

sağlanması. Bütünleşmek için temel araçlardan bir tanesi iştir. Çünkü orada 

iş arkadaşlarınız olur, ülke dilini kullanırsınız, bir sosyal çevreye sahip olur-

sunuz. Biz belediyemizde göçmenlere iş bulmak amacıyla, şirketlerle birlikte 
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çalıştığımız bir birim oluşturduk. Fakat yine de göçmenlerin iş bulma oranı 

hala oldukça düşük. Göçmenlerin iş konusunda yeterliliklerini test ettiğimiz 

bir sistemimiz var fakat onların iş kabiliyetlerini arttırmak ve mevcut işleyen 

sisteme entegre etmek yüzleştiğimiz zorluklardan birisi. Ayrıca bu kişilerin 

iş ve dil gibi konularda başarılı olabilmesi için motivasyon çok önemli bir 

konudur. Genel anlamda göçmenlerin geldikleri ülkelere geri dönmek iste-

memesi burada çalışıp yaşamak istemeleri onların motivasyon kaynağı ola-

biliyor.

Kategori

Kayıtlı Göçmenlerin Dağılımı

Mülteci

Aile Birleşimi

Öğrenim

Çalışma

2013

6 %

8 %

18 %

60 %

Bir diğer çözülmesi gereken konu dil yeterlilikleri konusudur. Çünkü iş bula-

bilmeleri, hayata yabancı bir ülkede devam edebilmeleri için dil bilmenin hayati 

önemini hepimiz biliriz. Kendi bünyemizde onların bu gelişimine katkı sağla-

mak amacıyla bazı hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Ayrıca bu göçmenlerin gittikleri ülkelerdeki kültüre adapte olmaları çok 

önemlidir. Danimarka’nın bu konuda çalışmaları var. Derneklerle birlikte ça-

lışmalar yapıyoruz. Geldikleri ülkelere ait olan derneklerle yapılan çalışmalar 

onların oradaki kültüre alışmaları konusunda oldukça verimli oluyor. Göçmen-

lerle ilgili çalışma yaparken özel sektör ve kamu birlikte çalışıyor ve uygun iş 

uygun kişiye veriliyor. Bu da onların aileleriyle beraber hayatlarına olumlu yan-

sıyor. Teşekkür ediyorum.
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BENEDETTO ZACCHIROLI

Bologna-İtalya, Belediyesi Meclis Üyesi  

European Coalition of Cities Against Racism - ECCAR Başkanı 

Merhaba ben Benedetto Zacchiroli.  Açılımı “Avrupa Irkçılık ve Ayrımcılık 

Karşıtı Kentler Ağı” olan ECCAR’ın başkanıyım. Avrupa kıtasında yer 

alan 150 Avrupa şehrinin üyesi olduğu bir yapıdan bahsetmekteyim. Yani sadece 

Avrupa Birliği üye ülkeleri değil aynı zamanda üye olmayan fakat kıta Avrupa’sın-

da yer alan şehirler de bizlere üye olabilmektedirler. Mesela Türkiye’den iki üye 

belediyemiz var. Birisi Şişli bir diğeri ise Antalya. Gelecek hafta bir genel kuru-

lumuz var ve 3 Alman, 2 İsrail kenti olmak üzere toplam 5 yeni üye kentimiz 

ağımıza dâhil olacaklar. UNESCO kriterlerine göre İsrail kentleri Avrupa kenti 

olarak kabul ediliyor. Peki ECCAR nedir? ECCAR, Almanya’nın Nürnberg şehri-

nin öncülüğünde bazı Avrupa ülkelerinin destekleriyle 14 yıl önce kurulmuş bir 

yapıdır. 14 yıl önce bugün olduğu gibi Suriye’den ve belli bölgelerden Avrupa’ya 

gelen bir göç dalgası yoktu fakat ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı bir mücadele vardı.
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2000 yılında Avrupa Birliği ülkeleri bir “mottoya” imza attılar: Çeşitlilik 

içinde birlik. Bunu inşa edebilmek için şunu bilmemiz gerekir: Avrupa Birliği 

ülkeler yanında ayrıca bir kentler topluluğudur. Bu da birliğin çeşitliliği ve 

zenginliğidir. 2004 yılında 12 Avrupa şehri UNESCO şemsiyesi altında bu ağı 

oluşturdu. ECCAR diğer bölgelerde yer alan benzer ağlardan biridir. Bu ağlar 

Afrika, Arap, Asya ve Pasifik bölgesi, Kanada, Latin Amerika ve Karayipler ile 

Amerika Birleşik Devletleri de bulunmaktadır. Bunların tamamı da ECCAR’a 

bağlıdır.

Politikacılar için insan hakları konusunda konuşmak her zaman çok ko-

laydır fakat seçimlerden sonra zor bir husustur. Çünkü insan haklarının sağ-

lanmasının aynı zamanda bir maliyeti vardır. ECCAR’a dâhil olmak sadece bir 

sözleşmeye imza atmak değil aynı zamanda belli hususların yerine getirilmesi 

konusunda bir irade beyanıdır. Bu hususların hayata geçirilmesi aslında çok ko-

lay olmayan bir şeydir çünkü bizler popülizmin, milliyetçiliğin, aşırı uç siyasi 

yapıların içinde büyüyoruz.

Bu hakların belirlenmesi ve uygulanması konusunda küresel, ulusal ve 

toplumun şekil verdiği yerel seviyeler vardır. Sayın Merkel, Macron ya da 

Erdoğan ulusal politikaları imzalayan konularda karar alabilirler. İstedikleri 

kadar göçmeni ülkelerine kabul edebilirler. Fakat ülkelerine kabul ettikleri 

bu göçmenler şehirler içerisinde yaşıyorlar. Bu insanların şehirlerde yaşadı-

ğı süre boyunca sadece politik bir uygulamanın yanı sıra kültürel bir temeli 

olan insan haklarının yeteri kadar yaygınlaşması çok önemlidir. Şu anda ya-

şadığımız zaman içerisinde şahit olduğumuz savaşlara rağmen büyük resme 

bakarsak Birleşmiş Milletler'in çalışmalarının çok önemli olduğunu görürüz. 

Her şeyin tamamen çok kötü olduğunu söyleyemeyiz, olumlu taraflara da 

bakmamız gerekir.

ECCAR bünyesinde üye şehirlerin yaşadığı deneyimleri birbiriyle paylaşma-

larını amaçlıyoruz. Bu gerçekten çok kullanışlı bir yöntemdir. Bu fikir, bilgile-

rin paylaşılarak toplumsallık duygusunu geliştiren ve problemlere hep beraber 

bir çözüm arayan bir yöntemdir. Diğer bir adım ise birlikte hareket etmektir. 

Çünkü birlikte sesimiz daha fazla çıkarsa daha güçlü oluruz. Mesela son üç 

yıl içerisinde birlikte uygulamaya geçirdiğimiz bir kalite çalışmamız var. Bu 
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çalışmalarımızın temel amacı ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı şehirlerimizin daha 

verimli bir şekilde mücadele edebilmesidir.   

Avrupa Birliği’nde hemen her şeyle ilgili şehirlerin oluşturduğu ağlar var-

dır. Ekonomik, sosyal, kültürel konularda şehirler iş birliği yaparlar. Geçtiğimiz 

ocak ayında bu ağları da koordine eden bir ağ için toplantı yapmıştık çünkü 

amacımız hep birlikte daha güçlü bir şekilde varlık göstermekti. Çünkü birlikte 

yapılan, deneyimlerini paylaşan yapılar daha başarılı olurlar. Bizler için sizlerin 

tecrübelerinizi dinlemek aynı zamanda toplumu yaptığımız işler konusunda 

bilgilendirmek çok önemli. Bu topluma değer katan bir husustur. Toplulukların 

bir araya gelerek ortak hareket etmesi sadece Avrupa için değil diğer tüm bölge-

lerin geleceği için hayati önem taşımaktadır.



III. OTURUM

Sosyal Uyum ve
Yerel Yönetimler Üzerine  
Tartışmalar





Prof. Dr. M. Murat ERDOĞAN
Türk-Alman Ünv. Göç ve Uyum Araştırma Merkezi

Doç. Dr. Başak YAVÇAN
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. K. Onur UNUTULMAZ
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Dr. Fulya MEMİŞOĞLU
Yıldız Teknik Üniversitesi

Elif DURMUŞ
Hollanda Utrecht Üniversitesi –Cities of Refugees Projesi



76
Göç, Uyum ve Yerel Yönetimler

PROF. DR. M. MURAT ERDOĞAN

Türk-Alman Üniversitesi Göç ve  

Uyum Araştırmaları Merkezi, Müdür

Giriş

İnsanlık, dünya tarihinde daha önce örneği pek görülmedik bir drama Ni-

san 2011’den bu yana şahit oluyor.  Suriye’deki rejim karşıtı gösterilerin 

kısa zamanda ciddi çatışmalara ve ardından da bir iç savaşa dönüşmesi ile birlikte 

ülkeden komşu ülkelere doğru ciddi ve dramatik bir insan kaçışı yaşanmaya baş-

landı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin de (BMMYK) “yakın 

tarihte görülen en büyük göç dalgası” olarak nitelendirdiği bu dram bütün acı-

ları ile hem ülkede hem de ülkeyi terk etmek zorunda kalanlarda devam ediyor. 

2011’de 22,4 milyon nüfusu olan Suriye’de Nisan 2011 sonrasından en az 465 

bin kişi hayatını kaybetti1, yüz binlerce insan yaralandı, 6,5 milyondan çok insan 

1 Londra Merkezli Suriye Gözlem Grubu’nun açıklamasına göre 321 bin ölüm, 145 bin ise “kayıp” vakası 
olarak kaydedilmiş bulunuyor. Ölenlerin içinde 96 binin sivillerden olduğu, geri kalanının ise çatışan 
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ülkesini terk etti, 7-8 milyon ise ülke içinde yerini değiştirmek zorunda kaldı. 

Dünya tarihinde ender rastlanan bir biçimde bu sayı, Suriye’den son beş yılda 

ülke nüfusunun en az % 25’inin ülkesini terk etmek zorunda kaldığını ve mülteci 

durumuna düştüğünü göstermektedir.2 Bu kriz aynı zamanda uluslararası daya-

nışma ve etkinliğin ne kadar zayıf olduğunu da ortaya koymuş oldu. Neticede 

kriz, daha önce de olduğu gibi komşu ülkelerin üzerinde kaldı. Hem mali hem de 

siyasi bakımdan ciddi sorunları olan komşu ülkeler, Suriyeli mülteciler ile birlikte 

yepyeni yükler ve riskler ile baş başa kaldılar.

Artık sekizinci yılını yaşadığımız krizin en önemli muhataplarından birisi, Suri-

ye ile 911 km’lik sınırı olan Türkiye oldu. Türkiye’ye Suriye’den ilk toplu nüfus hare-

keti, 29.04.2011 tarihinde Hatay ili Yayladağı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısından 

252 kişilik bir grupla olmuş, ardından son iki yılda azalsa da mülteci akını aralıksız 

devam etmiştir. T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) veri-

lerine göre Temmuz 2018 itibari ile Türkiye’de kendilerine Geçici Koruma Kimliği 

(statüsü) verilen Suriyeli mülteci sayısı 3.546.905’e ulaşmıştır.3 Kayıtlama süreci 

azalmış olsa da devam etmektedir. Ayrıca henüz kayıtlanmamış olanlar ya da ön 

kayıtla bekleyenler ile 2011-2018 arasında vatandaşlığa alınan Suriyeliler dikkate 

alındığında Türkiye’deki Suriyeli sayısının en az 3.8 milyon olduğu söylenebilir.  Bir 

başka önemli husus da Türkiye’deki Suriyelilerin doğal nüfus artışının da doğumlar 

ile devam etmesidir. Türkiye’de bugüne kadar doğan Suriyeli bebek sayısı 350 bini 

aşmıştır. Sadece 2017’de doğan bebek sayısı 120 bin civarında gerçekleşmiş, bu sa-

yının 2018’de 140 bin olması beklenmektedir. Günde Türkiye’de gözlerini hayata 

açan Suriyeli bebek sayısı ortalama 395 civarındadır.

Suriyeliler ile yoğunlaşan mülteci akınının yarattığı “fırsatı” değerlendirerek özel-

likle Afganistan, Irak, İran, Somali, Pakistan gibi ülkelerden yaklaşık 2 milyon civarın-

da mültecinin de Türkiye’ye geldiği bilinmektedir. Bu gelenlerin önemli bir bölümü 

gruplardan oluştuğu belirtilmektedir. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.04.2017.)
2 Bu çalışmada Türkiye’deki Suriyeliler için, yasal-idari bağlamdan bağımsız bir biçimde ve onların hukuki 

olarak Türkiye’de “mülteci” olmadıklarını bilincinde olarak, durumu sosyolojik olarak da daha iyi yansıtan 
bir kavram olarak “mülteci” kavramı kullanılmaktadır. Türkiye’deki hukuki çerçeve ve bunun gerekçeleri 
“Türkiye’deki Mülteciler Konusundaki Yasal-İdari Düzenlmeler” başlıklı bölümde ayrıca ele alınmıştır.

3 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik 
(Erişim: 22.07.2018.
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2014-2016 arasında Avrupa’ya geçmiş olsa da halen Suriyeliler dışında en az 600 bin 

mültecinin Türkiye’de bulunduğu bilinmektedir. Yani Türkiye’de 2018 itibari ile top-

lam mülteci sayısı 4 milyonu aşmış, ülke nüfusunun % 5’ine ulaşmıştır. Oysa 2011’de 

Suriyelilerin gelmesi öncesinde Türkiye bir transit mülteci ülkesi olarak bilinirdi ve 

2011’deki toplam mülteci sayısı 58 bindi. 58 binden 7 senede 4 milyonu aşkın sayıya 

ulaşılması olağanüstü bir durumdur. Bu durum sadece mali değil, sosyal, siyasal ve 

güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir. Belki de bütün bunların yanında 

en önemli husus ise şudur ki, Türkiye’deki mültecilerin geri dönme eğilimleri her 

geçen gün azalmaktadır. Bu durum, başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye’deki mül-

teciler ile Türk toplumunun ortak bir geleceğe doğru yol aldıklarını göstermektedir. 

Üstelik unutmamak gerekir ki, Türkiye’deki mültecilerin artık çok az bir bölümü yani 

210 bini kamplarda yaşarken, % 95’den fazlası kentsel alanlarda yaşamaktadır. Bu da 

özellikle yerel inisiyatif ve hizmetleri ön plana çıkarmaktadır. Bugün İstanbul’da 560 

binden fazla Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Gayri resmi sayılar çok daha yüksek 

bir sayıya tekabül etmektedir. Bu durum Bağcılar gibi bir ilçenin bile 60 binden fazla 

mülteciye ev sahipliği yapmasına neden olmaktadır. Ülkede genel bir dağıtım sistemi 

olmadığından, aslında sınır bölgesinde olması beklenilen mültecilerin yoğun olarak 

başta İstanbul olmak üzere sanayi kentlerine yönelmelerine neden olmakta, bu da 

kentsel hizmetler bakımından önemli sorunları ortaya çıkarmaktadır.

Türkiye’nin Suriyeliler Politikasının Ana Eksenleri:

Türk hükümetinin, zulüm ve savaştan kaçan insanlar için sınırların açık ol-

duğu ve öyle kalacağı, gelenlerin Türkiye’deki temel ihtiyaçlarının karşılanacağı  

ve kimsenin zorla geri gönderilmeyeceği şeklindeki yaklaşımı değişmemiştir. 

Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda ortaya koyduğu “açık kapı” ve “ge-

çici koruma” politikası, uluslararası toplum tarafından da takdirle karşılanmış-

tır. Türkiye’nin Nisan 2011’den bu yana sürdürdüğü Suriyeliler Politikasının 

dört ana ekseni olduğu söylenebilir:

• Açık Kapı Politikası / Geri Göndermeme İlkesi

• Geçici Koruma Statüsü

• Acil Durum Yönetimi

• Geçicilik (Algısı)
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Türkiye’nin Suriyeli mülteciler konusunda uyguladığı temel politika “açık ka-

pı politikası” olmuştur. Bu politikada, güvenlik amaçlı zaman zaman bazı aksak-

lıklar yaşansa da açık kapı politikası prensipte 2016’ya kadar sürdürülmüştür. 

Suriye’den gelen sığınmacı akını özellikle 2014’te olağanüstü yüksek bir seviye-

de devam etmiştir. Örneğin sadece 18-24 Eylül 2014 tarihlerinde Kobani’den 

İŞİD saldırılarından kaçan 180 bin civarında sığınmacı kabul edilmiştir. Sınır 

boyunca yoğunluk 2015 sonrasında çok azalmıştır. Bunda Türkiye-Suriye sını-

rına son 2 yılda inşa edilen 565 uzunluğundaki duvarın da etkili olduğu açıktır.

Kuşku yok ki, 2011’den bu yana yaşanan Suriyeliler krizi dünyanın ve Türki-

ye’nin gördüğü en ciddi insani krizlerden birisidir. Bu konuda Türk toplumunun ve 

devletinin çabası son derece önemlidir. Konuyla birebir ilgili olan İçişleri Bakanlığı 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) merkez ve yerel düzey yetkilileri, AFAD, Ai-

le ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kızılay vb. kurumların çabaları her türlü takdirin 

ötesindedir. Türkiye bütün imkânları  ve kurumları ile süreci uluslararası hukuk çer-

çevesinde ama en önemlisi vicdani bir bakış ile yürütme gayretindedir. Bu raporun 

konusu başka ülke ya da kurumların eleştirilmesi değildir. Ancak Suriye krizinin, 

uluslararası dayanışma ve yardımlaşma bakımından son derece olumsuz bir tecrü-

be olduğu da açıktır. Evrensel “açık kapı politikası”, adeta komşu ülkelerin üzerinde 

kalmış, kapasiteleri, gelirleri ve güçleri çok daha yüksek olan ülke ve kurumlar so-

rundan uzak kalmak için açıkça çaba göstermişlerdir. Sorunu paylaşarak hafifletmek 

yerine, sorunun sadece komşu ülkelerde kalması şeklindeki politik yaklaşım, aslında 

bundan sonra ortaya çıkacak krizler için de oldukça önemli bir risk yaratmıştır. Su-

riye krizi ile yaşanan dayanışma ve yük paylaşımı krizi, bir sonraki krizde komşu 

ülkelerin çok daha korumacı önlemlere yönelmesine neden olabilecektir. Bu da çok 

ciddi insani krizlerin kapıda olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de ve Bölgedeki Güncel Durum

Nisan 2011’den bu yana, ülkelerinde ortaya çıkan çatışma ortamı, ardın-

dan iç savaştan kaçarak “açık kapı politikası” çerçevesinde Türkiye’ye sığınan 

ve kendilerine “geçici koruma” sağlanan ve kayıt altına alınan Suriyelilerin 

sayısı Temmuz 2018 itibari ile 210.794’ü kamplarda olmak üzere 3.546.905’i 
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aşmıştır. İfade etmek gerekir ki bu sayı kayıt altına alınmış Suriyelilerin sayıla-

rıdır ve kayıtlama süreci günde ortalama 1000 kişi olarak devam etmektedir. 

Tam sayının ne olduğunu söylemek oldukça zordur. Ancak muhtemelen Türki-

ye’deki bütün Suriyelilerin sayısı 3.7-3.9 milyon arasındadır.   Suriye krizinde 

Türkiye’nin özel bir yeri olduğu ve Türkiye’nin ülkesini terk eden ve komşu ül-

kelere sığınan 6,5 milyonu aşkın Suriyelinin en büyük bölümünü, yani en az % 

53’ünü tek başına konuk ettiği açıktır.  Mart 2017 itibari ile Türkiye’yi Lübnan 

(1 milyon 11 bin) ile Ürdün (655 bin) takip etmekte ayrıca (Kuzey) Irak’ta 233 

bin, Mısır’da ise 116 bin Suriyeli bulunaktadır. Suriye’den kaçanların yaklaşık % 

15’i ise (950.000-1 milyon) Avrupa’da, 50 bini ise ABD, Kanada gibi ülkelerde 

yaşamaktadır.  

Kent Mültecileri ve Yerel Yönetimler

Türkiye’deki Suriyelilerin % 95’inden fazlası “kent mültecileri” olarak ha-

yatlarına devam etmektedirler. Bunun en temel nedeni krizin uzun sürmesi 

ve mültecilerin kamplarda kalacak sayıları aşmasıdır. Halen sadece 201 bin 

Suriyeli mülteci kamplarda yaşamaktadır. Türkiye’nin mülteci dağıtım siste-

mi olmadığı için, mülteciler 2012 sonrasında kendi iradeleri ile Türkiye’nin 

bütün illerine dağılmış ve hayatlarını bu şehir merkezlerinde idame ettirmiş-

lerdir. Temmuz 2018 itibariyle Türkiye’de bulunan 3,5 milyonu aşkın kayıtlı 

Suriyelinin sadece % 5’i (210.038) 10 ilde bulunan toplam 22 kampta, geri 

kalan % 95’i ise Türkiye’nin neredeyse tamamına yayılmış biçimde kamplar 

dışında yaşamaktadırlar. Türkiye’den en fazla mülteci barındıran il, son ve-

rilen sayılara göre 477 bin ile İstanbul olmuştur. Bu sayıya “ön kayıtlı” olan 

yaklaşık 60 bin kişi dâhil değildir. İstanbul’u Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep 

izlemektedir. Bu dört ilde bulunan Suriyeli mülteci sayısı –her bir ilde- 300 

binin üzerindedir.

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik (Erişim: 22.07.2018
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GEÇICI KORUMA KAPSAMINDA BULUNAN
SURIYELILERIN ILK 10 ILE GÖRE DAĞILIMI

ISTANBUL
563.716

GAZIANTEP

389.773

ADANA
219.155

IZMIR
138.049

ŞANLIURFA

472.833
KILIS

130.841

MERSIN

209.325

BURSA

151.293

MARDIN
92.021

Max.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verisidir

Min.

HATAY

443.030
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Türkiye’deki Suriyelilerin yaş grupları ve cinsiyet özellikleri de dikkat çeki-

cidir. Türkiye’deki Suriyelilerin içinde 0-4 yaş grubunda yer alanlarının sayısı 

% 14.7 yani 523 bindir. Suriyelilerin 1 milyon 600 bininden fazla bir grubu 

yani toplam içinde % 50’si ise 18 yaşının altındaki çocuk ve gençlerden oluş-

maktadır. Dikkat çekici bir husus ise erkek nüfusun (% 54,1)  kadın nüfusunda 
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(% 45,8) fazla olmasıdır. Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısı, Sağlık Ba-

kanlığı verilerine göre 2017 sonuna kadar 280 bindir. Bu sayının, 2018’de 

doğan ve kayıt dışı kalan bebeklerle birlikte en az 350 bin olduğu tahmin edil-

mektedir. Aynı verilere göre 2016 içinde Türkiye’de 82.850, 2017’de 112 bin 

Suriyeli bebek doğmuştur. 2018’de ilk yarısında doğan bebek sayısı 70 bini 

aşmıştır. Bu da günde ortalama 395 bebeğin doğduğu anlamına gelmektedir. 

GEÇICI KORUMA KAPSAMINDA BULUNAN SURIYELILERIN 
YAŞ VE CINSIYET DAĞILIMI

YAŞ ERKEK KADIN TOPLAM

3.546.9051.623.4461.923.459TOPLAM
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523.908252.978270.930

246.837

191.179

158.701

313.245

195.650

162.525

114.879

77.418

47.233

58.188

31.538

22.722

14.787

8.185

4.692

2.639

1.388

723

231.296

175.751

127.709

222.028

141.596

121.484

90.515

70.005

54.300

45.252

31.518

23.299

14.855

9.096

5.653

3.427

1.739

945

478.133

366.930

286.410

535.273

337.246

284.009

205.394

147.423

112.488

92.485

63.056

46.021

29.642

17.281

10.345

6.066

3.127

1.668

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koru-
ma_363_378_4713_icerik (Erişim: 22.07.2018
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Türkiye’de Mülteciler Konusundaki Yasal ve İdari Düzenlemeler

Mültecilik, hukuki bir statüdür.4 Bu statünün uluslararası bağlamda geliş-

tirilmesinde II. Dünya Savaşı'nda yaşanan insanlık dramlarının büyük etkisi 

olmuştur. 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (Md.14/1) “Herkesin 

zulüm karşısında başka ülkelere sığınmacı ve bu ülkelerce sığınmacı işlemi 

görme hakkı vardır” ifadesini kullanmaktadır. Ülkesinden kaçarak başka bir ül-

keye sığınanın gerekçeleri haklı bulunduğunda “mültecilik” statüsü alınır. BM, 

mülteciyi “ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi dü-

şünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu 

yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönmeyen veya dönmek 

istemeyen kişi” olarak tanımlamaktadır. Mültecilerin hukuki durumlarını ulus-

lararası alanda belirleyen anlaşma 1951 Cenevre Sözleşmesi (Konvansiyonu) ve 

1967’de yapılan “Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Ek Proto-

kol” ile belirlenmiştir. Sözleşmenin geçerliliği konusunda taraf ülkelere birisi ta-

rih (1951’den önce yaşananlar hariç ya da bütün zamanlarda yaşananlar), diğeri 

ise coğrafi alanla ilgili iki önemli istisna imkânı verilmiştir.

Türkiye’nin sığınmacılar-mülteciler konusundaki uluslararası yükümlülükleri 

de “1951 Cenevre Sözleşmesi” ve “1967 Mültecilerin Hukuki Statüsüne İliş-

kin Protokol” çerçevesinde belirlenmiştir. Cenevre Sözleşmesine ilk taraf olan ül-

kelerden birisi olan Türkiye, 29 Ağustos 1961 tarihli bir deklarasyon ile sözleşme-

deki “coğrafi sınırlama” istisnasını uygulayacağını, yani gerekçesi ne olursa olsun 

Avrupa dışından gelenleri “mülteci” olarak kabul etmeyeceğini ilan etmiştir. 1951 

sözleşmesine taraf pek çok ülke de bir süre bu istisna imkânını kullanmış, ar-

dından, kişinin “geldiği yer” değil, “durumu” belirleyicidir şeklindeki bir tercih ile 

bu istisna uygulamasından vazgeçmiştir. Halen Kongo, Madagaskar, Monako ve 

Türkiye dışında coğrafi kısıtlama uygulayan ülke kalmamıştır. Türkiye’nin 2013 

yılında göç ve mülteciler konusundaki hukuki altyapıyı oluşturan “Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu” ve sonrasında yapılan Geçici Koruma Yönetmeliği 

(2014) başta olmak üzere ikincil mevzuat da coğrafi kısıtlama ilkesini benimse-

miştir. Yani Türkiye’deki mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde Türkiye’de bu-

lunan ve aslında uluslararası hukukun “mülteci” adını verdiği kişileri, durumları 

4 Hem mültecilik hem de Türkiye’deki düzenleme konusunda Bkz.: Nuray Ekşi (2014) Yabancılar ve Ulus-
lararası Koruma Hukuku. İstanbul: Beta.
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ne olursa olsun, Türkiye resmi anlamda mülteci olarak görmemektedir. Yeni mev-

zuat başka ülkeden Türkiye’ye gelenlere “mülteci” (sadece Avrupa’dan gelenler) 

ya da “şartlı mülteci” statüleri, mültecilik tanımı içinde olmayan ancak koruma 

ihtiyacı olanlara "ikincil koruma" statüsü tanımaktadır. Türkiye’deki Suriyelilerin 

yasal statüsü, en son yapılan “Geçici Koruma Yönetmeliği” çerçevesinde “geçici 

koruma”dır.

Türkiye, 1999’dan bu yana AB’nin büyük etkisi ile başlattığı çalışmalar çer-

çevesinde ilk kez Nisan 2013’te Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nu 

çıkarmış ve bu yasa ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nü ku-

rarak daha hak ve insan temelli, sivil inisiyatifin ön planda olduğu, güvenlikçi 

yaklaşımın kısmen terk edildiği yeni bir politikaya yönelmiştir. Bu yasa aynı 

zamanda Türkiye’nin her geçen gün düzensiz ve kitlesel göçler bakımından bir 

“hedef” ülke haline gelmesi de dikkate alınarak yapılandırılmıştır. Ancak Suri-

yeliler krizinin bu döneme denk gelmesi bir şansızlık olmuştur. Kurum henüz 

yeni olduğu, mevzuat çalışmaları devam ettiği ve Suriyeliler krizi bütün bek-

lentileri aştığı için, bu kurum konuya ancak 2014’ün ikinci yarısından itibaren 

hâkim olmaya başlamıştır.

Bekleneceği üzere Nisan 2011 sonrasında dünyanın en ciddi insani krizleri 

ile baş başa kalan Türkiye’de 22 Ekim 2014’te yayınlanan “Geçici Koruma Yö-

netmeliği” de Suriyeliler krizi çerçevesinde şekillendirilmiştir. Cenevre Anlaş-

ması’na Türkiye tarafından konulan coğrafi çekince nedeni ile kanun ve yönet-

melik ilk kez “mülteci” ile birlikte “şartlı mülteci” kavramına da yer vermiştir. 

Yönetmelik “geçici koruma” için bir süre belirlememiş, “şartlı mültecilere” im-

kânlar ölçüsünde sağlanacak hizmetlerin çerçevesini tanımlamış, hatta “uyum”-

dan da söz ederek konunun uzun vadeli boyutuna da hazırlık yapmıştır. Ancak 

burada düzenlemeye, mültecilerin “hakları”ndan ve bu anlamda devlete yükle-

nen bir “yükümlülük”ten değil, “misafirlere ev sahibinin –imkânları ölçüsün-

de- iyi niyetli desteği” mantığı egemen olmuştur. Hem yasa hem de yönetmelik 

genel bir çerçeve çizse de Suriyeliler için özel düzenlemelere imkân tanıyan bir 

biçimde düzenlemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. Geçici Koruma Yönetmeliğinin 

Geçici 1. Maddesi Suriyeliler için özel bir düzenleme yaparak statü konusunu 

netleştirmiştir:
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  “28 Nisan 2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyeti’nde mey-

dana gelen olaylar sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhu-

riyeti’nden kitlesel veya bireysel olarak Türkiye sınırına gelen veya sınır-

ları geçen Suriye vatandaşları ile vatansızlar ve mülteciler, uluslararası 

koruma başvurusunda bulunmuş olsalar dahi geçici koruma altına alı-

nacaklar. Geçici korumanın uygulandığı süre içinde, bireysel uluslararası 

koruma başvuruları işleme konulmaz.” (GKY-Geçici Md. 1)

İnsani ve Mali Yük Paylaşımı

Suriye’de ve onun devamında komşu ülkelerde yaşanan insanlık dramının 

önemli bir sorun alanı da uluslararası dayanışma alanında gözlenmiştir. Bu 

süreç içinde Türkiye başta olmak üzere Suriye’ye komşu ülkeler sorunun hem 

insani hem de mali yükünü üstlenmek zorunda kalmış ve zengin-gelişmiş Batılı 

ülkelerden gelmesi beklenen destek son derece alt düzeyde kalmıştır.

Türk devletinin ve Türk toplumunun Suriyeli mülteciler konusunda orta-

ya koyduğu olağanüstü çaba ve katlanılan insani ve mali yük olağanüstü bo-

yutlara ulaşmıştır. Türkiye’nin 8. yılına giren süreçte 3,5 milyonu aşkın Suri-

yeliyi ülkeye kabul etmesi ve bu konuda 30 milyar doların üzerinde harcamayı 

kendi kaynakları ile yapması her türlü takdirin ötesindedir.5 Türkiye’de bu 

süreçte dışarıdan gelen yardım tutarı, 2016 ve 2017’de AB’den gelen kaynak-

lar ile 3 milyar dolar civarına çıkmıştır. Ancak bu desteğin son derece yetersiz 

kaldığı, 30 milyar dolarlık harcamanın % 10’una denk geldiği bilinmektedir. 

Yani sembolik olmanın ötesine geçemeyen bir destek söz konusudur. Türkiye 

bu yardımlar ile 2015 ve 2016 yılı içinde en fazla insani yardım yapan dünya-

daki 2. ülke, 2017’de ise 1. Ülke haline gelmiştir. Kişi başına düşen gelire göre 

hesaplandığında ise Türkiye insani yardımlarda açık ara 1. ülke haline gelmiş-

tir. Gelişmiş ülkelerin kriz boyunca ortaya koydukları tavır, 2011-2015 ara-

sında “Açık kapı politikası uygulanmalı, Doğu sınırını sonuna kadar açın, ama 

Batı sınırlarınızı sıkı sıkı kapatın bize gelmesinler” şeklinde özetlenebilir. Bu 

yaklaşım 2015-2016’da Avrupa’ya doğru yaşanan mülteci akını sonrasında 

“maliyeti biz karşılayalım ama komşu ülkelerde kalsınlar, bize gelmesinler”e 

5 AFAD: https://www.afad.gov.tr/tr/2373/Giris
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dönüşmüştür. Türkiye ile AB arasında yapılan 6 Mart 2016 mutabakatı da bu 

çerçeveyi yasal bir zemine ulaştırmıştır. Halen Avrupa’dan gelen desteğin de 

büyük ölçüde “uyum” süreçleri için kullanıldığı, Türkiye’ye uyumun Avrupa’yı 

koruyacağı yaklaşımının ön plana çıktığı da gözlenmektedir.

Bölgedeki 5 ülke dışında Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkelerin aldıkları top-

lam Suriyeli mülteci sayısı, çok büyük bölümü 2015’te olmak üzere 1 milyon civa-

rındadır.6. Bu sayı 6,5 milyonu aşkın Suriyeli mültecinin varlığı dikkate alındığında 

yaklaşık % 15’ine denk gelmektedir. Avrupa’da yaşanan ve adına “mülteci krizi” 

denilen kriz, pek çok siyasi dinamiğin de etki altında kalmasına neden olmuştur. 

AB’nin kendi içindeki dayanışma konusunda verdiği sınav, geleceğe yönelik pek 

çok umudu törpülemiştir. Birleşik Krallığın “BREXIT” kararında da mültecilerin 

önemli bir rol oynadığı açıktır. Mülteci krizi halen de AB içinde en çok konuşulan 

ve endişe edilen konudur. Zira 28 üyeli AB içinde sadece 8 ülke bir biçimde mül-

tecilere imkân sağlarken, geri kalan 20 ülke kapılarını sıkı sıkı kapatmakla kal-

mıyor, AB adına örneğin Türkiye ve diğer ülkelere yapılacak mali yardımlardan 

da kaçınmaya çalışmaktadırlar. Avrupa’nın bölgeye ve bölge ülkelerine destek ver-

mek bir yana kendi içinde de olağanüstü dengesiz bir dağılım gerçekleştirmesi de 

dikkat çekicidir. Suriyeli ve diğer mülteciler sayısı son iki yılda 1,2 milyonu bulan 

Almanya ile 300 bini bulan İsveç dışındaki ülkelerde son derece sembolik sayılarda 

mülteci bulunmaktadır. Almanya AB içinde en fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği 

yapmaktadır. Ancak bu sayı 530 bindir. Yani tek başına İstanbul’daki Suriyeli mül-

teci sayısı Almanya’nın tamamından daha fazla, bütün AB’deki Suriyeli sayısının 

ise % 50’sinden fazladır.

Suriyeliler konusunda insani yük paylaşımı kadar mali yük paylaşımında 

da bölge ülkeleri aleyhine çarpık bir durum olduğu açıktır. Türkiye’nin bu gü-

ne kadar Suriyeli sığınmacılar için harcadığı kaynağın minimum 30 milyar 

dolar olduğu ifade edilmektedir. Oysa BMMYK tarafından Suriye Krizi Mü-

dahalesine yönelik geliştirilen Bölgesel Mülteci ve Güçlendirme Planı (3RP)7 

6 Avrupa’ya gidenlerin tamamının Suriyeli olduğuna ilişkin yaygın inanışın aksine 2015’te AB ülkelerine 
varan 1,3-1,5 milyonu aşkın mültecinin içinde Suriyelilerin oranının % 50’nin altında olduğu bilinmekte-
dir. http://www.pewglobal.org/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to-record-1-3-million-
in-2015/

7 BM’in “The Regional Refugee and Resilience Plan” kısa adı ile “3RP” adını verdiği bölgesel destek 
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çerçevesinde yapılan mali destek çağrılarına gelen desteğin, son derece alt 

seviyede kaldığı görülmektedir. BMMYK’nın 2014 yılı için yaptığı toplam 

3,7 milyar dolarlık çağrıya gelen destek % 61 seviyesinde yani 2,2 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015 için yapılan 4,3 milyar Dolarlık çağrıya 

ise sadece % 71, yani 2,6 milyar dolarlık destek gelebilmiştir. 2016 hedefi-

nin ise sadece % 40’ı toplanabilmiştir.8 Bu durum hem insani hem de mali 

yük paylaşımında başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin nasıl yalnız 

bırakıldıklarını da ortaya koymaktadır. Dayanışma konusunda yaşanan bu 

çarpıcı olumsuz tecrübe, gelecekte benzeri krizlerde komşu ülkelerin tavrını 

da olumsuz etkileme riskini de beraberinde getirmiştir. Muhtemelen mül-

teciler konusunda bundan sonra hükümetlerin tavrında temkinlilik daha 

sıklıkla karşımıza çıkacaktır. Bu durum da yaşanacak insani dramların çok 

daha büyük facialara neden olmasını sağlayacaktır.9

Türkiye’de Suriyeliler için yapılan harcamaların sadece bir alanı olan 

sağlık harcamaları bile, aslında maliyetin boyutlarını ortaya koymaktadır. 

2011-2018 arasında 39 milyonu aşan sayıda poliklinik hizmeti, 1.3 milyon-

dan fazla ameliyat, 350 bini aşan doğum ve 40 milyonu aşan sayıda reçete-

nin yazılması, üstelik bütün bunların ücretsiz olması yeterince açıklayıcıdır.

Mülteciler ve Uluslararası Dayanışma

Küresel bir kriz olarak mülteciler konusu her geçen gün daha da büyük 

önem kazanmaktadır. BMMYK’nın verdiği sayılara göre halen dünyada 40 

milyonu ülke içinde olmak üzere 68.5 milyon kişi zorla yerinden edilmiş-

tir. Bunların içinde 25.4 milyon mülteci statüsü almış kişi bulunmaktadır.10 

Dünyadaki eşitsizlik, adaletsizlik, zülüm ve yoksulluk devam ettikçe hem 

göçmenlerin (ki uluslararası göçmen sayısı da 250 milyon civarındadır) hem 

de mültecilerin sayılarının katlanarak devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu 

programı, son beş yılda üretilen en kapsamlı ve çok katılımlı projedir. Burada ihtiyaç analizleri yapılarak 
mültecilerin ihtiyaçlarına yönelik destekler verilmeye çalışılmaktadır. 3RP Suriyeli mültecileri barındıran 
Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır’ı kapsamaktadır.

8 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
9 Bu konuda ayrıntılı bir değerlendirme için Bkz. M. Murat Erdoğan (2015) Türkiye’deki Suriyeliler: Top-

lumsal Kabul ve Uyum, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
10 BMMYK resmi sayfası: http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html (Erişim: 22.07.2018)
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sayılar her geçen gün artmaktadır. Ancak dünyadaki bu gerçekliğe rağmen 

uluslararası dayanışmanın da büyük bir kriz içinde olduğu, ne mali ve ne de 

insani paylaşımın söz konusu olmadığı ya da çok sınırlı kaldığı gözlenmek-

tedir. Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere dünyadaki mültecilerin sadece 

% 15’i gelişmiş/kalkınmış ülkelere ulaşabilmektedir. Mültecilerin % 85’in-

den fazlası, çoğunlukla yoksul olan komşu ülkelerde kalmakta, buralarda 

da zaten var olan ciddi ekonomik, sosyal, siyasal sorunlara ilave sorunlar 

getirmektedirler. Ancak yine de bir biçimde bir “yoksulluk dayanışması” 

ile hayat devam etmektedir. Zengin ülkelerin desteği ise son derece sınırlı 

kalmaktadır. Suriye krizinde de aynı durum yaşandı ve Suriyelilerin % 15’i 

Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelere ulaşabilirken, gerisi Türkiye başta olmak 

üzere komşu ülkelerde kaldılar.

DEVELOPED - RICH
COUNTRIES

DEVELOPED - POOR
COUNTRIES
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%

EUROPE
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Kaynak: BMMYK:  
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Ancak Suriye krizi ile birlikte küresel bir dayanışma arayışı da güçlü bir 

biçimde gündeme geldi. Öncülüğünü BM kuruluşları ve bazı sivil toplum 

örgütlerinin yaptığı girişimlerde Türkiye’nin özel bir yeri bulunmaktadır. 

Konuyla ilgili ilk büyük etkinlik “Dünya İnsani Zirvesi” adı altında 23-24 

Mayıs  2016’da İstanbul’da gerçekleşti.11 Ardından 19 Eylül 2016’da New 

York’ta BM Genel Kurulu’nda uluslararası dayanışma ve yük paylaşımı ba-

kımından “tarihi” sayılabilecek önemli “cesur” kararlar alındı.  BM’in “BM 

Zirvesinde dünya liderleri mülteciler ve göçmenlerin daha fazla korunma-

sını sağlayacak “cesur” bir planı kabul etti” başlığı ile verdiği toplantıda, 

İkinci Dünya Savaşından bu yana evlerinden edilen insan sayısının en yük-

sek seviyeye ulaştığı günümüzde Dünya liderleri Birleşmiş Milletler’in New 

York’taki Genel Merkezinde bir araya gelerek mülteci ve göçmenlere daha 

fazla koruma sağlanması ve büyük nüfus hareketleri karşısında sorumlulu-

ğun paylaşılması hususunda siyasi iradelerini ortaya koyan New York Dek-

larasyonu’nu kabul etti. Buna göre küresel ilkelerin belirlenmesinin yanı 

sıra yük paylaşımını öne çıkaran şu taahhütlerde de bulunuldu: 

• Statüsüne bakılmaksızın tüm mülteciler ve göçmenlerin insan hakla-

rının korunması. 

• Büyük sayılarda mülteci ve göçmeni kurtaran, alan ve ev sahipliği ya-

pan ülkelere destek verilmesi;

• Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)’nin be-

lirlediği tüm mültecilerin üçüncü ülkelere yerleştirilmesi; ve mülte-

cilere eğitim ve iş imkanları aracılığıyla başka ülkelere de yerleşme 

imkanı tanınması.12

BM’in 2018’de yapılacak yeni bir zirve ile daha da ilerleme kaydetmeyi 

umut ettiği bu çalışma “Mülteciler için Küresel Mutabakat” ve “Göçmen-

ler için Küresel Mutabakat” başlıkları ile küresel çapta iki ayrı konsept 

geliştirilmesini ve bunu uluslararası hukuk metinleri haline getirmeyi 

11 http://www.dizturkiye.org/zirve/hakkinda
12 http://www.un.org.tr/bm-zirvesinde-dunya-liderleri-multeciler-ve-gocmenlerin-daha-fazla-korunmasi-

ni-saglayacak-cesur-bir-plani-kabul-etti/, http://www.unicankara.org.tr/tr/bm-multeciler-ve-gocmen-
ler-zirvesi/
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amaçlamaktadır. BMMYK’nın her yıl yayınladığı Küresel Eğilimler Raporu 

da bunu destekleyici verilere ve referanslara sahiptir.13  Türk Dışişleri Ba-

kanlığı da bu konudaki gelişmelere aktif biçimde katılmakta ve destek ver-

mektedir.14

“Mülteciler için Küresel Mutabakat”ta şu dört husus ön plana çıkmak-

tadır:

1. Küresel dayanışma eksiktir ve dayanışma en az mülteciler kadar mül-

tecileri barındıran ülkeleri de kapsamalıdır;

2. Dünyada en fazla mülteci barındıran ilk 10 ülke arasında kalkınmış 

bir ülke olarak Almanya yer almaktadır ve o da ancak 2016 sonrasın-

da listeye girmiştir. Yani dünyadaki mülteci yükünü çeken gelişmekte 

olan ya da yoksul ülkelerdir. Oysa bu ülkelerin küresel politikaların 

belirlenmesi sürecinde sesleri duyulmamakta, neredeyse sürece hiç-

bir şekilde müdahil olamamaktadırlar. Bu sürdürülemez ve mutlak 

dayanışma gerektirmektedir;

3. Mülteciler üzerine herkes konuşmaktadır ama mültecilerin talepleri 

ve ihtiyaçları mülteciler tarafından ortaya konulamamaktadır. Mülte-

ciler bu süreçte daha fazla rol oynamalıdır;

4. Mültecilerin artık çok önemli bölümü kentsel alanlarda yaşamakta bu 

da yerel yönetimlere fazladan yük getirmektedir. Mülteciler ile ilgili 

süreçlerde yerelin sesi daha çok çıkmalı ve politika belirleme sürecine 

dâhil olmalıdırlar.

“Mülteciler için Küresel Mutabakat” kabul edilir mi, edilirse bile uygula-

nabilir mi ayrı bir tartışma konusu. Ama Mültecileri barındıran ülkelerin ve 

toplumların; mültecilerin ve onların yaşadıkları yerel yönetimlerin sesleri-

nin daha belirgin duyulması, son derece önemli ilke kararlarıdır ve zaman 

alsa da etkili olacak görünmektedir.

13 http://www.unhcr.org/5b27be547
14 http://www.mfa.gov.tr/no_-170_-dunya-multeciler-gunu-hk.tr.mfa
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Türkiye’deki Yerel Yönetimler ve Mülteciler

Türkiye’de 2011’de başlayan mülteci akını, kısa bir süre sonra kontrolden 

çıkmıştır. Krizin çok uzamayacağı ve mültecilerin kısa zamanda evlerine 

döneceklerine dair beklentiler ile Suriyelilerin ülke içindeki hareketlilikleri 

uzun süre kontrol edilmemiştir. Bu durum Türkiye’de bulunan Suriyelilerin 

yarısından fazlasının sınır illeri dışındaki illere yönelmesine neden olmuş-

tur. Halen İstanbul en çok Suriyelinin bulunduğu il iken, ilk on il içinde 

İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi iller yer almaktadır. Devlet tarafından bir 

yerleştirme politikası uygulanmaması, Suriyelilerin dengesiz dağılımına da 

neden olmuştur. Türkiye ortalaması % 4,39 iken Kilis’te % 100’ü, Hatay’da 

% 29, Şanlıurfa’da  % 24, Gaziantep’te % 20 gibi oranlar söz konusu olmuş-

tur. Daha da önemlisi bir il içinde de son derece dengesiz dağılımların söz 

konusu olmasıdır. Örneğin Şanlıurfa’da 13 ilçe arasında bir ilçede sadece 2 

bin, diğerinde ise 90 binden fazla Suriyeli olduğu gözlenmektedir. İstan-

bul’da da benzer bir durum söz konusudur. 39 ilçeden bazılarında 1000’den 

az Suriyeli bulunurken, bu sayı Fatih, Bağcılar, Zeytinburnu gibi ilçelerde 

50 binin üzerindedir.  Bu durum bazı ilçelerin nüfusuna göre binde 1 ba-

zılarının ise % 10’u aşkın mülteci barındırması anlamına gelmektedir. Oy-

sa bu tablo, mülteciler için iyi hizmet vermeyi de zorlaştırmaktadır. Zira 

iyi hizmet veren belediyeler çekim merkezi haline gelmekte, bu da yerelde 

başka türlü sorunlara yol açmakta ve siyaseten belediye yöneticilerini zor 

durumda bırakmaktadır. Oysa dengeli bir mülteci dağılımı ve buna ilaveten 

mülteciler için belediyelere ilave kaynak aktarımı sorunun paylaşılmasına 

ve hafifletilmesine imkân sağlayabilir.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de kamu hizmetlerinden 

yararlanmada aksaklıklar oldukça, işsizlik arttıkça, güvenlik sorunları yaşan-

dıkça, devlet destekleri yerel halkı göz ardı ederek mültecilere yönelirse ve en 

önemlisi, mülteciler özellikle de sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından alt 

gelir seviyesinde gruplar bakımından “rakip” olarak algılanırsa, süreç çok hızla 

tersine dönebilir. Üstelik toplumsal kabulün yüksekliği, toplumun Suriyelilere 

yönelik endişeleri olmadığı anlamına gelmemektedir. Hacettepe Üniversitesi 
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Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) tarafından Ekim 2014’te ya-

pılan kapsamlı çalışmada, Türk toplumunun Suriyeliler ile arasına çok ciddi 

bir kültürel mesafe koyduğunu, endişelerin son derece yaygın ve üst düzey-

de olduğu, Suriyelilerin bir an önce geri dönmelerini arzu ettikleri ve onlara 

vatandaşlık verilmesi ihtimaline de çok net biçimde karşı çıktığı gözlenmek-

tedir.15 Bu durum, Suriyeliler politikasında Türk toplumunun desteğinin ne 

kadar önemli ve gerekli olduğunu da ortaya koymaktadır. Türk toplumunun 

olağanüstü mali ve insani fedakârlıklarla ortaya koyduğu toplumsal kabulün 

devamı ancak sürecin toplumun da desteğini alacak ve katılımını sağlayacak 
15 HUGO Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) (2014) Türkiye’deki Suri-

yeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum, Ankara.
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bir yönetim ile sağlanabilecektir. Duygusal faktörler kuşku yok ki süreç içinde 

önemlidir, ancak süreci sadece Suriyelilerin komşu olması, aynı dine mensup 

olması vb. özelliklerin kolaylaştırıcılığı üzerinden yürütmek, kısa zamanda 

tıkanabilir. Yapılan pek çok saha çalışmasında Türk toplumunun konuya çok 

daha fazla “zulümden kaçanlara acil insani destek“ şeklinde baktığını ortaya 

koymaktadır. “Suriyelilerle birlikte yaşamak” konusu ile bu güne kadar ortaya 

konulan olgun ve destekleyici tavır arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. 

Daha da önemlisi sorunların duygusallıkla yani “komşuluk, kardeşlik ya da 

dindaşlık” ile aşılması çok da mümkün görünmemektedir. Türkiye’de Tem-

muz 2016’da yaşanan “Suriyeli mültecilere vatandaşlık” tartışmalarının, çok 

kısa zamanda ortaya çıkardığı gerilim, bu konudaki kırılganlığı açık biçimde 

yansıtmıştır.

Sonuç Yerine: Göç ve Uyum Sempozyumu ve 

Yerel Yönetimler Konusundaki Temel Beklentiler

Bağcılar Belediyesinin, Marmara Belediyeler Birliği ve Türk-Alman Üniver-

sitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi-TAGU iş birliği ile 18 Nisan 2018 ta-

rihinde Bağcılar’da gerçekleştirilen Göç ve Uyum Sempozyumunda göçmenler, 

mülteciler, sığınmacılar ve yerel uyum, bu çerçevede yerel yönetim hizmetleri-

nin ele alındığı “Göç ve Uyum Sempozyumu”nda şu hususlar konusunda genel 

biz uzlaşma ortaya çıkmıştır:

• Sorunlar yereldir ve yerelde çözülmesi gerekir. Bu bakımdan devletin 

stratejik kararlığı ve yerel yetki ve kapasite devretmesi elzemdir;

• Türkiye’deki yerel yönetimler yasal zemindeki sorunlara, kapasite ve ma-

li kısıtlılıklara rağmen sığınmacılar konusunda olağanüstü çaba harca-

makta ve hemen hepsi evrensel düzeyde “iyi örnek” sayılabilecek uygula-

malara imza atmaktadırlar;

• Yerel birimler arasında göç ve sığınmacıların adil dağıtımı son derece 

önemli ve gereklidir. Aksi halde belediyeler verdikleri hizmetlerle paralel 

biçimde daha fazla yük alma riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

• Sığınmacılar konusu hem insani hem siyasi bir konu olsa da yerel 
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yönetimler konuyu yerel uyum ve insani yönleri ile ele almayı tercih et-

mekte, konuyu siyasi tartışma alanının dışında tutmayı tercih etmekte-

dirler;

• Sığınmacılar için sadece temel ihtiyaçların karşılanması değil, eğitim ça-

lışmaları için de özel düzenlemeler gerekmektedir.

• Türkiye’deki yerel yönetimlerin yüklendiği sorumluluk ve sorunların 

dünyada başka yerlerle karşılaştırılmayacak ölçüde yüksek olduğu, bu 

konuda da önemli başarı sağlandığı ifade edilmektedir

• Yerel yönetimler arasında dengesiz dağılımın yanında en ciddi ikinci so-

run koordinasyondur. Bu konuda hem ilçe belediyeler, hem ilçe ile ana 

kent belediyesi hem de uluslararası belediyeler iş birlikleri son derece de-

ğerlidir.   

• İstanbul gibi 550 bini Suriyeli olmak üzere 700 bin ile 1 milyon arası 

sığınmacıya ev sahipliği yapan bir kentte ana kent belediyesinin daha 

öncü rol oynaması ve bu konuda özel bir teşkilatlanma ile koordinasyonu 

sağlaması beklenmektedir.

• Uyuma yönelik çabalar hem ulusal/genel düzlemde hem de yerel düzey-

de eşgüdümlü sürdürülmelidir.  

• Uyum için evrensel ilkeler olsa da evrensel bir model yoktur. Bu model 

veri temelli ve hem genel hem de mikro (ilçe) bazlı geliştirilmelidir.

• Türkiye’de toplumsal kabul düzeyi çok yüksek olsa da kırılgan/kerhen bir 

kabul söz konusudur. Türk toplumunun bu konuda kazanılması önemli-

dir.

• Yerel yönetim hizmetlerinin sığınmacılar nedeni ile kalitesinin düşme-

si, hizmetlerin aksaması halinde sosyal gerginlikler artabilir, bu aynı za-

manda siyasi sonuçlar da verebilir.

• Uluslararası işbirliklerinin kapasite gelişimi, teknik işbirliği ve mental iş-

birliği alanında geliştirilmesi potansiyeli son derece yüksektir.

• MBB gibi Yerel Yönetim Birliklerinin süreç içinde rolleri ve etkinlikleri 

artırılmalıdır.
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• Yerel yönetimler ile sığınmacılar konusunda çalışan uluslararası kurum-

lar ve STK’lar ile işbirlikleri geliştirilmelidir.

• İlçe nüfusunun % 5’ini aşan sayıda sığınmacı barındıran bütün yerel yö-

netim birimlerinin özel birimler kurması gerekmektedir.

• Sığınmacıların yerel karar alma süreçlerine dâhil edilmeleri gerekir

• Yerel yönetimlerin sadece vatandaş temelli değil, sığınmacılar için de kişi 

başına merkezi bütçeden kaynak almaları sağlanmalıdır. 



97
Göç, Uyum ve Yerel Yönetimler

DOÇ. DR. BAŞAK YAVÇAN

TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Öncelikle sığınmacılar konusuna bir de siyaset bilimi açısından da 

bakılması uygun görüldüğü ve buraya davet edildiğim için teşekkür 

ederim. Çünkü siyaset bilimi çalışanlar için mevzuat ve kurumlar çok önem-

li. Bunun sebebi de şu; farklı kurumlar farklı sonuçlara yol açıyor ve aslında 

çok önemli bir çalışma alanımız da mevzuatla düzenlenen bu kurumlar. Sahada 

çalışmanın önemli noktalarından biri de bu kurumlardan hangilerinin işlediğini 

hangilerinin işlemediğini görebilmemizdir. Ben biraz o yüzden sunumumda genel 

olarak entegrasyon veya uyum olarak adlandırabileceğimiz konuya parmak basmak 

istiyorum. Bunu yaparken de ne gibi kurumlar oluşturuldu, ne gibi yeni yasalarla 

karşı karşıya kaldık ve bunun sonucunda da bunların hangileri uyum konusunda 

işe yarıyor hangileri hâlâ sıkıntılar arz ediyor biraz onlara değinmek istiyorum.

Entegrasyon, çok tartışılan bir kavram. Öncelikle kavramsal olarak açmam 

gerekirse ben entegrasyon dediğimde sadece misafir ya da bir göçmen veya 
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sığınmacı -artık herkes kendi yaklaşımına göre farklı bir kelimeyle ifade edi-

yor ama- yani yeni gelen halkın mevcut halkın düzenine, yasalarına tek yönlü 

bir uyumundan bahsetmiyorum. Ben, uyum veya entegrasyon derken iktisadi, 

sosyal, toplumsal, hukuksal ve siyasal olarak bu iki toplumun birbirine adım-

lar atarak karşılıklı olarak yaklaşmasından bahsediyorum aslında. O yüzden de 

mevcut düzenlemeleri biraz bu çerçeveden değerlendireceğim.

İlk olarak Suriyeli sığınmacıların farklı ülkelerdeki dağılımına ve bu farklı ül-

kelerdeki dağılımının bu yerli halklara oranına baktığımızda örneğin Türkiye’de 

3,5 milyon Suriyeliye karşılık işte 75 milyonluk bir Yerli nüfus desek 1’e 24 1’e 

23 gibi bir oranla karşı karşıyayız. Bu bizi şu an dünyada en çok sığınmacıya ev 

sahipliği yapan bir ülke haline getiriyor. Öte yandan Lübnan’a baktığımızda bu 

rakam 1’e 4 ki bu sadece Suriyeliler açısında 1’e 4. Buradaki Filistinli mültecileri 

de işin içine katacak olursak artık 1’e 3’lere düşüyor bu oran. Ürdün’de 1’e 9 Su-

riyelilerin yerli halka oranı. Bu konuyu en çok tartışan, en çok konuşan, en çok 

belki şikâyet eden, aşırı sağ partilerin en çok yükselişe geçtiği, Türkiye’yle olan 

sınırı güçlendirerek en çok önlem almaya çalışan AB ülkelerinde ise toplamda 

bu oran 1’e 500.

Ben biraz bu sunumda iktisadi uyum, sosyal uyum ve geleceğe yönelik tahmin-

ler, değerlendirmelerden bahsedeceğim. Şimdi bu konu önemli çünkü örneğin AB 

ülkelerine göç eden Suriyelere bakıldığında bunlarla yapılan anketlerde -Yunan 

adalarında mesela yapılmış bir anket var- bunlara sorulduğunda pek çoğu bun-

ların daha önce ikinci bir ülkede bulunduklarını belirtmişler. Yani bunların çok 

büyük bir kısmı başka bir ülkeden geliyorlar ve bu ülke çoğunlukla Türkiye. Yakla-

şık %65’i Türkiye’den geliyorlar. Çoğunluğunun üst düzey eğitim sahibi olduğunu 

görüyoruz. Yüzde 86’sı lise veya üniversite eğitimine sahip ve ciddi anlamda vasıf-

lı insanlar. Ve taşınmalarında temel sebepler yani Avrupa’ya gitmelerinde temel 

sebep istihdam. Yani sömürüye açık olmayan bir istihdam ortamı ve kendi kali-

fiye vasıflarına uygun işlerde kayıtlı olarak çalışma isteği, finansal ekonomik ihti-

yaçları, güvenlik ve koruma kaygıları ve çocukları ve kendileri için daha iyi eğitim 

koşulları gibi sebepler var. Özetle diyebiliriz ki buradan başka ülkelere göç eden 

Suriyeliler için de eğitim ve iktisadi koşullar temel itici faktörleri oluşturuyor. 

Şu anda Türkiye’de 3,5 milyon Suriyeli sığınmacı var. Bunun yanı sıra geçici koru-

ma altında Suriyeli sığınmacı var. Geçici koruma statüsü dışında ikamet statüsüne 
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sahip Suriyeli sığınmacı da var. Belki bazıları ikamet statüsünde. İkamete sahip 

olan düzenli göçmenler. Ve bunun dışında da Irak ve Afganistan’dan gelen ve 

geçici koruma altında olmayan başka mülteci gruplar da var. Bunların şehirlere 

göre dağılımına baktığımızda İstanbul’da yarım milyon Suriyelinin yaşadığını gö-

rüyoruz. Şanlıurfa’da da keza çok yakın bir rakam var. Hatay ve Gaziantep bunu 

takip ediyor. Dolayısıyla aslına bakacak olursak sınır illerinde ve sosyo-ekonomik 

statüsü daha iyi, iş imkânları sunabilecek şehirlerde daha fazla sayıda Suriyeli 

bulunduğunu görüyoruz. Şu anda kayıtlar hareketliliğin önüne geçmek için gü-

venlik sebebiyle durdurulmuş durumda. Dolayısıyla oradan oraya transfere izin 

verilmiyor. Olduysa da kayda izin verilmiyor. Seyahate de izin verilmiyor. 

Nüfus piramidine baktığımızda bu nüfusun temel ihtiyaçlarının aslında çok 

net bir şekilde işaret edildiğini görüyoruz. Özellikle 19-24 yaş arasındaki çok 

büyük bir kategori olduğunu düşünüyoruz. Bunlar çoğunlukla eğitim hayatları-

nı bırakıp buraya gelmiş bireyler. Ve yine tabana doğru genişleyen çok fazla yak-

laşık 1 milyon civarında mesela okul çağında ve bir milyonun da üzerinde okul 

çağında ve daha küçük çocukla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu entegrasyon an-

lamında, uyum anlamında bize eğitim konusunda yapılması gereken uygulama 

ve düzenlemelere işaret ediyor. Kamplara çok girmeyeceğim çünkü Suriyelilerin 

şu anda sadece yüzde 8’i kamplarda ikamet ediyorlar. Kampların yönetiminin 

AFAD’dan Göç İdaresi’ne transferi ile birlikte gitgide bu sayının azalacağı ve 

kamplarda yaşayanların şehirlere iskân edileceği yönünde planlar geliştiriliyor 

şu anda. Bizim için daha önemli olan bu bağlamda kamp dışında yaşayan %92 

“urban refugee” dediğimiz şehirlerde yaşayan insanlar. Mesela benim 2015 yı-

lının Ocak ayında Şanlıurfa’da tanıştığım bir sığınmacı Rojen. Rojen Halep’ten 

geliyor. Eşi savaşta ölmüş. 2 yıldır haber alamıyor. Bir takım aşiret bağları oldu-

ğu için, tanıdıkları, akrabaları olduğu için Rojen Urfa’ya gelmiş. Bölgede böyle 

bağlar olduğunu zaten biliyoruz. Ancak hayatında daha önce hiç çalışmamış. 

5 çocuğu var. Büyük oğlanla şu fotoğrafın başındaki oğlan sokakta çalışıyor. 

Okula gitmiyor bu çocukların hiçbiri. Kız bebeğe ve portakal renkli sweatshirtlü 

çocuğa bakıyor. Rojen hayatında hiç çalışmamış. Hiçbir vasfa sahip değil. İlk 

defa Şanlıurfa’ya geldiğinden itibaren çalışmaya başlıyor. Tabi ki çalıştığı işler 

işte bulaşık yıkıyor orda, temizlik yapıyor burada, işte fırında çalışıyor en son. 

Biz konuştuğumuzda fırında çalışıyordu. Herhangi bir mesleki eğitimi yok. 
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Sigortalı çalışmıyor. Öyle belirtelim. İşiyle ilgili sohbet ederken Rojen bana dedi 

ki “ama hocam sakın benim nerede çalıştığımı komşuya söylemeyin” dedi. “Ta-

mam söylemem Rojen. Merak etme. Niye ama söylemeyim?” dedim.  “Çünkü 

benim nerde çalıştığımı eğer öğrenirse gider oraya benden daha ucuza çalışmak 

üzere teklif eder ve ben işimden olurum” dedi. Buna siyasal iktisatta “race to the 

bottom” yani dibe doğru yarış deniliyor. Rojen istihdam piyasasına girdiği gibi 

böyle acımasız bir rekabetle karşı karşıya kalmış. Bu örneği birazcık eğitim ve 

istihdam alanındaki ihtiyaçlara dikkat çekmek için verdim.

Şimdi biraz eğitim konusundan sonra istihdamdan, en son olarak da 

sosyal uyumdan bahsedelim. Şimdi eğitim noktasına gelecek olursak özel-

likle ilk yıllarda bu konu çok sıkıntılıydı. Yüzde 30’lardaydı 2014 yılında ço-

cukların okullaşma oranı. Çok düşük bir orandı. Hâlâ daha bölgeler arasın-

da farklılık var. Ancak yüzde 60’lara 65’lere ulaşılmış durumda okullaşma. 

Yani okula kaydedilmiş çocuklar. Ancak farklı sınıflarda ve farklı bölgelerde 

büyük farklılıklar var. Bu, farklı sınıflardaki okullaşma oranını gösteriyor. 

Buna göre gördüğünüz gibi örneğin ilk sınıflarda yani birinci, ikinci, üçün-

cü sınıfta okullaşma oranı çok yüksek. İleri yaşlarda düşüyor. Burada-

ki temel etkenler bazen evlilikler, bazen çocukların çalışmak durumun-

da kalması yani erken olgunlaşma diye adlandırabileceğimiz bir husus. 

İkinci konu da farklı bölgelerde farklılıklar gözlenmesi. Mesela benim saha ça-

lışmamı yaptığım Şanlıurfa’da okullaşma oranı başka şehirlere göre çok düşük. 

Dolayısı ile farklı bölgeler yerel yönetimlerce alınması gereken bir takım tedbir-

ler de gerektiriyor. Ancak yine de altını çizmek lazım ki bu rakamların bu son 

yıllardaki artışının temelinde yatan bir sebep de Aile ve Sosyal Politikalar Ba-

kanlığı’nın uygulamaya başladığı şartlı nakit transferleri, koşullu nakit transfer-

leri yani okula giden her çocuk için aileye bir miktar yardım yapılması. Bunun 

yanı sıra okula gitmemenin diğer sebeplerine baktığımızda en temelde iktisadi 

sebepler yani ailenin durumunun iyi olmaması, yakınında bir okul bulunma-

ması göze çarpıyor. Suriyeli aileler daha öncesinde geçici eğitim merkezlerine 

çocuklarını göndermeyi tercih ediyordu. Şimdi çocuklar Türk eğitim kurum-

larına entegre edilmeye çalışıldıkça problemler çıkıyor. Bu yüzden de ailelerin 

kültürel kaygıları yani asimilasyon kaygıları var. Benim çocuğum Arapçayı unu-

tacak. Arapça yazmasını okumasını bilmeyecek. Bu yönde kaygılar var. Ve bazı 
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durumlarda da bilgi sahibi olmamak da bir sebep haline geliyor. Yani nasıl bel-

gelerle gitmemiz lazım, çocuğumuzu bu okula alacaklar mı, yazdıracaklar mı? 

Gibi mevzuata dair bilgi eksiklikleriyle de karşı karşıya kalıyoruz.

Şu anda son duruma baktığımızda okullara erişim yükseldi. Ama bu sefer de 

okullara devamla ilgili sorunların olduğunu görüyoruz. Okulu bırakanlar olu-

yor. Okula her gün gitmeyip devam etmeyenler çok fazla. Okullardaki eğitimi 

kendilerine uygun bulmayanlar fazla. Bu çok kültürlü sınıf ortamını düzenle-

yen, yönetebilen eğitimcilerin olmadığı durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani 

artık eğitimin kalitesi yönündeki çalışmalar daha fazla ihtiyaç duyulan çalışma-

lar. Erişim büyük oranda sağlanmış durumda ama devamı sağlayıcı, bu düşüşe 

engel olmaya yönelik politikalar çok önemli.  Çünkü bakacak olursak bu 11 ve 

12. Sınıftakiler üniversiteye gidecekler veya istihdama girecekler doğrudan. Ve 

her iki Türk ve Suriyeli toplumu belki de en önemli karşı karşıya gelme ve pozi-

tif iletişime geçme noktaları olacak olan orta sınıfı oluşturacaklar. O yüzden de 

bu noktadaki düşüş kaygı verici. Bu gördüğümüz rakamlar da bu geçişi sağlaya-

bilmiş veya Suriye’de yükseköğrenimi bıraktığı için buraya gelmiş ve üniversite-

ye kaydolmuş, üniversiteye giden Suriyeliler. Gördüğümüz gibi en başta 2012-

2013 yılında sadece 962 Suriyeli Türk üniversitelerinde okuyorken, şu anda 

bunun 14.000 ve hatta 2017-2018 öğretim yılında 20.000’e çıktığını görüyo-

ruz. Buradaki en önemli konu da şu ki Suriyelilerin üniversitelere erişimini ve 

başvurularını kolaylaştırıcı düzenlemeler ve kontenjan artırımları oldu. Örne-

ğin mevcut en önemli sıkıntılardan biri ellerinde bir belge olmaması idi Suriyeli 

gençlerin. Onlara lise bitirme sınavları yapıldı. Her yıl yapılan sınavlar. Bu lise 

bitirme sınavı belgesiyle bu üniversitelere bu öğrenciler başvuru yapabildiler. 

Burada da yaklaşık baktığımızda üniversite seviyesine gelen öğrencilerin yak-

laşık üçte birinin AB ve Türkiye Cumhuriyeti ortaklaşa ve BM’nin de katkısının 

olduğu farklı burs programlarından burslar aldığını görüyoruz. Yani bu öğren-

cilerin hiçbiri okul ücreti ödemiyorlar. Yani normalde diğer uluslararası öğren-

cilerin ödediği harçlardan muaflar hepsi. Üçte biri de çeşitli burslar alıyorlar. 

Yani genel olarak eğitimi değerlendirecek olursak erişim konusunda olumlu 

gelişmeler var. İlköğretim ve orta eğitimde kalite konusunda sıkıntılar mevcut. 

Üniversite eğitimi özellikle burslarla desteklendiği için iyi uygulama örneği 

karşımıza çıkıyor. 
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Şimdi gelelim istihdam konusuna. İstihdam konusunda eğitim konusun-

daki çizdiğimiz güzel resmi maalesef çizemiyoruz. İstihdam sıkıntılı bir konu. 

Yaklaşık tahmin edilen 1 milyon ila 800.000 Suriyeli’nin Türkiye’de enformel 

olarak çalıştığıdır. Bu, yapılan anketlerdeki oranlar göz önüne alınarak çıkarıl-

mış bir orandır. Çünkü zaten kayıt dışı. Herhangi bir kaydı yok bunun. Yani 

1 milyon insan yaklaşık kayıt dışı olarak çalışıyor. Bunların ciddi bir kısmını 

çocuklar oluşturuyor. Ve bu çalışma koşulları elbette ki formel çalışmaya göre 

çok daha zor koşullar, uzun saatler. Sosyal sigorta gibi işte birtakım güvenlik iş 

güvenliği gibi konularda bir koruma kalkanından muaf. Herhangi bir şekilde 

böyle bir koruma kalkanına sahip değil. Her an işini kaybedebilir koşullarda 

çalışıyorlar. Ve bu da yerli halkla Suriyeliler arasında bir gerginlik noktası arz 

ediyor. Çünkü her zaman için daha düşük koşullara daha düşük maaşlara bir 

Suriyeli çalışan bulabilirken bir işveren niçin kalkıp da gidip formel bir şekil-

de bir Türkü çalıştırsın. Şimdi 2016 yılının Ocak ayında yapılan bir düzenleme 

uluslararası toplumdan da çok da beğeni kazandı ama kesinlikle işlemiyor. Su-

riyelilerin çalışma izni almasına kolaylıklar getirildi. Fakat yine de problemler 

var. Birincisi, bu çalışma iznine hâlâ işverenin başvurması gerekiyor. Yani bir 

Suriyeli sığınmacı hâlâ kendisi başvuramıyor çalışma iznine. İki, bir yıllık olarak 

alınabiliyor bu çalışma izni. Daha uzun süreler için alınamıyor. Üç, bu çalışma 

izninin beraberinde belli başvuru ücretleri var. Çok çok yüksek rakamlar değil 

ama özellikle kobileri sıkıntıya sokabilecek bir düzenleme. Yani niye bin lira 

bir başvuru parası versin ve her sene bunu vermeye devam etsin diye düşün-

dürecek bir düzenleme. Ama hepsinden daha önemlisi bu kota konusu. Bazı 

sektörlerde esnetilse de bire beş, bire on -artık en çok da bire onu duyuyoruz 

zaten- bir kota var. Yani on çalışanı Türk ise bir çalışanın Suriyeli olabilmesi 

durumu. Bunlar bu sistemin işlemesindeki sıkıntılı alanlarını oluşturuyor. Dü-

şünelim bir Suriyeli restoran açıyor, kendi işletmesi. Bütün çalışanları Suriyeli. 

Niye bire on bir kotaya maruz kalsın ki. Niye bu doğrultuda işletmek zorunda 

kalsın. Sonuç olarak bir milyon Suriyeli fiili olarak çalıştığı halde maksimum 25 

bin çalışma iznine sahip sığınmacı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla oran ger-

çekten çok tutarsız. Böyle olunca da enformel çalışmaya devam ediliyor. Ailenin 

geliri daha düşük oluyor. Düşük gelirli aile de çocuğunu okula gönderemiyor. 

Düşük gelirli ailenin de çocuğu çalışmaya başlıyor. Bu böyle bir sarmal şeklinde 
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devam ediyor. Ve yine beraberinde az önce bahsettiğimiz gibi yerli halkla olan 

tansiyonlar yükseliyor.  

Bu gördüğümüz de son yıllarda yine de bu artışı gösteriyor. Ancak bu bütün 

Suriyelilere verilen çalışma izinlerinin sayısı. İçinde tekrarlar da yani yenileme-

ler de var. İkamette olanlar da geçici korumada olanlar da var. Bütün Suriye-

lilere verilen çalışma izinlerinde gerçekten bir yükseliş olduğunu görüyoruz. 

Bunlar olumlu ama beklenenin çok altında rakamlar. Bu istihdam konusunda 

söylenebilecek son sözler şunlar. Çalışma izinlerinin kolaylaştırılması veya her-

hangi bir izne tabi olmadan direk olarak çalışma hakkının verilmesi ve berabe-

rinde enformelliğin azaltılması için firmaların denetlenmesi önem taşıyor eğer 

uzun vadeli uzun soluklu bir uyum stratejisi gözeteceksek.

Sosyal uyum konusuna bakacak olursak -yani gruplar birbiriyle nasıl anlaşı-

yor konusuna bakacak olursak-bu konu son dönemde biraz daha fazla karşımı-

za çıkıyor. Ama ne kadar olsa da batı Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında doğu 

Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında çok daha düşük oranda çatışmalar olduğunu 

görüyoruz. Ama bu demek değil ki herkes durumdan çok memnun. Öyle bir 

şey söyleyemeyiz. O yüzden de bunu da yaptığımız anketlerde görüyoruz. Gö-

rüyoruz ki bireyler Suriyeler de Türkler de birbirlerine karşı çok yüksek sosyal 

mesafe gösteriyorlar. Yani beraber bir şeyler yapmak konusunda çekinceleri var, 

ortak olmak konusunda, komşu olmak belki daha kolay ama arkadaş olmak 

konusunda hâlâ daha bir mesafe var. Karşılıklı önyargıların çok olduğunu gö-

rüyoruz. Suriyelilerin belli haklar edinmelerine karşı bir direnç olduğunu görü-

yoruz. Ve çok ilginçtir ki Türkiye’deki tüm siyasal spektrumdaki bütün bireyleri 

yani en sağcısından en solcusuna en İslamcısından en sekülerine herkesi ner-

deyse birleştiren nokta Suriyelilere karşı bir temkinli duruş denilebilir ne yazık 

ki. Yine de genel çerçevede bakıldığında Suriyelilerle yaptığımız farklı gruplarla 

yani gençler, yaşlılar, farklı şehirlerde yaptığımız çalışmalarda hep görüyoruz ki 

özellikle Türkiye’nin farklı kurumlarına yani meclise, polise, askere, cumhur-

başkanına ve farklı Türk kurumlarına güven oldukça yüksek noktada. Ulusla-

rarası kurumlara güven nispeten çok daha düşük noktalarda. Bu sevindiricidir. 

Demek ki daha kurumsal bir mesafeye dönüşmemiş kişiler arası güven ya da 

kişiler arası mesafe.
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Dolayısıyla böyle bir karne hazırlayacak olursak sosyal entegrasyon konu-

sunda diğer alanlardan da geride kaldığımızı görüyoruz. Bu alanda olumlu ge-

lişmeler neler olabilir: Artık çocukların aynı okullarda okuyor oluşu olumlu bir 

gelişme farklı okullarda birbirlerine dokunmadan değmeden okumalarından zi-

yade. Ama işyerlerinde, gençlerin üniversitelerde, çocukların okullarda bir ara-

da olmaları ve etkileşimin arttırılması gerekiyor. Ve bunun özellikle çocuktan 

başlaması gerekiyor. Çünkü o yaşta tutumları çok daha kolay biz yumuşatabili-

yoruz, ön yargıları çok daha kolay kırıyoruz. Büyüdükçe zorlaşıyor. Eğitimde bu 

kaynaştırmanın desteklenmesinin yanı sıra toplumsal olarak medyaya da çok 

büyük rol düşüyor. Nefret söyleminden uzak durulması çok önemli. Siyasetçi-

lere de aynı şekilde büyük rol düşüyor. Birincisi, konudan nasıl bahsedildiği çok 

önemli. İkincisi maalesef Türkiye’de siyasi olarak değerlendirildiğinde kamu 

diplomasisi dediğimiz alanda sıkıntı var. Pek çok Suriyelilere dair uygulanan 

politika, yapılan yardımlar vs. açık bir şekilde halkla paylaşılmıyor veya pay-

laşılsa da çok ses getirmiyor. Böyle olunca hepimizin telefonlarına türlü türlü 

mesajlar geliyor. Suriyeliler şu kadar para alıyormuş, bu kadar burs alıyormuş. 

Bu da toplumda bir gerilim yaratıyor. Dolayısıyla devletin bu konudaki kamu 

diplomasisi yani halkla bu konuda daha şeffaf bir iletişim halinde olması sosyal 

uyum açısından da çok büyük bir önem arz ediyor.

Son olarak bu sadece Türklerin ya da yerli halkın yaklaşımını etkileyen bir 

şey değil. Yerli halkın verdiği tepkiler sebebiyle Suriyelilerin hayatını da etkile-

yen bir durum. Şanlıurfa’da bir odak grupla yaptığım çalışmada bir üniversite 

öğrencisinin sözlerinden bahsetmek istiyorum. Diyor ki “Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı ben Suriyelilere vatandaşlık vereceğim dediği gün benim bü-

tün Türk arkadaşlarımla aram bozuldu. Çünkü bunun çok haksız bir şey ol-

duğunu, adil bir şey olmadığını düşündüler. Çünkü gerekçelendirilmemişti bu 

konu. Neden verilmesi lazım, kimlere verilecek, bu süreç nasıl olacak şeffaf bir 

şekilde söylenmediği için insanlar bana tepki göstermeye başladılar. O yüzden 

de insanların ikna edilmesi lazım bu politikalarla ilgili olarak ki biz de bu ülkede 

yaşayan insanlar olarak bu konudan sıkıntı çekmeyelim.”
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DR. K. ONUR UNUTULMAZ 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Göçmenlerin Topluma Uyumu / Entegrasyonu: Kavramlar, Aktörler, Araçlar16

Toplumsal Entegrasyon, Kaynaşma, Bütünleşme Kavramları

Günümüz dünyasında etnik, kültürel, dinsel ve dilsel farklılıklar he-

men hemen her toplumun tanımlayıcı unsurları haline gelmiştir. Bu 

bağlamda,  çeşitli odak noktaları bulunmakla birlikte özellikle “entegrasyon” 

(integration), “kaynaşma” (cohesion) ve “uyum” (harmony) kavramları üze-

rine odaklanan tartışmalar bu süreçte hem siyasi hem de akademik alanda 

büyük bir önem kazanmışlardır. Bugün, bu tartışmaların siyasi gündemin en 

üst sıralarında olmasının en önemli nedenlerinin başında uluslararası göç ve 

sığınma hareketleri gelmektedir. Ancak, uluslararası insan hareketliliğinin çok 

16 18 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen “Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumun”da sunulan ve burada 
özetlenerek sunulmuş olan çalışmanın daha geniş hali için bkz. Unutulmaz, K.O. 2017 “Batı Dünyasında 
Farklılıkların Yönetimi ve Azınlıkların Entegrasyonu”, içinde Filiz Çoban Oran (Ed.) 21. Yüzyılda Din ve 
Uluslararası İlişkilerdeki Dönüşüm, Sentez Yayıncılık, ISBN 978-605-9922- 58-6
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daha düşük seviyelerde bulunduğu dönemlerde dahi farklılıkların etkin biçim-

de yönetilmesi ve toplumsal entegrasyon/kaynaşma/uyum tartışmalarının var 

olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda öncelikle toplumsal entegrasyon veya 

kaynaşma kavramlarının kökenlerini ve hangi anlamlarda kullanıldıklarını ir-

deleyerek başlamak yerinde olacaktır. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yazın ve araştırmalarında da etkili 

olsa da, 1990’lardan itibaren iyice öne çıkan toplumsal kaynaşma ve uyum/

entegrasyon tartışmalarının en fazla sosyoloji disiplini içerisinde kendileri-

ne yer bulduğu söylenebilir. Bu tartışmaların kökenleri de, aslında sosyoloji-

nin de bir disiplin olarak gelişip yükselmeye başlamasını sağlayan gelişmeye, 

büyük metropol şehirlerin doğmasına dayandırılabilir. Toplumsal uyum ve 

kaynaşma gibi kavramları ele alan klasik sosyolojik teorilerin pek çoğunun, 

bu bağlamda, küçük ölçekli ve nispeten birbirinden izole topluluklar ile bü-

yük ölçekli ve kompleks şehir yapılanmaları arasındaki kopuşa işaret ettik-

leri belirtilmelidir. Bu bağlamda toplumsal kaynaşma ve uyum/entegrasyon 

tartışmalarını şekillendiren teori ve kavramlar arasında aşağıdakilerin altını 

çizmek isabetli olacaktır:

• Ferdinand Tönnies’in Gemeinschaft ve Gesselschaft kavramları. Buna göre 

her iki tip toplumsal yapıda da bir tür toplumsal kaynaşma oluşturulmakta-

dır, ancak bunlar oldukça farklı yollarla elde edilmektedir. İlkinde toplumsal 

dayanışma duygu, deneyim, amaç birliği, kimlik ve değerlerin ortaklığından 

doğar. İkincisinde ise ilişkiler kişisel değildir, yaşamlar birbirinden ayrışmış-

tır, normlar ve değerler gibi kimlikler de heterojendir. Dolayısıyla ilk durum-

da kaynaşma gayrıresmî kurumlar ve ilişkiler üzerinden oluşturulurken, 

ikincisinde ise resmi otorite tarafından yukarıdan oluşturulur.

• Emile Durkheim’ın toplumsal sistemlerle ilgili çalışmalarında kullandığı 

“mekanik dayanışma” ve “organik dayanışma” kavramları. Burada da me-

kanik dayanışma ortak değer, inanç ve deneyimler sayesinde bireylerin bir-

birleriyle kolayca iş birliği yapabilmelerini sağlarken; organik dayanışma 

bireylerin ve grupların bir yandan ortak prensip ve beklentilere sahip oldu-

ğu kompleks bir toplumsal iş bölümü içerisinde karşılıklı olarak birbirine 

dayanmasına (inter-dependence) bağlı ortaya çıkar. 
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• Talcott Parson’un “normatif entegrasyon” teorileri de bu bağlamda 

önemlidir. Buna göre, toplumun normları, değerleri, ahlâkı, müeyyidele-

ri, rolleri ve davranışları toplum tarafından içselleştirilmiş ve toplumun 

her kurumuna bezenmiştir (Bu yönüyle Gemeinschaft ve mekanik da-

yanışma kavramlarıyla paralellik gösterir). Sosyolojik yazının büyük bir 

kısmı tarafından normatif entegrasyon imkânının toplumun büyüklüğü 

ve kompleksliği arttıkça azaldığı kabul edilir.17 

Son çeyrek yüzyılda şahit olunan ‘toplumsal kaynaşmanın yenilenmesi’ 

çağrılarında yer alan kaynaşma yahut toplumsal kaynaşmaya sahip toplum 

imgeleri genellikle romantik ve nostaljik bir biçimde homojen bir toplumdaki 

“mekanik kaynaşma” türündendir. Öte yandan, büyük ölçekli, kozmopolit ve 

kompleks bir toplumsal yapının sahip olabileceği Gesselschaft ya da “organik 

dayanışma” formülleri, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, göz ardı edilmektedir.

Çeşitliliğin Yönetilmesinde Farklı Modeller: Ulusal 

Entegrasyon Felsefeleri

Yukarıda kısaca ortaya konan bağlam Avrupa ve Kuzey Amerika’daki ülkeler 

için ana hatlarıyla ortak olsa da, bu ülkelerin toplumsal çeşitliliği yönetme ve 

göçmenler başta olmak üzere azınlık toplukları topluma entegre ederek top-

lumsal kaynaşmayı sağlama konusundaki tavır ve tutumları büyük farklılıklar 

barındırmaktadır. Uyum/entegrasyon ve kaynaşma kavramlarının kendilerin-

den ne anlaşıldığından başlayarak, bu politik amaçlara nasıl ulaşılabileceği, 

hangi kurum ve yöntemlerin kullanılması gerektiği, uyum/entegrasyonun nasıl 

ölçüleceği ve yeni göçmenlerle ilgili ne tür uygulamalar yapılması gerektiğine 

kadar pek çok alanda çok farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. 

Bazı araştırmacıların “ulusal entegrasyon felsefeleri” veya “ulusal entegras-

yon modelleri” ismini verdikleri18 bu genel yaklaşımlar çoğu zaman birbiriyle 

çelişebilen vatandaşlık, çeşitlilik, eşitlik, kamusal düzen ve hoşgörü kavra-

yışlarına sahip olabilmektedir. Bu değerlendirmeye göre, ulusal entegrasyon 

17 Steven Vertovec, Migration and Social Cohesion, International Library of Studies on Migration ; 7 (Chel-
tenham: Edward Elgar, 1999), xiii.

18 Örneğin bkz. Adrian Favell “Philosophies of Integration: Immigration and the Idea of Citizenship in 
France and Britain” (Palgrave, 1998) ve Cristophe Bertossi “National Models of Integration in Europe: A 
Comparative and Critical Analysis”, American Behavioral Scientist XX(X) (2007): 1-20.
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modellerinin altında çok daha geniş kapsamlı olan şu soru yatmaktadır: farklı 

değerlerin ve kişisel menfaatlerin yarattığı ayrışma ve çatışmaların arasında ko-

lektif medeniyet ve hoşgörü bağları oluşturarak istikrar ve meşruiyet sahibi bir 

politik sistem ve ahlaki toplumsal düzen nasıl sağlanabilir?19 Dolayısıyla, enteg-

rasyon/uyum aslında yalnızca göçmenleri ilgilendiren bir sorunsal ya da konu 

değil; toplumdaki tüm bireyler arasında ortak bir payda, meşruiyet zemini ve 

anlamlı iletişim çerçevesi oluşturma sorunu olarak görülmelidir. Böylece tüm 

göçmenler ve azınlık topluluklarını olduğu kadar toplumun çoğunluğunu oluş-

turan diğer bireylerini de ilgilendiren ve içeren bir yaklaşımı gerektirmektedir. 

Bu kapsamda Batı dünyasının dini azınlıklar da dahil olmak üzere, etnik ve kültü-

rel çeşitliliğe sahip azınlık gruplarını topluma ne şekilde entegre edeceği ile ilgili farklı 

dönemlerde öne çıkmış farklı yaklaşımlar geliştirdikleri görülmektedir. Aşağıda da-

ha detaylı biçimde ele alınacak olan bu yaklaşımların, yukarıdaki tartışmayı akılda 

tutarak, geniş çaplı ulusal uyum/entegrasyon felsefelerinin ana referans çerçeveleri 

olarak düşünmek yerinde olacaktır. Her ne kadar bu yaklaşımlar belli dönemlerde 

hem söylem hem de geliştirilen kamu politikaları bağlamında hâkim bir konuma gel-

mişlerse de, diğer dönemlerde ve günümüzde bunların hiç etkili olmadıkları düşü-

nülmemelidir. Aşağıda görüleceği gibi her bir yaklaşımın arkasında toplumun inşası, 

vatandaşlık ve birlikte yaşama gibi siyaset felsefesinin en önemli sorularıyla ilgili geç-

mişten çıkarılmış farklı dersler ve geleceğe yönelik farklı vizyonlar bulunmaktadır. 

Dolayısıyla da bugün her ne kadar uyum/entegrasyon ve toplumsal kaynaşma söy-

lemleri baskın yaklaşım olarak ortaya çıkmaktaysa da20; asimilasyoncu yaklaşımdan 

çok-kültürcü yaklaşıma diğerlerinin de belli çevreler içinde ve belli ölçülerde etkinli-

ğini sürdürdüğünün altı çizilmelidir.

a) Asimilasyoncu Yaklaşım: Bugün siyasi ve akademik tartışmalarda nere-

deyse hiç kullanılmayan ve kabul edilemez bir vizyon olarak görülen asimilas-

yon kavramı bu bağlamda ilk olarak Amerika’da Şikago Okulu sosyologlarından 

Robert Park’ın bir göç ülkesi olan Amerika’da birleştirici bir ulusal kimliğin inşa-

sı üzerine yaptığı çalışmalarda kullanılmıştır21. Buna göre, asimilasyon ‘benzer 

19 Favell (1998): 2
20 K. Onur Unutulmaz, “Gündemdeki Kavram: Göçmen Uyumu- Avrupa’daki Gelişimi ve Britanya Örneği”, 

içinde Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar, ed. Asli Sirin ve Suna Gulfer Ihlamur (Istan-
bul: Iletisim Yayinlari, 2012).

21 Peter Kivisto, The revival of assimilation in historical perspective (Routledge, 2005).



109
Göç, Uyum ve Yerel Yönetimler

hale getirmek’ ve ‘içine alarak dahil etmek’ anlamlarında kullanılıyordu ve sa-

dece göçmenlere değil toplumun tümu ̈ için geçerli olan bir sosyal süreç olarak 

görülüyordu22. Asimilasyon “bütün etnik grupların tabi oldukları ve sonucunda 

baskın kültür, dil ve değerleri kazanarak benimsedikleri toplumsal süre” olarak 

tanımlanıyordu23. Görüldu ̈ğü gibi, ortaya çıktığı Amerikan deneyiminde asimi-

lasyonun tanımlanışı aslında bugün bizim uyum/entegrasyonu tanımlamamız-

dan çok da farklı değildir24. Ancak, bugün asimilasyon kavramının siyaseten 

reddedilmesine neden olan asıl yönü yeni bir kültür, dil ve değerler bütününün 

kazanılması değil; bu kazanım sırasında kişilerin kendilerinin ya da ailelerinin 

sahip olduğu kültür, dil ve değerleri kaybetmesi ve hatta reddetmesi gerektiğini 

içermesidir. Diğer bir deyişle, asimilasyon yeni bir kültür ve kimlik edinilirken, 

varolan kimliğin ve kültürel mirasın yok olmasını içeren bir süreç olarak görül-

mekte ve bu nedenle reddedilmektedir.

Batı dünyasında toplumsal çeşitliliğin yönetilmesinde bir noktada Asimi-

lasyoncu Modeli benimsememiş olan bir ülke bulunmamaktadır. Toplumsal 

kaynaşmanın yukarıdan devlet eliyle sağlanması gereken bir siyasi hedef olarak 

öne çıkmasından ve yukarıda adı geçen tarihsel süreçler neticesinde göçmenler 

başta olmak üzere azınlık topluluklarının topluma entegre edilmelerinin bu-

gün hiç sorgulanmayacak derecede doğal bir gereklilik olarak tanımlanmasın-

dan önce, bu konu toplum içerisinde kendiliğinden hallolan bir süreç olarak 

görülmüştür. Öyle ki, göçmenler ya da azınlık topluluklar için standart farklı 

uygulamalar tanımlanması gereği hissedilmemiş, zaman içerisinde bireylerin 

ve toplulukların kendiliklerinden içinde bulundukları toplumun bir parçası ola-

cakları –ve çok önemli bir detayla, olmaları gerektiği- kabul edilmiştir. 

Tarihsel olarak bu modele en iyi örnek olarak gösterilen ülke Amerika’dır. Ken-

disi bir “göç ülkesi” (country of immigration) olan Amerika’da birbirinden çok 

farklı kültür, dil ve dini yapılara sahip insanların zaman içinde Amerikalı kimliği 

içinde bütünleştiği öne sürülür. Amerikan “eritme potası/kazanı” (melting pot) 

olarak adlandırılan bu modelde farklı diller, kültürler, kimlikler bir pota içinde 

22 A.g.e., 8.
23 A.g.e., 9.
24 Ellie Vasta, “Accommodating diversity: understanding multiculturalism”, Confluence, 2009, 1–2; Roger 

Brubaker, “The Return of Assimilation? Changing Perspectives on immigration and Its Sequels in France, 
Germany, and the United States”, içinde Toward Assimilation and Citizenship: Immigrants in Liberal 
Nation-States, Christian Joppke ve Ewa Morawska (Palgrave Macmillan, 2003).2003
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eritilerek tek bir kimlik içinde buluşur. Elbette bu tarifin süreç içindeki iktidar 

ilişkilerini ve pek çok eşitsizlik, ayrımcılık ve sömürüyü göz ardı eden romantik 

bir basitleştirme içerdiği aşikârdır. Ancak modelin savunduğu vizyon açısından 

ele alındığında çeşitlilik toplumsal hayatın içerisinde zamanla ulusal kimlik içinde 

erimekte ve bu da Amerika’da yaşayan herkes açısından avantajlı olmaktadır. Bu 

“başarıya” örnek olarak da Amerika’daki hâkim ekonomik ve toplumsal yaşam 

içerisinde sosyal hareketliliğin, her neslin bir öncekinden daha iyi bir duruma ge-

çebilmesinin, dil becerilerindeki artışın ve kaynak ülkelerle olan ekonomik, top-

lumsal ve kültürel ilişkilerin kendiliğinden zayıflayışının altı çizilmektedir.

Bu modelin başarılı olup olmadığıyla ilgili pek çok tartışma mevcuttur ve bura-

da hakkaniyetli bir şekilde ele alınmalarına imkân bulunmamaktadır. Dolayısıyla 

bu konuda bazı gözlemleri belirtmekle yetinmek gerekir. İlk olarak, Amerikan 

eritme potasının ülkenin kuruluş ve genişleme dönemlerinde daha başarılı işledi-

ği gözlemi önemlidir. Toprakların ve fırsatların geniş olduğu, ekonominin serbest 

teşebbüsü fazlasıyla ödüllendirdiği bir dönemde her yeni gelen kişi ve topluluğun 

bir yandan bu büyüyen ekonomiye destek olduğu, diğer yandan da kendine bu 

son derece çeşitlilik içeren toplum içinde yer bulabilmek için ortak dil ve ekono-

mik değerler etrafında toplanmakta fazla zorluk çekmediğinin altı çizilmelidir. 

Benzer bir gözlemi ekonominin büyüme trendi içinde olduğu dönemler için de 

yapmak mümkündür. Ekonomik durgunluk ve kriz dönemlerinin ise beraberin-

de çeşitli toplumsal sorunların artışını getirdiğini ve göçmen karşıtlığının bu tür 

dönemlerde yükseldiği hatırlanmalıdır. İkinci olarak, kuruluş döneminden itiba-

ren Amerika’ya gelen göçmenlerin önemli bir kısmının Avrupa’daki ayrımcılık ve 

şiddetten kaçanlardan oluşmasının, bu kişilerin yeni bir kimliği kabul etmelerini 

daha kolay kılmış olabileceğini düşünmek makuldür. Ayrıca, ekonomik yapısı ve 

kuruluş felsefesiyle ilgili olarak, bireyselliğin vurgulandığı Amerika’da kültürel ve 

toplumsal entegrasyonun önündeki doğal bariyerlerin pek çok Avrupa ülkesine 

göre her zaman daha düşük olduğu iddia edilebilir. 

Son bir gözlem olarak, bugün Amerika’nın tarihi içinde uzun süre izlediği 

doğal asimilasyoncu tavırdan uzaklaşmakta olduğunun altı çizilmelidir. Göç po-

litikasındaki kısıtlayıcı eğilim vatandaşlık politikasına da yansıdığı gibi göçmen 

ve azınlık topluluklarına yönelik dil kurslarındaki artış ve artan yabancı/göçmen 
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karşıtlığı bu bağlamda göze çarpmaktadır25. Bu değişimde önemli etkenlerden 

biri son çeyrek yüzyılda artan Güney Amerika kökenli İspanyolca konuşan (His-

panik) topluluğun büyümesi ve Amerikan dış politikasına paralel olarak yukarıda 

anılan güvenlikleşme süreçlerinden en fazla etkilenen ülkelerden olması sayılabi-

lir. Ezcümle, asimilasyoncu modelin en önemli örnek ve savunucularından olan 

Amerika bugün artık asimilasyonun kendiliğinden gerçekleşeceği beklentisini 

terk etmekte, toplumsal kaynaşmanın sağlanması ve azınlıkların topluma uyum/

entegrasyonunda daha aktif bir tutum izlemeye yönelmektedir.

Asimilasyoncu modelin farklı bir tezahürü ise Avrupa’da gözlenmiştir. En 

önemli temsilcisi olarak Fransa’nın gösterilebileceği modelde, katıldıkları top-

lumun bir parçası olmak görev ve sorumluluğu göçmenlerin ve azınlık toplu-

luklarının omuzlarına yüklenmiştir. Diğer bir deyişle, bu modelde devlet ya da 

toplumun göçmen ve azınlık topluluklarının uyum/entegrasyonu konusunda 

herhangi bir özel tutum ve davranış içine girmesi gereksiz görülmüştür. Bunun 

yerine bu kişilerin mevcut ulusal dili ve kültürel normları öğrenmeleri, eğitim 

ve diğer kamu hizmetlerinden faydalanabilmek için de kendi üzerlerine düşen-

leri kendilerinin yapması istenmiştir. Göçmenler ve azınlık topluluklardan di-

ğer kimliklerini ve kültürel faaliyetlerini, eğer unutmaya gönüllü değillerse bile, 

kapalı kapılar ardında yaşamaları, kamusal alanda ulusal kimlik ve kültüre bağlı 

olmaları istenmiştir. Amerikan eritme potası anlayışında kültürel çeşitliliğin 

kamusal alandaki temsilini baskın kültür ve kimliğe bir tehdit olarak görme 

eğilimi çok uzun bir süre gözlenmemiştir.

Bu anlayış daha sonra çok kültürcü ve/veya uyum/entegrasyoncu modellere 

geçmiş olan İngiltere, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde bile belli dönemlerde 

hakim olmuşsa da, yukarıda ifade edildiği gibi en önemli örneği ve temsilcisi 

güçlü bir Cumhuriyetçi geleneğe sahip olan Fransa’dır. Fransız Devrimi ve Ay-

dınlanma gibi çok önemli tarihsel olaylar ve süreçler tarafından şekillendirilmiş 

olan Fransız siyasi yapısının bir ürünü olan Cumhuriyetçi kimlik kağıt üzerin-

de özgürlük (liberté) ve hoşgörü (tolérance) kavramlarına her ne kadar vurgu 

25 Üstelik bu satırların ABD 2016 başkanlık seçimlerinde göçmen karşıtı ve islamofobik söylemleriyle öne 
çıkan Donald Trump’ın seçiminden önce yazıldığı vurgulanmalıdır. Trump’ın başkan olarak nasıl politi-
kalar izleyeceğini görmek için henüz çok erken olsa da, kendisine seçim zaferini getiren en önemli satır 
başlarından olan göçmen karşıtlığının Trump yönetimindeki Amerika’da gerileme göstermesi beklenme-
melidir.
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yapsa da, farklı kültürel kimliklerin taşınmasına ve ifade edilmesine karşı tu-

tumu konusunda sınıfta kalmaktadır. Bu model tüm göçmenleri ve azınlıkları 

normatif olarak daha iyi ve daha üstün olan laik Fransız cumhuriyetçi kimliğini 

kabul etmeye ve onun gerektirdiği gibi bir kişi olmaya davet eder.

b) Çok-Kültürcü Yaklaşım: 1970’lerin başları önce Kanada ve Avustralya 

gibi klasik göç ülkelerinde, ardından da Britanya26 ve Hollanda gibi Avrupa 

ülkelerinde yeni bir akımın doğuşuna şahitlik etti. Çok-kültürcülük (Multi-

culturalism)27 denen bu akım en genel anlamda kısaca etnik, ırksal, dini ya 

da cinsel yönelim gibi kriterlerle tanımlanmış olan her bir grubun tanınması 

ve eşit haklara sahip olması esasına dayalı bir sistem arayışı olarak tanımla-

nabilir28. Her ne kadar baskıdan kurtulma ve eşitlik gibi prensipleri çok güçlü 

bir şekilde savunsa da, çok-kültürcülüğün siyasal solun evrensellik vurgusunu 

paylaşmadığı belirtilmelidir. Burada, her grubun farklı kültürünün ve kültürel 

ihtiyaç ve taleplerinin tanınması, belli grupların ya da çoğunluğun doğruları-

nın herkese dayatılmaması gerektiği vurgulanmaktadır.

Bu modelin en önemli savunucularından olan Bikhu Parekh’e göre çok-kül-

türcülük somut bir programa sahip olan siyasal bir doktrin ya da insanın dün-

yadaki yeri ile ilgili farklı bir görüşü olan bir felsefi akımdan ziyade insan hayatı 

ile ilgili bir perspektif olarak görülmelidir. Buna göre, çok-kültürcü perspektifin 

insan hayatı ile ilgili 3 temel savı bulunmaktadır29:

• İnsanlar belli kültürel sistemler içinde yaşadıkları gibi bu kültürler 

de insanların içinde bulunur: İnsanlar belli bir kültüre mensup olarak yetiş-

tirilirler ve dünyayı bu kültürün anlam sistemi içerisinden görerek, hayatları-

nı bu anlam sistemine göre düzenlerler. Bu elbette ki “hayatları, tüm değerleri 

26 Burada kolaylık sağlaması amacıyla “Britanya” olarak anılan ülkenin resmi tam adı “Büyük Britanya ve 
Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı” veya kısaca “Birleşik Krallık”tır. Zaman zaman İngiltere olarak da ifade 
edilen bu ülke aslında İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda arasındaki siyasi bir birliğe tekabül 
etmektedir.

27 İngilizce’de ‘multiculturalism’ iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci ve daha yaygın anlamı ‘çok-kültür-
lülük’tür. Bu anlamıyla bir topluluğu ya da toplumu betimleyen bir sıfat olarak kullanılır ve o topluluk/
toplum içerisinde birden fazla kültürün varlığını anlatır. Siyaset bilimine 1960’lardan itibaren girmeye 
başlayan ve daha teknik olduğu için akademi ve siyaset söylemleri dışında daha az yaygın kullanılan an-
lamı ise burada kullanıldığı ‘çok-kültürcülük’ anlamıdır. Burada keliminenin sonundaki -ism eki sözcüğe 
bir ideoloji anlamı katmakta ve farklı kültürel toplulukların tanındığı ve sistemde kendi kurumlarıyla 
temsil edildiği belirli bir sistemi tanımlamaktadır (Unutulmaz 2012).

28 Bhikhu C. Parekh, Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory (Harvard Univer-
sity Press, 2002), 5.

29 Parekh, Rethinking multiculturalism.
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ve görüşleri kültürleri tarafından belirlenmektedir” demek değildir ki pek çok 

kişi kendi kültürel yetiştirilmelerinin ötesine geçebilmekte, hayatla ilgili farklı 

düşünüş ve anlam sistemlerine sahip olabilmektedir. Ancak insanların yetişti-

rildikleri kültür tarafından önemli derecede etkilendiği ve şekillendirildiği yad-

sınamaz bir gerçektir.

• Değişik kültürler farklı anlam sistemleri ve “iyi yaşam”ın ne olduğuyla il-

gili farklı vizyonlara sahiptirler: Her bir kültürün hayat ve insan tahayyülü 

kaçınılmaz olarak sınırlıdır. Dolayısıyla her kültür kendisini hayatı daha iyi 

anlamak ve ahlaki ufku için diğerlerine ihtiyaç duyar. Elbette ki bu bir insan 

yalnızca kendi kültürü içerisinde iyi bir hayat sürdüremez demek değildir. 

Ancak, diğer her şey aynı iken (ceteris paribus), bir insanın hayatı farklı kül-

türlere de erişimi olan insanın hayatı zenginleşecektir. Ayrıca, günümüz ko-

şullarında zaten kültürel bir izolasyon içinde yaşamak neredeyse tamamen 

imkansız haldedir. Dolayısıyla, insanın kendi kültürünün güvencesi içinde 

farklı kültürlerden de beslenmesi, onları tanıması, onlarla etkileşim içinde 

olması onun hayatını güzelleştirecek ve zenginleştirecektir.

• Her kültür kendi içinde de bir çoğulluğa sahip olup farklı gelenek ve düşün-

celer arasında devamlı bir diyaloğu içindedir: Kültürler ve kültürel kimlikler 

kaçınılmaz olarak çoğulluk ihtiva ettiği gibi akıcı ve değişime açıktır. Esasında, 

her bir kültür diğerleriyle bilinçli veya bilinç dışı etkileşimler çerçevesinde şekil-

lenir ve kendi kimliğini önemli gördüğü “öteki” kültürler üzerinden tanımlar. 

Dolayısıyla, her bir kültür kökenleri ve oluşumu bakımından, en azından kıs-

mi olarak, çok-kültürlüdür. Çok-kültürcü bir perspektif hiçbir doktrin, ideoloji 

veya kültürün insan hayatıyla ilgili bütün doğruları kapsayamayacağını kabul 

eder. Dolayısıyla da, bir kültürün homojenleştirilmesi ya da bir kimliğin herke-

se dayatılması gibi durumlara prensip olarak karşıdır.

Yukarıda bahsedildiği gibi, çok-kültürcülük belli birtakım ortak prensipler-

den hareket etsede, her ülke bağlamında uygulanması ve kurumsallaşması o 

ülkenin şartları doğrultusunda belirlenmektedir. Örneğin Avustralya gibi kla-

sik göç ülkelerinden kabul edilen bir ülkedeki çok-kültürcü anlayışla, Britanya 

ya da Hollanda gibi farklı göç geçmişlerine sahip Avrupa ülkelerindeki çok-kül-

türcülük haliyle birbirinden oldukça farklı olmuştur. Vurgulanması gereken 
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bir diğer nokta ise her bir ülke içinde de sayılan modellerin uygulanması gerek 

politika araçları, gerek hedefler, gerekse kurumlar (bkz. Tablo 1) bakımından 

zaman içinde farklılıklar göstermiştir.

Avustralya’da çok-kültürcülük 1972 yılında Avustralya İşçi Partisi (ALP)’nin 23 

yıllık bir aranın ardından hükümete gelmesiyle siyasi gündemin zirvesine yüksel-

di. 1960’ların sonlarına kadar uygulanan asimilasyoncu ve Avustralya’nın beyaz 

nüfusunu korumayı hedefleyen politikaların sonucunda, etnik ve kültürel çeşitli-

liğin çok arttığı bir ortamda ALP’nin göçmenleri benimseyen ve çok-kültürcü bir 

alternatif vadeden siyasi tavrı ona iktidarı getirmişti. Çok kısa bir süre içinde asi-

milasyonun kesin reddi ve çok-kültürcülüğün benimsenmesi ülkede öyle büyük 

bir siyasi söylem değişikliği yarattı ki, yalnızca 3 yıl sonra 1975’teki seçimlerde 

muhafazakârların, bir koalisyon hükümeti içinde olsa da, yeniden hükümete gel-

meleri ülkedeki etnik topluluk liderlerinin desteklerini aktif biçimde toplayabil-

meleri nedeniyle gerçekleşebildi. Bu dönemden itibaren bütün hükümetler istik-

rarlı bir biçimde etnik çeşitliliğin fazla olduğu toplumlarda toplumsal kaynaşmayı 

sağlamak konusunda çok-kültürcülüğün önem ve değerini vurguladılar.

Tablo 1: Avustralya Göç Bakanlığının Evrimi, 1945-2016

Bakanlık Adı Başlangıç Bitiş
Göç Bakanlığı 1945 1974

Çalışma ve Göç Bakanlığı 1974 1975
Göç ve Etnik İlişkiler Bakanlığı (I) 1975 1987
Göç, Yerel Yönetim ve Etnik İlişkiler Bakanlığı 1987 1993
Göç ve Etnik İlişkiler Bakanlığı (II) 1993 1996
Göç ve Çok-Kültürcülük İlişkileri Bakanlığı (I) 1996 2001
Göç ve Çok-Kültürcülük ve  

Yerli Topluluklar İlişkileri Bakanlığı

2001 2006

Göç ve Çok-Kültürcülük İlişkileri Bakanlığı (II) 2006 2007
Göç ve Vatandaşlık Bakanlığı 2007 2013
Göç ve Sınır Koruma Bakanlığı 2013 -

Kaynak: Avustralya Göç Bakanlığı’nın kuruluşunun 70. yılını kutlamak amacıyla yazıl-
mış olan ve kurumun tarihini ele alan kitaptan alınmıştır30.

30 Victoria Mence, Simone Gangell, ve Ryan Tebb, A History of the Department of Immigration- Mana-
ging Migration to Australia (Australian Government: Department of Migration and Border Protection, 
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Bu kapsamda Avustralya Çok-Kültürcü İlişkiler Enstitüsü gibi yeni kurumlar 

oluşturulmasının yanında okullarda uygulanan Çok-Kültürcü Eğitim Programı 

gibi yeni program ve uygulamalar hazırlandı. Ayrıca, 1970’lerle birlikte öne çık-

maya başlayan etnik topluluklara ait kuruluşların da önemi giderek artmaya 

başladı. Bu bağlamda hükümetlerin etnik ve kültürel topluluklara yönelik üret-

tiği hizmetlerin ulaştırılmasında ve programların uygulanmasında etnik top-

lulukların dernek ve vakıf gibi kuruluşları aktif şekilde kullanıldı. 1980’lerin 

sonlarında kabul edilen Ulusal Dil Politikası çift dilliliği (bilingualism) teşvik 

etmeyi ve her bireyin kendi etnik grubunun dilinin yanı sıra İngilizceyi de öğ-

renmesini sağlamayı amaçlıyordu.

1980’lerden itibaren Avustralya’da sosyal politika araçlarının muhatabı ola-

rak etnik topluluklar giderek önemlerini yitirmeye başlarken, “ana akımlaştır-

ma” (mainstreaming) önemli bir kavram olarak ortaya çıkmaktaydı. Avustralya 

çok-kültürcü vizyonunun bu 1980’lerin sonlarından itibaren etnik ve kültürel 

gruplara yönelik farklı politikalar uygulanmasının bunları daha kendi içlerine 

kapanık ve toplumun ana akım kültüründen marjinalleşen bir çizgiye götürdü-

ğü düşüncesine geldiği söylenebilir. Benzer bir dönüşümü Avrupa’daki çok-kül-

türcü modellerde görmek de mümkündür.

Britanya’da da “Irk İlişkileri” (Race Relations) söyleminin toplumu sadece 

‘beyazlar’ ve ‘beyaz olmayanlar’ şeklinde oldukça sağlıksız bir şekilde ikiye 

ayırması ve asıl amacının ırkçılığı önlemek olması nedeniyle, giderek artan 

çeşitlilik karşısında toplumsal ilişkileri düzenlemek için yeni bir sistemin ge-

rekliliği 1970’lerin başından itibaren ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda çok-kül-

türcü politikalar Britanya’da 1970 ve 1980’lerde benimsenmeye başlanmış 

ve kültürel farklılıkların tanınması ve saygı görmesi gerekliliği, olumlu ırk 

ilişkileri söyleminin önüne geçmiştir. Bu söylemde, somut ve belirgin olarak 

asimilasyon bir siyasi amaç olarak reddedilmiş ve beyazlar/beyaz olmayanlar 

ayrımı yerini toplumsal gerçekleri daha fazla dikkate alan, daha çoğulcu bir 

bakışa bırakmıştır. 

c) Uyum/entegrasyon ve Kaynaşmacı Yaklaşım: Uyum/entegrasyon 

(harmonisation/integration) ve kaynaşma (cohesion) kavramlarının ortaya 

2015).
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çıkması, daha da ileri giderek etnik ve kültürel çeşitliliğin yönetiminde baskın 

birer politika hedefi olarak belirmesini anlayabilmek için Batı dünyasındaki ta-

rihi süreçleri iyi irdelemek gerekmektedir31. Uyum/entegrasyon ve kaynaşmacı 

model bir taraftan asimilasyonun reddine devam ederken, diğer taraftan ise 

her bir grubun tamamen kendi kültürel evreni içerisinde, çoğunlukla ve diğer 

kültürel gruplarla manalı bir etkileşime girmeksizin yaşamasına da tepki olarak 

doğmuştur. Çeşitliliğe ve göçmen/azınlık toplulukların ülkenin diline, kültürü-

ne ve sistemine yeterince adapte ol(a)mamasına karşı ortaya çıkan bu tepkinin 

her bir ülke özelinde incelenmesi gerekli ise de, tüm Batı dünyasında etkilerini 

hissettiren bazı temel faktörlerin de altı çizilebilir. 

Bugün Avrupa’nın tamamında ve Batı dünyasının çok büyük bir kısmında 

uyum/entegrasyon ve kaynaşmacı yaklaşımı hakim söylem ve politika para-

digması haline getiren başlıca etkenler nelerdir? Elbette ki bu sorunun hak-

kıyla cevaplanması kendi içinde bir kitap çalışmasını gerektirmektedir; ancak, 

burada kısaca bu etkenlerden en önemlilerinin altını çizmekle yetinilecektir.

• Göç Çağı ve Süper-Çeşitlilik: Göç tarihinin insanlık tarihi kadar eski 

olduğu ve tarihin her çağının dönemsel ya da kalıcı insan hareketliliğine 

sahne olduğu bilinen bir gerçektir32. Ancak tarihin başka hiçbir çağında 

göç hareketleri bugünkü ̈ kadar yoğun ve yaygın olmamıştır. Du ̈nya Göç 

Örgütü (International Organisation for Migration-IOM) tarafından 

yayınlanan ‘2010 Du ̈nya Göç Raporu’na göre bugu ̈n du ̈nya genelinde 

göçmen sayısı 214 milyonun u ̈zerindedir. Üstelik göçmen sayısındaki 

artış şimdiki hızıyla devam ederse bu sayının 2050 yılına kadar 405 

milyonu bulması beklenmektedir (IOM, 2011). Bununla birlikte, Av-

rupa’daki gelişmiş u ̈lkelerin hepsinde nu ̈fusun ortalama olarak %10’u 

göçmenlerden oluşmaktadır. Eğer bulundukları u ̈lkenin vatandaşlığını 

alan göçmen kökenli ikinci ve sonraki kuşakları da hesaba katarsak, 

31 Unutulmaz, “Gündemdeki Kavram: Göçmen Uyumu- Avrupa’daki Gelişimi ve Britanya Örneği”; Adrian 
Favell, “Citizenship Today: Global Prespectives and Practices”, içinde Integration Policy and Integration 
Research in Europe: A Review and Critique, ed. T. Alexander Aleinikoff ve Doug Klusmeyer (Washington, 
DC: Brookings Institute, 2001); Adrian Favell, Philosophies Of Integration: Immigration and The Ideal 
Of Citizenship In France and Britain (Basingstoke: Macmillan, 1998); Stephen Castles vd., “Integration: 
Mapping the Field” (Oxford: COMPAS, University of Oxford, 2002).

32 W. H. McNeill, “Human Migration in Historical Perspective”, Population and Development Review 10, 
sayı 1 (y.y.); Stephen Castles ve Mark J. Miller, The Age of Migration: International Population Move-
ments in the Modern World (Palgrave Macmillan, 1993).
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gelişmiş Avrupa u ̈lkelerinin hemen hepsinde nu ̈fusun çok önemli bir 

kısmının göçmenler ya da göçmen kökenli azınlıklardan oluştuğunu 

görmekteyiz. Örneğin İngiltere, Fransa ve Almanya’da bu kesimlerin 

toplam nu ̈fus içindeki oranı %20’yi aşmış durumdadır33. Üstelik bu 

çeşitlilik doğası itibariyle Avrupa’da alışılmış olan etnik, dinsel ya da 

dilsel bir çeşitlilikten çok daha karmaşıktı. Vertovec’in ‘su ̈per-çeşitlilik’ 

(super-diversity) adını verdiği yeni sosyal doku sadece etnisite, din ve 

dil gibi alışılagelmiş kategoriler tarafından değil, bunlarla dinamik bir 

ilişki içerisinde olan göç kanalları (ekonomik, evlilik yoluyla, sığınma 

amaçlı, vs.), yasal statu ̈ (‘yasadışı’/du ̈zensiz göçmen, mu ̈lteci, vatandaş, 

vs.), cinsiyet ve cinsel oryantasyon gibi pek çok yeni farklı değişken 

tarafından belirlenmekteydi.

Özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın ardından gelişen ulaşım ve iletişim tekno-

lojilerinin de etkisiyle yoğunlaşan göç hareketleri 20. yüzyılın ikinci yarısının 

‘Göç Çağı’ olarak adlandırılmasına neden oldu34. ‘Göç Çağı’, devletleri iki temel 

soruyla baş başa bıraktı. Birincisi, her ülkenin ‘egemenlik’ anlayışı açısından 

kilit önem taşıyan sınırlar üzerinde kontrolün bu artan insan hareketliliği kar-

şısında nasıl sağlanacağı sorusuydu. Diğer bir deyişle; soru, devletlerin sınır-

larından istedikleri insanların girebilmesini ve istemediklerinin girmemesini 

nasıl sağlayacaklarıydı. İkinci temel soru ise, bu yoğun ve hızlı göçün toplumda 

oluşturduğu dönüşümlerle nasıl başa çıkılacağıyla ilgiliydi. Bu soru özellikle ye-

ni gelen göçmenlerin, pek çok durumda kendilerinden beklenilenin aksine geri 

dönmediklerinin görülmesi ve artık toplumun kalıcı öğeleri olarak kabul edil-

meye başlamalarından sonra daha fazla önem kazandı: göçmenler topluma ne 

şekilde entegre edileceklerdi? 

• Güvenlikleşme ve Kimlik Kaygıları: Topluma oldukça kısa sürelerde 

eklenen büyük ‘yabancı’ nüfuslar ve bunların oluşturduğu azınlık top-

lulukları ile birlikte toplumsal kaynaşmanın nasıl sağlanması gerektiği 

sorusu gündeme hızla girmiştir. Bu zaten zor olan soru, ulusal ve ulus-

lararası politik konjonktür içinde göçün giderek bir güvenlik sorunu 

33 Randall Hansen, Citizenship and Immigration in Post-War Britain (Oxford: Oxford University Press, 
2000).

34 
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olarak görülmeye başlaması ve özellikle aşırı sağcı politik çevrelerin 

bu göçmen ve azınlık topluluklarını toplumsal kaynaşmayı bozan birer 

etken olarak ilan etmeleriyle daha da zor bir hüviyet kazandı. Bu nok-

tada göçün bir güvenlik sorunu olarak algılanmaya başlaması ve Batı 

dünyasında güçlenerek ortaya çıkan ‘kimlik kaygıları’na kısaca da olsa 

değinmeliyiz.

1970’lerden 1990’ların sonuna kadar olan dönemde Avrupa toplumlarında-

ki çeşitlilik hızla artmaya devam etmiş ve artık Avrupa’nın, özellikle de Avrupa 

şehirlerinin, tanımlayıcı bir özelliği olarak ortaya çıkmıştır. Uyum/entegrasyon 

kavramının önem kazanmasını ve öne çıkmasını sağlayan bir diğer ortak de-

neyim, artan ‘kimlik kaygıları’ ve bu kaygıların yarattığı çeşitliliğe karşı geli-

şen tepki oldu. Diğer bir deyişle, Avrupalı toplumlarda, özellikle bazı çevreler 

içinde, etnik ve kültürel kimliklerinin yeni oluşan süper-çeşitlilik içerisinde bir 

tehdit altında bulunduğuna dair güçlü bir inanç oluştu35. 

Bu kaygıların ortaya çıkmasında ve önem kazanmasında önemli olan fak-

törlerden biri mevcut demografik göstergelerdir. Avrupa’da 20. yu ̈zyılın son 

çeyreğinden itibaren hızla du ̈şen doğum ve ölu ̈m oranları, ve yu ̈kselen orta-

lama yaşam su ̈resi Avrupa u ̈lkelerinin hemen hepsinde yaşlanan ve azalan bir 

nu ̈fus anlamına geliyordu36. Ülkelerin yoğun çabalarına rağmen hâlâ istenilen 

du ̈zeye çekilemeyen doğum oranları, durduralamayan göç dalgaları ve mevcut 

göçmen topluluklarının çok yu ̈ksek bir doğurganlık oranıyla çoğalıyor olma-

ları nu ̈fus içindeki dengelerin göçmen kökenli azınlıklar lehine değişmesi an-

lamına geliyor.

Avrupa’daki kimlik kaygılarını körükleyen ve göçmenlere karşı bakışı daha 

güvenlik odaklı hale getiren bir süreç, ABD’deki 11 Eylül 2001 terörist saldırıla-

rını izleyen dönemde yaşandı. Ortaya çıkan ‘Medeniyetler Çatışması’37 korkula-

rı çok daha yakın bir şekilde 2004 Mart’ında Madrit’te ve 2005 Temmuz’unda 

Londra’da yaşanan bombalı saldırılarla Avrupa’nın tam kalbinde hissedilmişti. 

35 Ralph D. Grillo, “Backlash against Diversity? Identity and Cultural Politics in European Cities”, COMPAS 
Paper, 2005; Vasta, “Accommodating diversity: understanding multiculturalism”; Brubaker, “The Return of 
Assimilation? Changing Perspectives on immigration and Its Sequels in France, Germany, and the United 
States”.

36 S. Davoudi, M. Wishardt, ve L. Strange, “The Ageing of Europe: Demographic scenarios of Europe’s Fu-
tures”, Futures 42, sayı 8 (2010).

37 Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilizations?”, Foreign Affairs 72 (1992): 22–49.
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Bu süreci izleyen dönemde var olan kimlik kaygıları ve göçmenlere karşı du-

yulan kuşkulu bakış yerini özellikle Müslüman göçmenlere karşı duyulan bir 

güvensizliğe bırakmış ve bütün Avrupa’da göç tartışmaları önemli derecede bir 

güvenlik meselesi haline gelmişti38. 

Irak ve Suriye iç savaşlarının hem bir sonucu hem de onları körükleyen 

bir etken olarak bölgedeki istikrarsızlık ve iktidar boşluğunun beslediği terör 

örgütlerinin artmaları bugün hâlâ bu sürecin devam etmesi sonucunu bera-

berinde getirmiştir. El Kaide ve İŞİD gibi köktenci terör örgütleri hem Avru-

pa’da terör eylemleri gerçekleştirerek hem de Batılı ülkelerde yaşayan genç 

Müslümanları radikalleşerek örgütlerine katılmaya davet etmesi de özellikle 

Müslüman azınlık topluluklarına karşı artan İslamofobiyi daha da körükle-

mektedir39. 2016 içinde Fransa ve Belçika başta olmak üzere radikal terör 

örgütleri tarafından gerçekleştirilen saldırılar ve bu saldırılarda Avrupa’da 

doğup büyümüş olan Müslüman gençlerin ağırlıklı olarak yer almaları Av-

rupa’da Müslümanların topluma yeterince entegre olamadıkları yönündeki 

tartışmaları arttırdı.

Bütün bu süreçlerin dini azınlıklar, özellikle de Müslümanlar, başta ol-

mak üzere Batılı toplumlarda yaşayan göçmen ve azınlık toplulukların top-

luma uyum/entegrasyonu konusunda büyük bir baskı ve yönelim doğur-

duğu açıktır. Önceki başlıklarda ele alınan yaklaşımların yerine nerdeyse 

evrensel olarak uyum/entegrasyon ve kaynaşma yaklaşımının giderek ar-

tan sayıdaki ülkelerin ulusal entegrasyon felsefelerinde hakim duruma gel-

miştir. Pek çok ülke göç bakanlıklarının bünyesinde uyum/entegrasyon 

birimleri oluşturmuş, bazıları ise ayrı olarak entegrasyon bakanlıkları kur-

muştur (Bkz. Tablo 2). Tablo 2: Bazı Ülkelerde Ulusal Entegrasyon Politika ve  
Uygulamalarından Sorumlu Birimler

38 Didier Bigo, “Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease”, Alter-
natives Özel Sayı (2002); Alessandra Buonfino, “Between unity and plurality: the politicization and se-
curitization of the discourse of immigration in Europe”, New Political Science 26, sayı 1 (2004): 23–49; 
Ayse Ceyhan ve Anastassia Tsoukala, “The securitization of migration in Western societies: Ambivalent 
discourses and policies”, Alternatives: Global, Local, Political 27, sayı 1 (2002): S21–S21.

39 Maha Azzam, “The Radicalization of Muslim Communities in Europe: Local and Global Dimensions”, 
The Brown Journal of World Affairs 13, sayı 2 (2007): 123–134; Anja Dalgaard-Nielsen, “Violent radica-
lization in Europe: What we know and what we do not know”, Studies in Conflict & Terrorism 33, sayı 9 
(2010): 797–814; Barbara Franz, “Europe’s Muslim youth: An inquiry into the politics of discrimination, 
relative deprivation, and identity formation”, Mediterranean Quarterly 18, sayı 1 (2007): 89–112.
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Ülke Kurum/Birim İsmi Orijinal İsim

Almanya Göç, Mülteciler ve 

Entegrasyondan Sorumlu 

Devlet Bakanı

Staatsministerin Bei 
Der Bundeskanzlerin 
Und Beauftragte Der 
Bundesregierung Für 
Migration, Flüchtlinge Und 
Integration

İsveç Entegrasyon Bakanı* Integrationsminister

Danimarka - Mülteciler, Göçmenler ve 

Entegrasyon Bakanlığı**

- Göç, Entegrasyon ve 

Barınma Bakanlığı

- Ministeriet for flygtninge, 

indvandrere og integration

- Udlændinge-, Integrations- 

og Boligministeriet

İtalya Entegrasyon Bakanlığı Ministero per l’integrazione

Britanya Entegrasyon ve Kaynaşma 

Komisyonu

Commission on Integration 

and Cohesion

Fransa Fransız Göç ve Entegrasyon 

Ofisi

Office Français de 
l’Immigration et de 
l’Intégration

Kanada Kanada Göçmen 

Entegrasyonu Programı

Canadian Immigrant Integ-

ration Programme

  * 2014’te lağvedilerek yetkileri Göç Bakanlığı’na aktarıldı.
** 2011 yılında lağvedilerek yetkileri yerine kurulan Göç, Entegrasyon ve Barınma Bakanlığına aktarıldı.

Başarılı Uyum/Entegrasyon Politikalarının Özellikleri

Her ne kadar bir kavram olarak uyum/entegrasyon neredeyse evrensel bir kulla-

nıma kavuşmuş olsa da, uyum/entegrasyondan ne kastedildiği ve ona nasıl ulaşıla-

cağı her ülkede farklılık göstermektedir40. Yukarıda da tartışıldığı üzere her bir ülke-

nin entegrasyon felsefesini yeterince iyi biçimde anlayabilmek için tarihi, toplumsal, 

kültürel, ekonomik ve siyasal pek çok faktörün analiz edilmesi gerekir. Ancak son yıl-

larda bahsedilen süreçlerin ve göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağ siyasi 

hareketlerin etkisiyle iyice öne çıkan uyum/entegrasyon ve kaynaşma yaklaşımının 

40 Unutulmaz, “Gündemdeki Kavram: Göçmen Uyumu- Avrupa’daki Gelişimi ve Britanya Örneği”; Favell, 
“Integration Policy and Integration Research in Europe: A Review and Critique”.
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araçsal ve amaçsal bazı ayırt edici özelliklerini ele almak yerinde olacaktır. Amaçsal 

olarak yani uyum/entegrasyon politikalarının sonucunda erişilmesi hedeflenen top-

lum vizyonu açısından mevcut uyum/entegrasyon ve kaynaşma yaklaşımlarında 

3 özelliğin altı çizilmelidir: (i) Ortak kimlik, aidiyet duygusu ve sadakat inşası; (ii) 

Asimilasyonun, yani göçmenlerin kendi dil ve kültürlerini unutması beklentisinin, 

kesin bir şekilde reddedilmesi; (iii) Göçmen ve azınlık toplulukların toplumun mer-

kezine, marjinlerden uzağa alınması çabası (ana akımlaştırma). Bu amaçlara ulaş-

mak amacıyla son dönemlerde öne çıkan araçsal yaklaşımlara bakıldığında da yine 3 

özelliğin altı çizilmeye değerdir: (i) Dil öğretimi ve eğitime verilen önemin artması; 

(ii) Tek yönlü ve tek taraflı yaklaşımlar yerine, çok yönlü ve çok taraflı dinamik süreç-

lerin benimsenmesi; (iii) Toplumsal etkileşimin ve yapıcı iletişimin ön plana alınma-

sı. Aşağıda bu ayırt edici özellikler kısaca ele alınacaktır.

Amaçsal Özellikler: Uyum/entegrasyon ve kaynaşma yaklaşımının günümüzde 

genel olarak kabul gören belli amaçları sıralanabilir (Bkz. Şekil 1). Elbette ki bu listeye 

pek çok ekleme yapılabilir. Önemli olan husus gelecek vizyonu içerisinde sayılan bu 

hedeflerin pek çoğunun, aynı uyum/entegrasyon kavramının kendisi gibi, oldukça 

belirsiz ve tanımlanmaya muhtaç olumlu kavramlar olduğudur. Dolayısıyla bu tür 

olumlu hedeflerle tam olarak ne kastedildiği, bunlara nasıl ulaşılacağı ve başarının 

nasıl ölçüleceği gibi soruların açık ve detaylı biçimde cevaplanması gerekir. 

Şekil 1: Uyum/entegrasyon Amacına Katkı Sağlayacağı Düşünülen Faktör-

lerden Bazıları

Entegrasyon
Toplumsal 
Yükselme 

İmkanı

Sosyal Etkileşim 
ve Kültürel 

Diyalog

Ayrımcılık ve 
Hoşgörüsüzlükle 

Mücadele

Ortak 
Zeminler 
Yaratma Katılım 

Olanaklarının 
Sağlanması

Sorumluluk 
Hissi 

Verilmesi 

Katılım
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Kaynak: CLG- Entegrasyon İçin Gerekli Koşulları Yaratmak Raporu genişle-

tilerek yazar tarafından hazırlanmıştır.41

Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda tek tek ülkelerdeki uyum/entegras-

yon politika ve anlayışları ele alınmadığı için, aşağıda Batı dünyasındaki uyum/

entegrasyon anlayışında son yıllarda öne çıkan 3 özellik ele alınacaktır:

(i) Ortak Kimlik, Değerler ve Aidiyet Duygusunun İnşası: Günümüz 

dünyasının siyasi bağlamında göçün artık merkezi bir ulusal güvenlik meselesi 

olarak görüldüğünün altı zaten yukarıda çizildi. Böylesi bir bağlamda da göç-

menlerin ve azınlıkların topluma uyum/entegrasyonu, özellikle de son yıllarda 

güç kazanan aşırı sağcı siyasi hareketlerin baskısı ile öne çıkan göçmen karşıtı 

atmosferin de etkisiyle çok önemli bir siyasi hedef olarak belirmiştir. Bu hedef 

öyle tanımlanmıştır ki, göçmenlerin teknik olarak topluma sorunsuz şekilde 

katılmaları, örneğin oturum izni veya hatta vatandaşlık sahibi olmaları, dile ha-

kim olmaları veya ekonomik olarak aktif olmaları yeterli görülmemekte; azınlık 

topluluklarını toplumun geri kalanına bağlayacak değerler ve ortak bir kimli-

ğin inşası talep edilmektedir. Diğer bir deyişle, azınlık topluluklarının yalnızca 

ekonomik, sosyal vb. uyum/entegrasyonu ile yetinilmemekte, kültürel yapı ve 

kimliğe de entegre olmaları beklenmektedir.

Son yıllarda demokratik sistemin de bir getirisi olarak Batılı ülkelerin hemen 

hepsinde bu taleplere olumlu yanıt veren uyum/entegrasyon anlayışlarının öne 

çıkmakta olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, kültürel uyum/entegrasyon, or-

tak paydada birleşme, aidiyet duygusunun (sense of belonging) pekiştirilmesi 

gibi kavramlar öne çıkmaktadır. Ülkelerin uyum/entegrasyon vizyonlarının ar-

tık yan yana yaşayan “paralel toplumlar”42 yerine belli bir merkezi, kendisini 

tanımlayan ortak değerleri ve toplumun bireylerinin paylaşabileceği müşterek 

bir kimliği olan tek bir toplum, adeta organik bir bütün oluşturma tahayyülüyle 

şekillendiği görülmektedir.

(ii) Asimilasyonun Bir Siyasi Hedef Olarak Reddi: Yukarıda asimilasyoncu 

yaklaşım bahsinde de belirtildiği gibi günümüz siyasi konjonktüründe asimilas-

yon bir politika hedefi olarak geçerliğini yitirmiştir. Hal böyle olsa da, pek çok 

41 CLG, “Creating the Conditions for Integration” (London: Communities and Local Government, 2012).
42 CCRT, “Community Cohesion: A Report of the Independent Review Team Chaired by Ted Cantle” (Home 

Office: Community Cohesion Review Team, 11 Aralık 2001).
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ülkenin uyum/entegrasyon vizyonları ve politikaları içinde asimilasyon –yani 

göçmenlerin ve azınlıkların çoğunluk toplumsal değerleri ve kültürel kimliğini 

edinirken kaynak ülkelerinde sahip oldukları kültürel yapıyı gerilerinde bırakma-

sı –üstü örtülü bir hedef olarak uzun süre varlığını sürdürmüştür43. Ancak son 

yıllarda giderek daha fazla kabul görmeye başlayan uyum/entegrasyon ve kay-

naşma anlayışı göçmenlerden asimile olmalarını talep etmenin başarılı sonuçlar 

üretmediğini, tam aksine uyum/entegrasyonun önünde önemli bir engel olduğu 

kabulünü benimsemiştir.

Asimilasyonun yalnızca ahlaki ve siyasi açıdan talep edilmemesi gereken bir 

süreç olmadığı, kendi kimliğinin ve kültürünün yok olmak tehdidi altında ol-

duğunu hisseden kişi ve toplulukların çoğunluk kimlik ve kültürünü rakip veya 

hatta düşman bir konuma yerleştirebildikleri görülmüştür. Dolayısıyla da, bir 

önceki maddede ele alınan ortak değerler hüzmesi ve müşterek kimliğin inşa 

edilme sürecinin, her bireyin kendi etnik, kültürel, dini kimlik ve değerlerine 

saygı göstererek işletilmesi gereği kabul görmüştür. Bu bağlamda göçmen ve 

azınlıklara dillerini ve kültürlerini unutturmak bir yana dursun, pek çok Batılı 

ülke göçmen kökenli çocukların ailelerinin dillerini ve kültürlerini öğrenmeleri-

ni, ayrıca o grubun dışındaki çocuklara da bu kültürlerin toplumsal bir zengin-

lik olarak öğretilmesini teşvik etmektedir. Böylece göçmen kökenli ve azınlık 

topluluklarına mensup bireyler kendi kimlik ve kültürlerini bir tehdit altında 

görmemekte; yaşadıkları ülkede ortaya konan kimlik ve değerler vizyonunu da 

kendi kimliklerine bir rakip ya da alternatif olarak değil, onu tamamlayıcı olarak 

görerek daha kolayca kabul edebilmektedir.

(iii) Ana Akımlaştırma (Mainstreaming): Göçmenlerin ve azınlıkların 

uyum/entegrasyonu konusunun siyasi tartışmaların merkezine getiren süreç-

lerden bir tanesi de marjinalleşen göçmen kökenli gençlerin karıştıkları şiddet 

olayları ve bunların radikalleşerek terör örgütlerine katılma risklerinin artma-

sıdır. 2005’te Paris’in banliyölerinde, 2010’da Londra’nın hemen her tarafında 

yaşanan şiddet olaylarında polisle çatışan, toplu taşıma araçlarını ateşe veren 

ve işyerlerini yağmalayan gençler zaten bir güvenlik meselesi olarak görül-

meye başlanmış olan etnik ve kültürel çeşitliliğin yönetişimi hakkında Batılı 

43 Grillo, “Backlash against Diversity? Identity and Cultural Politics in European Cities”; Favell, “Integration 
Policy and Integration Research in Europe: A Review and Critique”.
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toplumları bir kez daha sarsmıştır. Ayrıca Paris ve Brüksel başta olmak üzere 

radikal dinci terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarının pek 

çoğunda bu ülkelerde doğup büyümüş ve o ülkelerin vatandaşı olan gençlerin 

kullanılması da bu duruma daha fazla katkıda bulunmuştur.

Gençlerin topluma yeteri kadar entegre edilememeleri ve marjinalleşmeleri 

sorununa karşı Britanya başta olmak üzere Batılı ülkelerin pek çoğunda verilen 

yanıt çocuklar ve gençler başta olmak üzere göçmenlerin ve azınlıkların kendi-

lerini toplumdan yabancılaşmış ve marjinalleşmiş hissetmelerinin önüne geçe-

rek, onları toplumun eşit bir parçası ve sahibi olarak hissetmeye teşvik etmek 

olmuştur. Diğer bir ifadeyle kendilerini toplumun uçlarında yaşayan bir azınlık 

olarak değil, toplumun merkezindeki varlığı kabul görmüş ana akım kültürün 

bir parçası olarak görmeleri gereği vurgulanmıştır.

Araçsal Özellikler: Yukarıda bahsedilen bu amaçlara ulaşmak konusunda 

her bir ülkede farklı araç ve yöntemler kullanılmaktadır. Kurumsal yapılanma, 

yasal mevzuatla yapılanlar, farklı aktörlerin süreçler içinde tanımlanan rolleri 

vs. pek çok farklı alanda bu çeşitliliği irdelemek mümkündür. Bu çalışmanın 

amaçları doğrultusunda, yine, teker teker bu araç ve yöntemler ele alınmaya-

cak; 21. yüzyıl Batı dünyasında uyum/entegrasyon ve kaynaşma vizyonu doğ-

rultusunda altı özellikle çizilmesi gerekli görülen belli eğilimler ele alınacaktır.

(i) Dil Öğretimi ve Eğitime Verilen Önem: Uyum/entegrasyon açısın-

dan en önemli asgari gerekliliklerin başında ülkenin dilini bilmek gelmekte-

dir. Rasyonel açıdan da kolayca ulaşılabilecek bu sonuç literatürde de büyük 

önem atfedilerek vurgulanmaktadır. Yapılan çalışmalar oturmuş ve iyi tasar-

lanmış dil destek programları uygulayan ülkelerde göçmenlerle göçmen ol-

mayan öğrencileri arasında daha küçük performans farklılıkları bulunduğunu 

ortaya koymaktadır44. Avrupa Birliği (AB) de 2004 yılında ilan ettiği ve üye ül-

kelerdeki uyum/entegrasyon politikalarının standartlaşması için hazırlanan 

“Ortak Temel Prensipler” dokümanında 4. ortak temel prensip olarak ülkenin 

dili, tarihi ve kurumları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmanın başarılı 

uyum/entegrasyon süreçleri için önemini vurgulamıştır45. 

44 P. Stanat ve G. Christensen, “Where immigrant students succeed—a comparative review of performance 
and engagement in PISA 2003” (OECD, 2006).

45 EU, “The Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy in the EU” (EU Justice and 
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Aynı belgede hem azınlıklar hem de toplumun genelini hedef alan kapsayıcı 

eğitim politikalarının uyum/entegrasyon için öneminin de altı çizilmektedir. Ay-

nı vurgu, geçmişte etnik ve kültürel çeşitliliği geçici bir sorun olarak gören, uyum/

entegrasyon politikaları yerine mevcut düzenin sorunsuz sürdürülmesi tercihini 

yapan ülkelerde görülmektedir. Artık toplumsal çeşitliliğin, hatta süper-çeşitlili-

ğin, Batılı gelişmiş demokrasilerin geri dönülmez bir tanımlayıcı unsuru olduğu 

kabulünden hareket eden Almanya, Hollanda gibi ülkeler azınlık topluluklarının 

ve göçmen kökenli vatandaşlarının iyi bir eğitimden geçirilmesini elzem görmek-

tedir. Bu konu bir yandan mevcut insan kaynağının geliştirilmesi yoluyla ekono-

miye dinamizm ve küresel rekabet ortamında avantaj kazandırılması; diğer yan-

dan da yukarıda işaret edilmiş olan gençlerin marjinalleşmesi riskine karşı onlara 

iyi bir eğitim verilmesi yoluyla tedbir alınmasını içermektedir.

(ii) Çok Yönlü ve Çok Taraflı Dinamik Süreçlerin Hedeflenmesi: 21. 

yüzyıl Batı dünyası bir önceki yüzyılın önemli bir kısmında belirleyici olmuş 

olan tepeden topluma doğru tasarlanan ve hedef alınan kitleye genelde toplum-

dan izole bir şekilde ulaşmayı hedefleyen yaklaşımdan uzaklaşmaktadır. Bunun 

yerine, toplumun farklı kesimlerinden aktörlerin sürecin içine dahil edildiği 

ve çok yönlü iletişim ve geri bildirim kanallarının canlı tutulduğu süreçler he-

deflenmektedir. Bunun en önemli örneklerinden biri de uyum/entegrasyon ve 

kaynaşma politikalarında görülmektedir. Uyum/entegrasyon yalnızca göçmen 

kökenlilerden ve azınlık topluluklarından beklenen tek yönlü bir sorumluluk 

olarak kavramsallaştırılmamaktadır. Bunun yerine toplumsal uyum/entegras-

yon ve kaynaşmanın toplumdaki tüm fertlerin faydasına bir kamusal hedef ol-

duğu kavrayışıyla, azınlık topluluklarından olduğu kadar devletten, toplumun 

genelinden, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinden, yerel yönetimler-

den, hatta özel sektördeki ekonomik aktörlerden bu konuda sorumluluk alma-

ları ve çözümün bir parçası olmaları beklenmektedir.

Yukarıda belirtilmiş olan AB’nin Entegrasyon için Ortak Temel Prensip-

ler belgesinin ilk maddesi bunu açıkça ortaya koymaktadır: “Entegrasyon üye 

ülkelerde yaşayan herkes ile bütün göçmenleri kapsayan ve karşılıklı uyumu 

Home Affairs Council, 2004), http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/
jha/82745.pdf.
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hedefleyen dinamik ve çift yönlü bir süreçtir”46. Dolayısıyla, her ne kadar söy-

lem düzeyinde göçmenlerin topluma uyum/entegrasyonundan bahsediliyor 

olsa da; aslında, göçmen kökenli olan ve olmayan, bir azınlık topluluğuna men-

sup olan ve olmayan herkesin 21. yüzyılda içinde yaşadığımız dünyanın sosyal 

gerçekliğine entegre olması sorunsalıyla karşı karşıya bulunulmaktadır. 

(iii) Toplumsal Etkileşim ve Yapıcı İletişim: Uyum/entegrasyonun ve 

toplumsal kaynaşmanın önündeki en büyük engellerden bir tanesi gruplar ara-

sı iletişimdeki kopukluk ve aksaklıklardır. Birbirleriyle etkileşimi bulunmayan 

gruplara mensup bireylerin “öteki” hakkında kulaktan dolma ve çoğu zaman 

olumsuz olabilen ön yargılara sahip olması; bu ön yargıların da gruplar arasında 

olumsuz ilişkiler yaşanmasına neden olarak ortak değerler ve kimlik inşasını 

imkânsız kılması önemli bir risktir. Bundan dolayı son yıllarda Batı ülkelerinde 

uyum/entegrasyon politikalarının yöntemsel olarak farklı toplumsal gruplar-

dan bireylerin mümkün olduğu kadar erken bir yaştan itibaren ve olumlu bir 

çerçeve içinde bir araya gelerek etkileşim içine girmeleri teşvik edilmektedir. 

Örneğin okullarda adrese dayalı kayıt sisteminin bulunduğu ülkelerde belli 

grupların yoğun biçimde yaşadığı bölgelerdeki okulların da ağırlıklı olarak o 

gruplardan öğrencilerle dolması, öğrencilerin farklı toplumsal gruplarla birebir 

etkileşime girmemesi uyum/entegrasyon açısından olumsuz görülmekte, bu 

durumu değiştirmeye yönelik önlemler alınmaktadır47.

Eğitimin dışındaki alanlarda da, farklı toplumsal gruplara mensup birey-

lerin ve özellikle toplumsal uyum/entegrasyonunun desteklenmesi istenen 

azınlık gruplarının diğer gruplara mensup bireylerle günlük yaşamlarında ve 

mümkünse yapılandırılmış bir biçimde etkileşim içinde bulunması arzu edil-

mektedir. Bundan kasıt, bu kişi ve grupların birbirlerini kısıtlı kaynaklar için 

rekabet ettikleri rakip veya düşman olarak görmelerinin önüne geçmek için; 

eğitim, sanat, spor ve kültürel etkinlikler gibi alanlarda birbirlerini tanımaları-

nın teşvik edilmesidir.

46 A.g.e.
47 SIRIUS, “A Clear Agenda for Migrant Education in Europe” (Migration Policy Group, 2014); SIRIUS, 

“European Policy Network on the Education of Migrant Children and Young People with a Migrant Ba-
ckground- Literature Review” (SIRIUS, 2013); Maurice Crul ve Jens Scheneider, “Children of Turkish 
Immigrants in Germany and the Netherlands: The Impact of Differences in Vocational and Academic 
Tracking Systems”, Teachers College Record 111, sayı 6 (2009).
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Sonuç: Uyum / Entegrasyon Politikalarının Maliyeti

Günümüzde pek çok ülke bünyelerinde barındırdıkları çeşitli azınlık toplu-

lukların topluma uyum/entegrasyon sağlaması için oldukça yüksek maliyetli 

politikalar hayata geçirmektedir. Bahsedilen maliyetler hem devlet bütçesinde 

tuttukları yer itibariyle finansal, hem de toplumun belli kesimlerinde yarattık-

ları tepki ve yükselen yabancı düşmanı akımlar karşısında politik olabilmek-

tedir. Ancak unutulmaması gereken husus şudur ki, dikkatli planlanmış ve iyi 

uygulanan bir uyum/entegrasyon politikasına sahip olmayan ülkelerin gele-

cekte ödeyecekleri sosyal, siyasal ve milli güvenlik maliyetleri çok daha yüksek 

olabilecektir.

Uyum/Entegrasyon politika ve uygulamalarına bu bağlamda külfetli bir zo-

runluluk olarak değil, huzurlu bir geleceğe yatırım olarak bakmak gereklidir.
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DR. FULYA MEMİŞOĞLU

Yıldız Teknik Üniversitesi

Zorunlu Göç Hareketleri ve Yerel Yönetimler:48 

Günümüzde küreselleşmenin çok boyutlu süreçleriyle birlikte dünya 

genelinde giderek artan uluslararası göç hareketliliği, içinde bulun-

duğumuz çağın ‘göçler çağı’ olarak nitelendirilmesine yol açmıştır.49 Küresel 

ölçekte gerçekleşen her türlü göç hareketi, göç alan ve göç veren ülkelerin 

ulusal egemenlik ve ulusal güvenliğini ilgilendiren bir konu olmanın ötesin-

de, uluslararası ilişkilerde ekonomik, siyasi, insani, güvenlik, kalkınmaya 

yönelik gündemi çok yönlü dinamikleriyle etkileyen sınır ötesi bir olguya 

48 Bu çalışma Alexander Betts, Ali Ali, Fulya Memişoğlu tarafından kaleme alınan ‘Local Politics and the Sy-
rian Refugee Crisis: Exploring Responses in Turkey, Lebanon, and Jordan,’ başlıklı rapordan uyarlanmıştır. 
Raporun tüm metni için bkz. Betts et al. (2017) Local Politics and the Syrain Refugee Crisis, Refugee Stu-
dies Centre, University of Oxford. https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/local-politics-and-the-syrian-refu-
gee-crisis-exploring-responses-in-turkey-lebanon-and-jordan

49 Castles, S. ve Miller, M. (2008) Göçler Çağı - Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları.
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dönüşmüştür. Zorunlu göç nedeniyle uluslararası sınırları geçen ya da ülke-

leri içinde yerinden edilmiş kişilerin sayısı da küresel olarak artmaya devam 

etmektedir. Dünya genelinde zorla yerinden edilmiş kişi sayısının 65.6 milyo-

na ulaştığı ifade edilmektedir.50 Bu rakamın yaklaşık 40 milyonunu ülke için-

de yerinden edilmiş kişiler oluşturmaktadır. Başta Suriye olmak üzere, Irak, 

Yemen, Sudan, Güney Sudan, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo 

Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerde yaşanan krizler nedeniyle, özellikle 

2012 ve 2015 yılları arasında zorunlu göçmenlerin sayısında ciddi bir artış 

olduğu gözlemlenmektedir. 2000 yılında yaklaşık 16 milyon olan mülteci ve 

sığınmacı nüfusunun ise, 2016 yılında 25.9 milyona ulaştığı tahmin edilmek-

tedir.51 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafın-

dan rekor seviyede kabul edilen bu artışın, özellikle 2014 yılında yükseldiği, 

2016’da ise gerilemeye başladığı görülmektedir. 

Rakamlarla ilgili dikkat çeken bir başka husus, dünya genelinde toplam mülte-

ci nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin uzun süreli mülteci durumunda olduğu ve bu 

kişilerin yoğunlukla kentlerde yaşıyor olmasıdır. Bu durum mültecilerin sığındık-

ları ülkelerde çoğunlukla geçici olmadığını göstermekte ve yerel entegrasyon gibi 

kalıcı çözümlerin önemini vurgulamaktadır. Mülteci nüfusunda en çarpıcı artışı 

yaşayan ülke konumda olan Türkiye, 2000 yılında 3000 civarında mülteciye ev 

sahipliği yaparken, bu rakam Haziran 2018 itibariyle 3,5 milyonu aşmıştır.52 BM-

MYK’nın ülkelerin barındırdığı mülteci nüfusun büyüklüğüne göre yaptığı sırala-

mada 2011 yılında 59. sırada olan Türkiye, 2015 yılında birinci ülke konumuna 

gelmiştir ve bu konumunu halen devam ettirmektedir.53 Türkiye’nin mülteci nü-

fusunda yaşanan bu olağandışı artışı tetikleyen başlıca faktör ise Suriye krizidir. 

2011 yılında Suriye’de başlayan insani kriz sonucunda 6 milyondan fazla 

sayıda Suriyeli ülke içinde yerinden edilmiş durumdadır. Yaklaşık 5,6 milyon 

insan ise ülkelerini terk etmiş olup, başta Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır 

olmak üzere bölgedeki komşu ülkelere sığınmıştır. Tablo 1’de görüldüğü üzere, 

50 UNHCR (2016) ‘Global Trends: Forced Diplacement 2016’; The UN Refugee Agency, bkz.  http://www.
unhcr.org/5943e8a34.pdf

51 United Nations (2017) ‘International Migration Report’, UN Department of Economic and Social Affairs. 
bkz. https://www.un.org/development/desa/publications/international-migration-report-2017.html

52 Göç İdaresi Genel Müdürlüüğü, Göç İstatistikleri,bkz. http://www.goc.gov.tr/icerik/goc-istatistikleri
53 UNHCR (2018) ‘Syrian Refugee Response’, https://data2.unhcr.org/en/situations/syria - _

ga=2.182808294.1384535836.1530425646-1431601998.1500202160
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Türkiye yaklaşık yüzde 63’lük payla Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkeler ara-

sında birinci sırada yer almaktadır. İkinci ve üçüncü sırada yer alan Lübnan ve 

Ürdün’ün de, 10 milyonu aşmayan ülke nüfuslarına oranla oldukça yüksek sa-

yıda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığı gözlemlenmektedir. Irak, Mısır ve 

Kuzey Afrika ülkelerindeki Suriyeli sığınmacı sayısı ise nispeten daha düşüktür. 

Bölgedeki duruma karşılık, yaklaşık 510 milyon nüfusa sahip olan Avrupa Bir-

liği (AB) ülkelerinin 1 milyona yakın Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığı 

belirtilmektedir. Bu bağlamda, ülkelerini terk etmek zorunda kalmış Suriyeli 

sığınmacıların yaklaşık yüzde 80’inin bölgede kaldığını söylemek mümkündür. 

Tablo 1: Suriyeli Sığınmacılara Ev Sahipliği Yapan Başlıca Bölge Ülkeleri

Suriyeli Sığınmacılar Oran

Türkiye 3,570,352 63.4 %

Lübnan     982,012 17.4 %

Ürdün     666,596 11.8 %

Irak    250,708  4.5  %

Mısır    128,956   2,3 %

Diğer (Kuzey Afrika)     33, 545   0,6 %

Kaynak: UNHCR Syrian Refugee Response (2018)

Suriye’den Türkiye’ye yönelik ilk toplu nüfus hareketi 29 Nisan 2011 tari-

hinde 252 Suriye vatandaşının Hatay ili Yayladağı ilçesindeki Cilvegözü sınır 

kapısından içeri alınmasıyla başlamıştır.54 Bu tarihten itibaren artarak devam 

eden bu kitlesel zorunlu göç hareketinin yönetimi başta açık kapı politikası, ge-

ri göndermeme ilkesi ve insan haklarına uygun temel standartların sağlanması-

nı kapsayan geçici koruma rejimi çerçevesinde yürütülmektedir. Geçici koruma 

silahlı çatışma, yaygın şiddet, insan hakları ihlalleri ve doğal afet gibi nedenlerle 

ülkesini terk etmek zorunda kalan kitlesel göç durumlarında dünya genelinde 

ve Avrupa’da yaygın bir şekilde uygulanan bir koruma türü olmuştur.55 

54 GİGM (2015) ‘Geçici Koruma’, bkz. http://www.goc.gov.tr/icerik6/genel-bilgi_409_558_1094_icerik
55 Ineli-Ciğer (2014) ‘Implications of the New Law on Foreigners and International Protection and Regula-

tion No. 29153 on Temporary Protection for Syrians Seeking Protection in Turkey’, Oxford Monitor of 
Forced Migration, 4(2): 28-36.
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Türkiye’de ise 2013 yılında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 

(YUKK) kabul edilmesiyle birlikte ulusal mevzuata giren geçici koruma, ülkesin-

den ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma 

bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlara gelen veya sınırları geçen yabancılara 

sağlanan bir koruma türü olarak tanımlanmıştır (Madde 91). YUKK uyarınca 

Ekim 2014 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu Geçici Koruma Yönetmeli-

ği’nde, geçici koruma; ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dö-

nemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel 

akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve 

uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yaban-

cılara sağlanan koruma olarak tanımlanmaktadır (Madde 3/1). Başta açık sınır 

politikası ile ülke topraklarına kabul, geri göndermeme ilkesine riayet edilmesi 

yükümlülüğü, ve gelen kişilerin temel ve acil ihtiyaçlarının karşılanması olmak 

üzere Suriyelileri, Suriye’den gelen vatansızları ve mültecileri geçici koruma re-

jimi kapsamına almakta, barınma, sağlık, eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal 

yardım, tercümanlık ve benzeri hizmetler sağlanmaktadır.56

Suriye krizi Türkiye’de göç yönetiminin kurumsal ve hukuki olarak yeniden 

yapılandırıldığı bir döneme denk gelmiştir. Bu sebeple, başta geçici koruma reji-

minin kapsamı ve uygulanması, 2011 yılından itibaren süregelen sığınmacı ha-

reketlerinin değişen dinamiklerine paralel olarak ihtiyaçlara yönelik bir şekilde 

geliştirilmiş ve adapte edilmiştir. Burada özellikle dikkat çeken bir husus Suri-

ye’deki savaşın hala devam etmesi nedeniyle sığınmacı nüfusunun her geçen yıl 

artarak kentlere yerleşmeleri olmuştur. Mevcut Suriyeli sığınmacı nüfusunun 

yüzde 90’dan fazlası kentlerde yerel halkla birlikte yaşamaktadırlar. 

Geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere yönelik ulusal politikaların ye-

relde uygulanması ve koordine edilmesi başta Valilikler olmak üzere, Göç İdaresi 

ve AFAD gibi ilgili kamu kurumlarının taşra teşkilatları tarafından yürütülmek-

tedir. Valilikler ayrıca kendi illerinde sığınmacılara yönelik tamamlayıcı nite-

likte destek faaliyetleri yürüten uluslararası kuruluşların, ulusal ve yerel sivil 

toplum kuruluşların da koordinesinden sorumlu olmuştur. Bu süreç zarfında 

yerel yönetim yapısının temel taşı kabul edilen belediyeler de – özellikle Suriyeli 

sığınmacıların yoğun yaşadığı illerde – hem yerel halkın hem de sığınmacıların 

56 22.10.2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği 
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ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik destekler ve hizmetler sunmaktadırlar. Başta 

Suriyeli nüfusunun en yoğun olduğu güney ve güneydoğu iller olmak üzere, kit-

lesel göç hareketinin belediye altyapı ve hizmetleri üzerinde büyük bir etkisi ol-

muştur.57 Ancak yukarıda bahsi geçen kamu kurumlarına kıyasla, belediyelerin 

bu alandaki yetki ve sorumluluklarının ne olduğu henüz netlik kazanmamıştır. 

Bu nedenle, belediyelerin sığınmacılara yönelik ne gibi destekler ve hizmetler 

sağladığı kentten kente değişkenlik göstermektedir. 

2016 ve 2017 yıllarında Oxford Üniversitesi Mülteci Çalışmaları Merkezi 

(Refugee Studies Centre) tarafından yürütülen ‘Suriye Mülteci Krizinin Yerel 

Politikaları’ başlıklı araştırma projesi çerçevesinde Ürdün, Lübnan, ve Tür-

kiye’de yerel yönetimlerin bu sürece nasıl dahil olduğunu irdeledik. ‘Mülteci 

politikaları yereldir’ yaklaşımından hareketle, ulusal düzeyde geliştirilen po-

litikaların detaylı bir şekilde incelendiği çalışmaların ötesine giderek, projede 

mikro-seviyede yapılan politikalara odaklanılmış, yerel dinamiklerle ulusal di-

namikler karşılaştırılmalı analiz edilmiştir. Saha araştırması boyunca üç ülkede 

100’den fazla ulusal ve yerel düzeyde yetkiliyle yarı yapılandırılmış görüşmeler 

gerçekleştirerek, yerel aktörlerin kentlerine gelen sığınmacılara yönelik ne gibi 

çalışmalar yaptığını, tutumlarını ve algılarını anlamaya yönelik saha çalışmaları 

yürüttük. Projenin Türkiye ayağında ise Suriyelilere yerel düzeye yönelik ne gibi 

politikalar ve destek hizmetleri geliştirdiği Gaziantep, Adana ve İzmir illerinde 

yapılan saha çalışmalarıyla analiz edildi. Bu üç ilin seçilmesinde bir temel neden 

coğrafi bölgeler arasındaki değişkenleri değerlendirmek olduğu gibi, bir diğer 

neden ise bu illerin büyükşehir belediyelerin farklı siyasi partiler tarafından 

temsil edilmesi olmuştur. Aşağıda çalışmanın temel bulgulardan birkaçına yer 

verilmektedir. 

Öncelikle belediyelerin sığınmacılara yönelik hizmetlerinin ilden ile değiş-

kenlik göstermesi iki genel husustan kaynaklanmaktadır. Birincisi, mevcut hu-

kuki düzenlemelerde belediyelerin mülteci ve sığınmacılara – ya da daha genel 

kapsamda T.C. vatandaşı olmayan yabancılara – karşı kurumsal sorumluluk ve 

yükümlülüklerinin ne olduğu net bir şekilde tanımlanmamıştır. Bu durum ba-

zı yetkililer tarafından belediyelerin sığınmacılara yönelik ek hizmet sağlaması 

57 Erdoğan (2017) Urban Refugees from Detachment to Harmonization, Syrian Refugees and Process Ma-
nagement of Municipalities: the case of Istanbul, Istanbul: Marmara Municipalities Union Publications.
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önünde bir engel olarak görülmektedir. Ancak bu alanda aktif olan belediye yet-

kilileri ise, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda yer alan Hemşehri Hukuku’ndan 

ötürü, sığınmacıların dolaylı da olsa hukuki açıdan belediyelerin sorumluluk 

alanlarına girdiğini vurgulamaktadırlar. Kanunun 13.maddesine göre, herkes 

ikamet ettiği beldenin hemşehrisi kabul edilmektedir. Hemşehrilerin bele-

diye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme, 

ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanmak hakları vardır. Belediyeler, 

aynı zamanda hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, 

ve kültürel değerlerin korunmasında çalışmalar yapmakla yükümlüdür. Buna 

karşılık, belediye sınırları içerisinde oturan, bulunan, veya ilişiği olan her şahıs 

belediye kanunlarına uymakla sorumludur. 

İkincisi husus ise, belediyelere devletten aldıkları bütçede mülteci ve sığın-

macılara yönelik özel bir harcama kaleminin belirtilmemiş olmasıdır. Bazı be-

lediyeler sığınmacılara yönelik hizmetlerin kısıtlı olmasını finansal yetersiz-

liklere bağlamaktadırlar. Erdoğan’ın (2017) İstanbul örneği özelinde yaptığı 

çalışmasında gösterdiği gibi, bazı belediye yetkilileri sığınmacılara yönelik fa-

aliyetlerin belediye genel bütçesinden karşılanmasının hukuki açıdan çekin-

celi bir durum oluşturduğunu belirtmişlerdir. Buna karşılık, aktif belediyeler 

ise bütçe kaynaklı sorunları uluslararası kuruluşlar ve STK’larla işbirlikleri ve 

ortak projeler gibi yöntemlerle sığınmacılara yönelik ek kaynak üretme yolu-

nu tercih etmektedir.  

Hukuki ve mali açılardan belirsizlik oluşturan bu iki temel hususun yanı 

sıra, çalışmamız bulguları ayrıca belediye başkanlarının kendi inisiyatifleri ve 

konuya duydukları hassasiyet, belediyelerin hangi siyasi partiye bağlı oldukları 

gibi etkenlerin de bu süreci etkileyen faktörler arasında olduğunu göstermiş-

tir. Böylece, belediyeler sığınmacılara yönelik ek hizmetler sunup sunmamaya, 

konunun yerel düzeyde yönetimine ne ölçüde müdahil olacaklarına çoğunluk-

la kendileri karar vermektedir. Bazı belediyeler sığınmacılarla yüksek düzeyde 

dayanışma gösterdiği gibi, bazı belediyeler sürece minimum düzeyde dahil ol-

maktadırlar. Farklı etkenlerden kaynaklanıyor olsa da, yerel yönetimlerin sığın-

macılara yönelik politikalarının değişkenlik göstermesi Ürdün ve Lübnan’da da 

mevcut durumu yansıtmaktadır. 
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Çalışmanın yürütüldüğü kentler arasında, özellikle Gaziantep’te yerel yöneti-

min çeşitli iyi uygulama örneklerinden bahsetmek mümkündür. Gaziantep 2012 

yılından itibaren kente yerleşen sığınmacıların artmasıyla birlikte, nüfusunun 

yüzde 20’si kadar Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmaktadır.58 Gaziantep’te 

yerel otoritelerin göç krizi yönetiminde karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm 

odaklı politikalar ve pratik kurumsal düzenlemeler geliştirmiş olması özellikle 

dikkat çekmektedir. Kentte bu tür iyi uygulama örneklerinden bir tanesi, Ocak 

2016’dan itibaren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yapısı altında faaliyet göste-

ren Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü’dür. Başta Belediye’nin sığınmacılara yöne-

lik çalışmalarını koordine etmek amacıyla kurulan bu birim, daha sonra Suriyeli 

sığınmacılara hak temelli hizmetleri genişletmek ve güçlendirmek hedefiyle, 

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren ilgili STKlar ve UNDP, IOM gibi uluslararası 

kuruluşlarla işbirlikleri ve projeler yürütmeye başlamıştır. Büyükşehir Belediye 

çalışanları Suriyeli göçmenlerin yoğunlukla yaşadığı semtlerde düzenli olarak 

ihtiyaç tespit çalışmaları yürütmekte, böylece göçmenler arasında sosyo-ekono-

mik açıdan en kırılgan gruplara da ulaşıp yardım götürebilmektedirler. Belediye 

bünyesinde ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı izniyle faaliyetlerine devam eden Suri-

yeli öğrencilere yönelik iki geçici eğitim merkezi bulunmaktadır. Yine belediyeye 

bağlı olarak kurulan Ensar Toplum Merkezi, Suriyeli göçmenlerin yoğun yaşadığı 

Narlıtepe bölgesinde hem Suriyelilerin, hem yerel mahalle halkının gönüllü çalı-

şabileceği, katılımcı olabileceği çok çeşitli etkinlikler, kurslar, bölgede yaşayan Su-

riyeli öğrencilerinin okul saatleri dışında katılabileceği dersler düzenlemektedir. 

Büyükşehir Belediyesi Suriyeli sığınmacıların kente geldiği ilk yıllardan itibaren 

yerel müdahale mekanizmasında aktif bir şekilde yer alıp, verdikleri hizmetleri 

sistematik bir şekilde devam ettirmektedir. 

Büyükşehir belediyelerde olduğu gibi ilçe belediyelerin de sığınmacılara 

karşı geliştirdiği politikalar ve destek mekanizmaları birbirinden farklılık gös-

termektedir. Nitekim İzmir’de saha çalışmasının yürütüldüğü dönemde İzmir 

Büyükşehir Belediyesi’nin Suriyeli sığınmacılara yönelik herhangi bir ek hizme-

ti olmamasına rağmen, Konak ve Karabağlar gibi kentte yaşayan Suriyelilerin 

yüzde 60’ından fazlasını barındıran ilçe belediyelerinin çeşitli destek hizmetleri 

geliştirdiği gözlemlenmiştir. 

58 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Göç istatistikleri. 
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İzmir’e ilk gelen Suriyeliler özellikle yoğun iç göç alan Konak ve Karabağlar 

Belediyelerine bağlı bölgelere yerleşmişlerdir. Büyükşehir belediyesinin nispe-

ten pasif duruşuna kıyasla, her iki ilçe belediyesi de kent konseyleri aracılığıyla 

sığınmacıların İzmir’e geldiği ilk yıllardan itibaren dayanışma içinde bulunmuş, 

limitli bütçeleri kapsamında gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri yardımında bu-

lunmuşlardır. Bölgede Suriyeli nüfusun artmasıyla birlikte sığınmacıların talep-

leri doğrultusunda yerel STK’lardan gönüllü destek alarak Türkçe kursları açtı-

lar, savunuculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedirler. Suriyelilerin kendi 

STK’larını kurmasına da destek verdiğini belirten bir yetkili, ‘biz onların adına 

karar vermek değil, onlarla birlikte karar vermek istiyoruz’ ifadesiyle sivil katı-

lımı desteklediklerini ifade etmiştir. Bu durumun neticesinde, sığınmacılarla 

daha sistematik bir şekilde etkileşim geliştirmek amacıyla önce bir mülteci ça-

lışma grubu oluşturmuşlar, ardında da iki belediyenin ortak yürüttüğü Mülteci 

Konseyi kurulmuştur.
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ELİF DURMUŞ

Utrecht Universitesi-Hollanda, Cities of Refugees Projesi

Yerel Yönetimler ve Uluslararası Hukuk 
Mültecilerin Kabul ve Uyumu ile İnsan Haklarının  

Yerelleşmesi Konularına bir Bakış59

Elif Durmuş, LLM 

Utrecht Üniversitesi  

Cities of Refuge (İltica Şehirleri Projesi) – Doktora Öğrencisi

1. Araştırmanın Arka Planı: Cities of Refuge (İltica Şehirleri) Projesi

Cities of Refuge (İltica Şehirleri), Hollanda’nın Utrecht Üniversitesi’n-

de Prof. Dr. Barbara Oomen önderliğindeki beş kişilik bir takımın yü-

rüttüğü, beş yıllık bir araştırma projesidir. Projenin amacı, Avrupa’da altı ülke-

nin (Almanya, Hollanda, İtalya, Yunanistan, İsviçre ve Türkiye) şehirlerinde, 

59 Bu parça, yazarın doktora tezi teklifinden bir uyarlamadır. Yorumları ve eleştirileri için danışmanlarım 
Prof. Dr. Barbara Oomen ve Dr. Moritz Baumgaertel’a, ve Utrecht Üniversitesi Uluslararası Hukuk Pro-
fesörü Prof. Dr. Cedric Ryngaert’a içten teşekkürü borç bilirim.
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mültecilerin kabul ve uyum süreçlerinde insan haklarının hukuk, pratik ve söy-

lem olarak rolünü incelemektir. Bu araştırma kapsamında benim de aralarında 

bulunduğum, farklı disiplinlerden üç doktora öğrencisi ikişer ülke ve sekizer 

şehirde saha araştırması yaparak veri toplayacak ve sonunda Avrupa’da insan 

haklarının yerelleşmesine dair bir gömülü (temellendirilmiş, grounded) kuram 

oluşturmaya çalışacaklardır. Proje’de yer alan araştırmacılar hukuk, sosyoloji, 

antropoloji, siyaset bilimi, coğrafya ve kamu yönetimi gibi disiplinlerden fayda-

lanacaklardır. Cities of Refuge projesi içinde benim bir hukukçu olarak rolüm, 

sosyo-hukuki araştırma metodları ve perspektifler kullanarak projenin hukuki 

sorularına yanıt aramaktır. Yanıt aradığım ana soru ise dünyada, Avrupa’da ve 

daha spesifik olarak ise Türkiye ve İsviçre’de, şehirlerin uluslararası hukuk ve 

insan hakları ile ne tür bağlantı ve ilişkiler kurduğu, bu ilişkilerin uluslararası 

hukuk teorisi (başta uluslararası hukukun aktörleri sorusu) ve insan haklarının 

yerelleşmesi alanlarındaki sonuçlarının neler olabileceğidir.

2. Devlet Merkezciliğin Eleştirisi

A. İnsan Hakları Eleştirisi

İnsan hakları, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası antlaşmalarla kodifi-

kasyonundan beri, fakat son otuz yıldır artan bir şiddetle, çeşitli grupların eleştiri-

lerine maruz kalmıştır.60 Eleştirilerin tamamını detaylarıyla açıklamak bu çalışma-

nın boyutlarını aşacağı için, bu eleştirileri şu başlıklar altında toplamak mümkün 

olacaktır: (1) insan haklarının Batı’nın liberal aydınlanma felsefesi içinde yer alan 

kökenlerine eleştiri,61 (2) insan haklarının evrenselliği konseptine eleştiri (kültürel 

rölativizm eleştirisi),62 (3) insan haklarının fazla teknik ve hukuki – yahut fazla so-

yut ve hayali olup pratiğe ve insanların gerçek yaşantılarına uzak olduğu eleştirisi,63 

(4) insan haklarının bireyciliği ön plana çıkararak kişi ve kurumları karşı karşıya 

60 Kapsamlı bir özet için: David Kennedy, “The International Human Rights Movement: Part of the Prob-
lem?”, (2002) 15 Harvard Human Rights Journal 101. B. Oomen, “Introduction”, in B Oomen, M. Davis, 
and M. Grigolo (eds.), Global Urban Justice: The Rise of Human Rights Cities (2016). 

61 Andreas Follesdal, Johan Karlsson Schaffer, and Geir Ulfstein, The Legitimacy of International Human 
Rights Regimes: Legal, Political and Philosophical Perspectives (2014).

62 Abdullahi Ahmed An-Na’im, “Universality of Human Rights: Mediating Paradox to Enhance Practice,” in 
Midrag Jovanovic and Ivana Krstic (eds), Human Rights Today – 60 Years of the Universal Declaration 
(2010), s. 29.

63 Kennedy, supra note 1, at p.111. See also Laurence Helfer, “Overlegalizing Human Rights: International 
Relations Theory and  the Commonwealth Caribbean Backlash Against Human Rights”, (2002) 102 Co-
lombia Law Review 1832.
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getirdiği, toplumsal çözüm yolları sunmadığı eleştirisi64  ve son olarak da (5) insan 

haklarının yeterince etkin olamadığı, en muhtaç durumda olanları korumaktan aciz 

kaldığı eleştirisi.65 

Bu eleştirilerin, hepsi olmasa da büyük bir oranı, devlet merkezcilikle bir şekilde 

alakalıdır ve Cities of Refuge projesinin amaçlarından biri insan haklarının yerelleşti-

rilmesi yoluyla bu eleştirilere birer yanıt yahut ortak çözüm getirilme ihtimalini araş-

tırmaktır. Buradaki ana argüman, tepeden inme bir insan hakları uygulamasına kı-

yasla, yerel koşullara adapte edilmiş bir insan hakları anlayışının toplum tarafından 

daha güçlü bir şekilde sahiplenileceği ve içinde bulunduğu toplumun özelliklerine 

uyum sağlayarak insanlara daha yakın, daha somut, daha pratik, daha etkin olup 

toplumun normatif hayatına yön verme şansının artacağıdır.

B. Günümüzde Mültecilere Uluslararası Koruma     

     Sağlanmasında Yetersizlik

Devlet merkezciliğe yöneltilen eleştiriler yalnızca insan hakları alanından 

değil, aynı zamanda karmaşık küresel sorunların çözümünde devlet odaklı yö-

netişimin sergilediği yetersizliklerden de kaynaklanmıştır. Son yıllarda devlet-

lerin ve geleneksel uluslararası sistemin çözüm bulmakta veya etkin bir şekilde 

ele almakta son derece başarısız kaldığı iki alan olan iklim değişikliği ve küresel 

göç, devletlerin pasif tutumları sebebiyle başka aktörlerin kendine bir hareket 

alanı yarattığı alanlar olmuştur.66 Bazı yazarlar artık ulus-devletlerin etkili bir 

şekilde karmaşık meseleleri yönetemediği, yerel ve uluslararası alanların daha 

başarılı ve etkili yönetime uygun olduğundan söz ederken;67 göç alanı ile ilgili 

olarak Virginie Guiradon, göç yönetiminin devletler tarafından “yukarı, aşağı 

ve dışa”68 (uluslararası alana doğru yukarı, yerel seviyeye doğru aşağı ve özel 

sektöre doğru dışa) itilen bir sorumluluk olduğunu açıklar.

64 Kennedy, ibid, s. 113; Eileen Babbit & Ellen Lutz (eds.) Human Rights and Conflict Resolution in Context (2009).
65 Michael Ignatieff, Ordinary Virtues (2017); Hafner-Burton and Tsutsui, “Human Rights in a Globali-

zing World: The Paradox of Empty Promises”, 110 American Journal of Sociology (2005) 1373; Stephen 
Hopgood, The Endtimes of Human Rights (2013); Michael Goodhart (ed.), Human Rights – Politics and 
Practice (2013, 2nd ed.); Eric A. Posner, The Twilight of Human Rights Law (2014).

66 Barbara Oomen, Moritz Baumgaertel, “Frontier Cities: The Rise of Local Authorities as an Opportunity 
for International Human Rights Law”, (2018) 29(2) European Journal of International Law.

67 Benjamin Barber, If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities (2013).
68 Virginie Guiradon & Gallya Lahav, “A Reappraisal of the state Sovereignty Debate: The Case of Migration 

Control” (2000) 33(2) Comparative Political Studies 163, 164; Bas Arts, Arnoud Lagendijk, Henk van Houtum 
(eds.), The Disoriented State – Shifts in Governmentality, Territoriality and Governance (2009).
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     Bu yazarların değerlendirmelerine, 2015 yılında doruk noktasına ulaşan 

ve Batı’da “Mülteci Krizi” olarak adlandırılan gelişmeler birçok destekleyici yeni 

örnek getirmiştir. Özellikle Avrupa’da birçok devlet sürecin yönetiminde fazla-

sıyla yetersiz kalırken, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşların yanın-

da şehirler de elini taşın altına koymuş ve daha proaktif politikalar yürüterek 

sürecin daha iyi yönetimine ve mültecilerinen temel haklarının korunmasına 

büyük katkıda bulunmuşlardır.69 Türkiye de dahil olmak üzere, bazı ülkelerde 

yerel yönetimler, anayasal yükümlülüklerinin ve kimilerine göre yetkilerinin 

dahi dışına çıkmayı göze alarak yiyecek, su, barınak, temel sağlık ve eğitim gibi 

insan haklarını hizmetleri kapsamında yerine getirmeye çalışmışlardır.70 Birçok 

ülkede yerel yönetimlerin göç alanında yetkileri ile ilgili hukuki belirsizlik, daha 

proaktif ve daha çekingen yerel yönetimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Örneğin, Türkiye’de Suriyeli sığınmacılara temel haklarının sunulması uzun sü-

re AFAD sorumluluğunda iken sığınmacılardan çoğu kamplardan ayrılarak şe-

hirlere yerleşmiş ve belediyeler bu konuda açık bir hukuki yükümlülükleri olma-

dığı halde yeni gelenlere kimi hizmetler sunmuştur.71 Gaziantep, Kilis, Hatay ve 

Şanlıurfa gibi sınır illeri bu konularda özellikle büyük sorumluluklar üstlenmiş 

ve yurtdışında da sıklıkla örnek olarak gösterilmiştir.72 Öte yandan, Türkiye’de 

başka bazı belediyeler Sayıştay’ın değerlendirmesinde Suriyelilere sunulan hiz-

metlerin belediyelerin yetkisi dışında kabul edileceği endişelerini öne sürerek 

bu tarz proaktif tutumlardan kaçınmıştır.73 Bunun sonucunda, proaktif politi-

kalar yürüten belediyelerin sınırları içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan 

sığınmacıların hayatları, başka belediyelerin sınırları içinde yaşayanlara göre 

kolaylaşmıştır ve bu kişilerin temel haklarının daha iyi korunduğu söylenebilir. 

Bu proaktif tutumları seçen belediyeler, bu tercihlerini ağırlıklı olarak klasik 

insan hakları temellendirmesiyle değil, yerel halka daha yakın ve onları daha 

iyi ikna edecek söylemlerle desteklemişlerdir. Örneğin Gaziantep Belediye Baş-

kanı Fatma Şahin’in Türkiye Barolar Birliği dergisine verdiği röportajda yaptı-

ğı açıklamalara bakacak olursak, dini, ahlaki, tarihsel, şehrin kimliğiyle ilişkili 

69 Eurocities, Refugee Reception and Integration in Cities (2016).
70 M. Murat Erdogan, From “Detachment” to “Harmonisation”: Syrian refugees and Process Management 

of Municipalities: the Case of Istanbul (2017) (Marmara Belediyeler Birliği).
71 Ibid.
72 Ibid.
73 Ibid.
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argümanların yanı sıra, Türkiye’nin güçlü bir devlet olarak sorumlulukları oldu-

ğu ve komşuluk hakkı gibi birçok söylem iç içe kullanılmıştır.74  Bu söylemlerin, 

şu ana kadar yerel halkı ve aktörleri ikna etmekte başarılı olduğunu ilk etapta 

söylemek mümkün gözükmektedir. Öte yandan, uluslararası kuruluşlar veya 

yabancı sivil toplum örgütleriyle iletişim içinde iken insan hakları söyleminin 

de kullanılıp kullanılmadığı araştırma konularımız içinde yer alacaktır. Her ha-

lükarda, günümüzde hem yerel hem küresel bir konu haline gelmiş (glokal) bir 

sürecin yönetimi için belediyelerin sığınmacıların haklarını yerine getirmek 

amacıyla farklı dinleyicilere farklı söylemlerle kendini açıklaması insan hakları-

nın yerelleşmesi açısından çok ilgi çekici bir gelişmedir. 

Avrupa’dan birkaç örnek vermek gerekirse, Hollanda’da, Utrecht şehri ile 

Hollanda hükümeti arasında gelişen “Yatak, Banyo ve Ekmek” tartışması da 

şehirlerin, kimi zaman merkezi hükümete karşı pozisyon alarak geliştirdik-

leri proaktif politikalara bir örnektir.75 Hollanda hükümeti’nin, 2012 yılında, 

belediyelere kayıtdışı göçmenlere yiyecek ve kalacak yer sunmalarını yasakla-

masının üzerine Utrecht de dahil olmak üzere birçok belediye ve sivil toplum 

örgütü bu karara karşı çıkarak Avrupa Sosyal Haklar Komite’sinin 2014 yılında 

hükümetin kararını  Avrupa Sosyal Haklar Şartı’na aykırı ilan etmesine önayak 

olmuşlardır.76 Daha yakın zamanda ise İtalya’nın yeni seçilen hükümeti, Akde-

niz’de botları battıktan sonra ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenleri 

kurtaran sivil toplum örgütlerinin gemilerine İtalya limanlarını kapatma kararı 

almış, bunun üzerine ise hem İtalyan hem de İspanyol bazı şehirler bu karara 

karşı çıkarak şehir olarak bu göçmenleri kabul etmeye hazır olduklarını bildir-

mişlerdir.77 Italyan şehirler Palermo, Napoli, Messine ve Reggio Calabria, İtal-

ya Sahil Güvenlik Kuvvetleri’nin iş birliği yapması halinde kendi limanlarının 

74 TBB İller ve Belediyeler Dergisi, Fatma Şahin ile Röportaj, Ocak 2016, 813. Sayı, ISSn 1308-6707, s.4-7.
75 VVD and PvdA, ‘Bruggen Slaan: Regeerakkoord VVD - PvdA’, 29 October 2012, available online at ht-

tp://www.parlement.com/9291000/d/regeerakkoord2012.pdf, at 30 (last visited 22 July 2017). For ex-
tensive  background see De Meij, ‘Het Recht Van Vreemdelingen Op Een Menswaardig Bestaan En De 
Rol Van De Rechter’, 90 Nederlands Juristenblad (2015) and PICUM (ed.), Book of Solidarity: Providing 
Assistance to Undocumented Migrants: Belgium, Germany, the Netherlands, the Uk (2002).

76 ESCR, European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA) v. the 
Netherlands, Complaint No. 86/2012, published 10 November 2014. See also: ESCR, Conference of 
European Churches (CEC) v. the Netherlands, Complaint No. 90/2013, published 10 November 2014.

77 The New York Times, “Italy’s New Populist Government Turns Away Ship with 600 Migrants Aboard”, 
11 Haziran 2018, https://www.nytimes.com/2018/06/11/world/europe/italy-migrant-boat-aquarius.
html.
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göçmenleri kurtaran Aquarius gemisine açık olduğunu belirtmişler, ancak şe-

hirlerin bu alanda yetkileri olmadığı için bu mümkün olmamıştır.78 Öte yan-

dan, başta Barcelona olmak üzere İspanyol şehirler kendi limanlarının açık ol-

duğunu belirtmiş ve İspanya merkezi hükümetinin gemiyi kabul etmesi için 

başarılı bir baskı yapmışlardır.79 

     Tüm bu örnekler, yazının devamında detaylarına ineceğim konu olan “şe-

hirlerin yükselişi”ne örnektir ve belediyelerin hem küresel ve yerel yönetişimde, 

hem de insan haklarının yerelleşmesinde ve korunmasında büyük potansiyelini 

göz önüne sermektedirler. 

C. Geleneksel Uluslararası Hukukun Devlet Merkezci Karakteri

Vestfalya Barışı, 1648’de hem devletler, hem de şehir-devletler tarafından 

imzalanmış olmasına karşın, bugün hala devam ettiği kabul edilen ve kesin bir 

şekilde devlet-odaklı olan “Vestfalyan Devlet Düzeni”ne ismini vermiştir. Bu 

düzene göre, devletler birbirlerini - ve yalnızca birbirlerini - uluslararası hukuk-

ta eşit aktörler olarak kabul eder ve birbirlerinin iç işlerine karışmamaya ant 

içerler.80 Devletin egemen haklarının bu hukuki düzende rolü çok önemlidir ve 

devletler ancak ve ancak oluşmasına rıza gösterdikleri uluslararası kurallarla 

bağlıdırlar. Bu düzende uluslararası hukukun kaynakları, Uluslararası Ada-

let Divanı’nın Statü’sünün 38(1). Maddesi’nde belirtildiği üzere uluslararası 

antlaşmalar, süregelen tutarlı pratik ve bu pratiğin hukuki karakter taşıdığı 

inancından oluşan uluslararası teamüller ve medeni devletler tarafından ka-

bul edilen hukukun genel ilkeleridir.81 Doktrin ve yargı kararları ise ulusla-

rarası hukuku tespit etme, yorumlama ve uygulamakta yardımcı olan ikincil 

kaynaklardır.82 Bu sistemin orijinal versiyonunda devlet olmayan aktörlerin 

bir rolü yoktur.

78 Guardian, “Southern Mayors Defy Italıan Coalition to Offer Safe Ports to Migrants”, 11 Haziran 2018, 
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/10/italy-shuts-ports-to-rescue-boat-with-629-mig-
rants-on-board.

79 Pressenza, “Barcelona welcomes Open Arms wth a Protest Event aimed at Europeé, 5 Temmuz, 2018, 
https://www.pressenza.com/2018/07/barcelona-welcomes-open-arms-with-a-protest-event-ai-
med-at-europe/

80 Catherine Brölmann and Janne Nijman, “Legal personality as a fundamental concept of international 
law”, in J d’Aspremont & S Singh (eds), Concepts for International Law - Contributions to Disciplinary 
Thought (2017).

81 Uluslararası Adalet Dıvanı Statüsü Madde 38(1), 1946.
82 Uluslararası Adalet Divanı Statüsü, Madde 38(1), 1946.
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Şehirler, bu sistemde, yalnızca devletlerin iç unsurları ve devletin organı ni-

teliğindedir ve uluslararası hukukta kendi başlarına bir statüleri ve rolleri yok-

tur.83 Devletin uluslararası haksız fiilleri belirlenirken, şehirlerin fiilleri devlet-

lere mal edilir.84 Uluslararası teamüllerin oluşturulması bakımından, bir görüşe 

göre şehirlerin uygulamaları da Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’nün 38(1). 

Maddesi’ne göre “devlet pratikleri” sayılabilir,85 fakat bir diğer görüş ise şehir-

lerin uygulamalarının devlet pratiği olarak dahi sayılamayacağı yönündedir.86 

Bu devlet odaklı sistem, uluslararası ilişkiler teorisyenlerinin de fazlasıyla 

devlet odaklı teoriler geliştirmesine sebep olmuştur. Uluslararası hukuk teo-

risinin geleneksel iki kanadı olan realizm ve pozitivizm; uluslararası hukukun, 

uluslararası ilişkilerin düzenlenmesinde oynadığı rol sorusuna bambaşka yanıt-

lar vermekle beraber, merkezlerine mutlak bir şekilde devleti alan iki düşünce 

akımıdır. Realistler, uluslararası hukukun devletlerin güç oyunlarından ibaret 

oldugunu ve devletlerin davranışlarını düzenlemede etkin bir rol oynamadığını 

savunurken, pozitivistler ise yalnızca devletlerin bir araya gelerek hukuk olarak 

oluşturdukları uluslararası normlar ve prensiplerle ilgilenmemiz ve bunların 

dışındaki sosyal, ekonomik, ahlaki, siyasi ilişkilerden hukuku ayrı tutmamız 

gerektiğini kabul eder.87 Ancak Vestfalya Barışı ile başladığı kabul edilen yeni 

dünya düzenini anlamaya çalışan bu her iki akım da devlet odaklıdır ve 21. 

yüzyılın çok aktörlü, çok katmanlı, plüralist ve karmaşık küresel yönetişimini 

açıklamaya yetmezler. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2. Dünya Savaşı sonrası 

gelişen New Haven ekolü, uluslararası ilişkilerde realizme karşı doğmuş ve ulus-

lararası hukukun iddia edilenden çok daha plüralist bir süreçler topluluğu oldu-

ğunu öne sürmüştür. Myres McDougal, Harold Lasswell, Michael Reisman ve 

bir ölçüde Robert Cover’ın yön verdiği bu ekol, hukukun normatif (yani yapıl-

ması ve yapılmaması gerekenleri emreden/düzenleyen) gücünün, iddia edildiği 

gibi yalnızca yaptırım gücünden kaynaklanmadığını, bunun aksine hukukun 

83 Barbara Oomen, Moritz Baumgaertel, “Frontier Cities: The Rise of Local Authorities as an Opportunity 
for International Human Rights Law”, (2018) 29(2) European Journal of International Law.

84 Uluslararası Hukuk Komisyonu, Devletlerin Uluslararası Haksız Fiiller İçin Sorumluluğuna Dair Madde-
ler, Madde 4: Devlet Organları, (2001).

85 Mendelson, The Formation of Customary International Law (1999), s. 198.
86 K. Strupp, “Les Règles Générales du Droit de la Paix”, (1934)  47 Recueil des cours 257, s. 313-315 ; cf. 

D. Anzilotti, Cours de Droit International (trans. Gidel), s. 74-75.
87 Berman, s. 300.
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“norm-üreten topluluklar arasında mütemadiyen oluşturulmakta olduğunu”88 

kabul eder. Günümüz dünyasında hem devlet, hem devlet dışı aktörlerin, de-

ğişen derecelerde bağlayıcılık, formalite, ikna ve yaptırım gücü içeren çeşitli 

normları sürekli olarak öne sürmesi, tartışması, kabul etmesi ve değiştirmesi, 

New Haven ekolünün tanımladığı sürece çok benzemektedir.89

Harold Hongju Koh’un “transnasyonel hukuki süreç”90 olarak tanımladığı 

ve literatürde kendine “hukuki plüralizm/çoğulculuk” gibi birçok farklı isim 

bulmuş olan bu süreç, bağlayıcı olan-olmayan kurallar ve süje olan-olmayan 

aktörler arasındaki ayrımı merkezine almış geleneksel uluslararası hukuk 

anlayışına göre daha geniş bir bakış açısıyla uluslararası normatif hayatı 

gözlemleyerek, daha özgür ve yaratıcı bir gözle süreçleri değerlendirmemize 

olanak tanır. Bu bakış açısında odak noktasına konulan, uluslararası arenada 

çeşitli aktörlerin hangi kurallarla kendini bağlı gördüğü, ya da uyması ge-

rektiğini düşündükleri, bir başka deyişle “hukuki bilinç”leridir.91 Günümüz 

hukuki dünyasında, çeşitli aktörler birbirlerinden farklı güçte ve karakterde 

alternatif normlar yaratarak başka aktörleri kendi normlarının uyulmaya la-

yık olduğuna ikna etmeye çalışırlar. Bu, Cover’ın deyimiyle “jurispathic” yani 

hukuksevmez olan ve alternatif hukuk tasavvurlarını yok eden mahkemele-

re kıyasla, farklı dünya düzenlerinin ve normların hayal edilmesine olanak 

tanıyan bir anlayıştır.92 Paul Schiff Berman, örneğin insan hakları hukuku-

nun günümüzde hukuki bilincimizde bu kadar önemli bir yerinin olmasının, 

uzun bir söylemsel ikna, kodifikasyon ve “soft law” (esnek/bağlayıcı olmayan 

hukuk) kuralı olarak ortaya atılan normların zamanla uluslararası kamuo-

yunu değiştirmesi sonucu olduğunu, yalnızca bağlayıcı bir hukuk metninde 

yer almakla hukuk haline gelmediklerini açıklamaktadır.93 Janet Kovan Le-

vit’in “tabandan tepeye uluslararası hukuk üretimi” olarak nitelediği sürece 

göre, bağlayıcı olmayan, başlangıçta “hukuk” olarak nitelendirilemeyecek 

88 Paul Schiff Berman, “A Pluralist Approach to International Law” (2007) 32 Yale Journal of International 
Law 301, 302.

89 Ibid, 303.
90 Harold Hongju Koh, “Transnational Legal Process”, (1996) 75 Nebraska Law Review 181. 
91 Berman, 303.
92 Robert M. Cover, “The Supreme Court, 1982 Term—Foreword: Nomos and Narrative”, (1983) 97 Har-

vard Law Review 4, 43-46; Robert Cover, “The Folktales of Justice: Tales of Jurisdiction”, (1985)14 CAP. 
U. L. REV. 179 

93 Berman, 308.
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olan normların sonradan zamanla bağlayıcı ve yaptırımı olan uluslararası 

hukuk normlarının arasında yerlerini bulmasına birçok örnek vardır.94 Örne-

ğin, birkaç işadamının İsviçre’nin Bern kentinde bir barda kendi aralarında 

ortaya attıkları ihracat kredi sigortasına ilişkin bazı kurallar ve buna dayalı 

gizli mütabakat, yıllar içinde uygulanarak yaygınlaşmış ve sonuç olarak Dün-

ya Ticaret Örgütü tarafından tüm üye devletler üzerinde bağlayıcı kurallar 

haline gelmiştir.95 Bu kuralar geleneksel anlamda Madde 38’e dayalı olarak 

oluşmamış, kendi alanlarında etkin, devlet olmayan aktörler tarafından 

oluşturulmuştur.

3. Devlet Olmayan Aktörlerin ve Şehirlerin Yükselişi

Birleşmiş Milletlerin İkinci Dünya Savaşı akabinde kurulmasından yana 

sadece devletlerden oluşan dünya düzeni sorgulanmış ve gelişmelerle birlik-

te esnemeye, gelişmeye ve değişmeye başlamıştır. 1948 yılında Uluslararası 

Adalet Divanı’nın önüne gelen “Reparations for Injuries” yani “Zararlar için 

Tazminat” istişari görüş talebi, Divan’ı BM’nin statüsüne ilişkin bazı açıkla-

malar yapmaya zorlamıştır.96 Divan bu görüşte, Birleşmiş Milletler’in, ulus-

lararası hukuk tüzel kişiliğin haiz olduğunu belirtmiş, bunun gerekçesini ise 

“uluslararası ilişkilerin gerekliliği” ve BM’nin fonksiyonlarını yerine getire-

bilmesi için sahip olması gereken yetkiler olarak göstermiştir.97 Bu açıklama-

ya göre devletlerin, BM’yi kurarken ona yüklediği görevleri yerine getirebil-

mesi için tüzel kişiliğe ihtiyacı vardır ve bu yüzden tüzel kişilik mevcuttur.98 

Bu görüşün yayınlanmasının üzerine benzer argümanlarla dünya çapında 

etkin bazı sivil toplum örgütlerinin, insan hakları alanında devletlere karşı 

dava açabildikleri için bireylerin ve hatta uluslararası insancıl hukuk veya 

insan hakları hukukuyla bağlı oldukları kabul edildiği için büyük uluslararası 

şirketlerin ve silahlı örgütlerin dahi uluslararası tüzel kişiliği olduğu/olması 

gerektiği savunulmuştur.99

94 Janet Koven Levit, “Bottom-up international lawmaking: reflections on the new haven school of inter-
national law” (2007) 32 Yale Journal of International Law 393, s. 401.

95 Ibid.
96 International Court of Justice, Reparations for Injuries suffered in the Service of the United Nations, 

Advisory Opinion (İstişari Görüş), 11 Nisan 1948.
97 Ibid.
98 Ibıd.
99 Jacob Katz Cogan, Ian Hurd, Ian Johnstone (eds.) Oxford Handbook of International Organisations 

(2016), s. 957; August Reinisch, International Organisations Before National Courts (2002), s. 55; 
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KAYNAKÇAŞehirlerin durumu ise bunlardan farklıdır. Şehirlere devlet olmayan aktör 

demek zordur, çünkü şehirlerin hibrit karakteri, onları hem devlet organı, hem 

de devletten ayrı bir karaktere ve role sahip aktörler kılabilir. Bu yüzden Janne 

Nijman, şehirleri hem “devlet olmayan aktör” hem “devlet içi aktör” olarak ni-

telendirir. Bu koşullarda kesin olan söylenebilecek birşey varsa, bu da şehirlerin 

yalnızca devletlerin içinde, uluslararası hukukun ilgilenmediği ve görmediği iç 

aktörlere indirgenemeyeceğidir.

Son yıllarda, şehirler ciddi anlamda insan hakları hukuku ve uluslararası hu-

kuk ile kendileri arasında çeşitli ilişkiler kurmuşlardır. Örneğini bazı şehirler 

kendilerini “insan hakları kentleri” ilan etmekte, buna dayalı olarak uluslararası 

insan hakları sözleşmelerini sembolik olarak imzalamakta, yerel hukuklarına 

entegre etmektedirler.100 Bunun dışında, şehirler bu gibi uluslararası sözleşme-

leri uygulamak için yerel eylem planları hazırlamakta ve bunları kendi beledi-

ye sınırları içinde uygulamaktadır.101 Bazen belirli bir veya birkaç insan hakkı-

nın odak noktası olduğu, bazen ise şehrin genel olarak kendini “insan hakları 

kenti” olarak gördüğü bu durumlarda sıkça bir kurumsal reforma gidilmekte 

ve belediyeler yerel ombudsman veya insan hakları komisyonları gibi beledi-

ye içi veya bağımsız bürolar ve kurumlar oluşturmaktadır.102 Kimi zaman şe-

hirler, sınırları içerisinde bulundukları devletlerin taraf olmadığı uluslararası 

sözleşmeleri yerel ve tabandan tepeye hayata geçirmeye çalışarak belediye sı-

nırları içinde uygulamaya sokarlar. Örneğin, San Francisco, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik 

Sözleşme’yi, ABD’nin imzalamamış olmasına rağmen yerel düzeyde hukukuna 

entegre eden ve uygulamaya sokan şehirlerden biridir.103 Avusturya’nın Graz 

Moritz P. Moelle, The International Responsibility of International Organisations (2017), p. 267; Noemi 
Gal-Or, Math Noortmann and Cedric Ryngaert, “Conclusion: Can the AOG and MNC be Liable under 
International Law?”, in Noemi Gal-Or, Cedric Ryngaert, Math Noortmann (eds.), Responsibilities of the 
Non-State Actor in Armed Conflict and the Market Place (2015), s. 371; Noemi Gal-Or, Cedric Ryngaert, 
Math Noortmann (eds.), Responsibilities of the Non-State Actor in Armed Conflict and the Market 
Place (2015), s. 371; Cedric Ryngaert (ed.), Non-State Actors in International Law: from Law-Takers to 
Law-Makers (2010); August Reinisch, Cedric Ryngaert, Math Noortmann (eds.), Non-State Actors in 
International Law (2015).

100 Barbara Oomen, Martha F. Davis, Michele Griggolo (eds.), Global Urban Justice, The Rise of Human 
Rights Cities (2016), Cambridge University Press.

101 Ibid.
102 Ibid.
103 Martha Davis, “Cities, Human Rights and Accountability: The United States Experience”, in Barbara 

Oomen, Martha F. Davis, Michele Griggolo (eds.), Global Urban Justice, The Rise of Human Rights 
Cities (2016), Cambridge University Press; ACUNS 2018 Konferansı, 13 Temmuz 2018, Roma, Haidi 
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şehri ise, Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni yerel 

düzeyde uygulamak için halka bir eylem planında görmek istedikleri maddeleri 

sormuş ve gelen yüzlerce öneriyi bir el kitabı haline getirerek bir Graz Eylem 

Planı oluşturmuş, uygulamaktadır.104 

Öte yandan, Trump yönetimi Amerika Birleşik Devletleri’nin Paris İklim 

Anlaşması’ndan ayrıldığını belirttiğinde yine San Francisco ve New York önder-

liğinde birçok ABD kenti Paris emisyon kısıtlama kurallarını sınırları içerisinde 

kendilerinin uygulayacağını ve böylece yerel düzeyde sürdürülebilir bir dünya 

için ellerinden geleni yapacaklarını belirtmişlerdir. New York valisi Bill de Blasio 

Paris Anlaşması’nı bir yerel kararla New York hukukuna dahil etmiş, anlaşma-

nın hedeflerine ulaşmak için şehir bazında bir eylem planı oluşturulması kara-

rını vermiştir.105 New York yakın zamanda bundan daha da ileri giderek, şehrin 

Gündem 2015 -Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygulanmasındaki iler-

lemesini Birleşmiş Milletler’e rapor eden ilk şehir olmuştur.106

Şehirlerin bireysel faaliyetleri dışında özellikle çevre ve göç alanlarında gö-

rülen bir başka çok önemli gelişme ise şehirlerin dernekler ve örgütler kura-

rak uluslararası düzeyde daha aktif lobi ve politika yürütme, birbirleriyle iyi 

yönetim örnekleri paylaşma ve kendi aralarında özellikle insan hakları ve ye-

rel yönetime katılım alanlarında normlar ve standartlar belirleyip bunları ölç-

meye yönelik hareketleridir. Örneğin, devlet seviyesinde toplanan G6 ve G20 

zirvelerine benzer olarak toplanan C(City)40 zirveleri, dünyanın en önemli 

40 şehrinin birliği olarak başlayıp daha kapsayıcı bir hal almış ve günümüzde 

Dünya Bankası gibi bir uluslararası aktörle anlaşmalar imzalayarak bu finan-

sal anlaşmalardan faydalanmak isteyen üye şehirleri için minimum standartlar 

çizerek “bir çeşit yasama faaliyeti” gerçekleştirmiştir.107 Bir başka şehir birliği 

Haddad’ın San Francisco üzerine sunumu.
104 Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Graz Belediyesi tarafından organize edilen İnsan Hakları Kentleri Semi-

neri, Graz, Mart 2018. Klaus Starl ve Graz Belediye Görevlilerinin sunumları. 
105 New York Office of the Mayor, Executive Order “Climate Action Executive Order”, 2 Haziran 2017,  htt-

ps://www1.nyc.gov/assets/home/downloads/pdf/executive-orders/2017/eo_26.pdf. 
106 Citylab, “Why New York City is its Sustainability Progress to the UN”, 13 Temmuz 2018, https://www.

citylab.com/environment/2018/07/why-new-york-city-is-reporting-its-sustainability-progress-to-the-
un/564953/. 

107 Helmut Aust, “Shining Cities on the Hill? The Global City, Climate Change, and International Law. Review 
of Michele Acuto, Global Cities, Governance and Diplomacy. The Urban Link; Benjamin Barber, If Mayors 
Ruled the World. Rising Cities, Declining Nation States; Sofie Bouteligier, Cities, Networks, and Global 
Environmental Governance. Spaces of Innovation, Places of Leadership; Simon Curtis (ed.), The Power of 
Cities in International Relations”, (2015) 26(1) EJIL 255.
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olan ECCAR (Irkçılığa Karşı Şehirlerin Avrupa Koalisyonu) ise üyeleri için belirli 

norm ve standartlar belirleyerek üyelerinin bu normlara uyup uymadığını ta-

kip ederken, UCLG (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler) ise üye şehirlerinin 

katılımıyla bir “Kentteki İnsan Haklarına Yönelik Küresel Şart/Gündem” oluş-

turmuştur.108 Bu doküman, uluslararası insan hakları sözleşmeleriyle oldukça 

büyük benzerlikler içermekte, şehirlerin sorumluluklarını devletlerinkini ta-

mamlayan, geliştiren ve güçlendiren bir sorumluluklar bütünü olarak görmek-

te, yerel yönetimlerin coğrafi yetki sınırlarını açıklamakta ve şartın belediyele-

rin sınırları içinde bulunan tüm kişiler için geçerli olacağını öne sürmektedir.109 

Oldukça güçlü bir hukuki temelle fakat yine de yenilikçi bir nefesle hazırlanmış 

olan bu belgeye bugün 25 şehir taraftır.110

Birleşmiş Milletler’in şehirleşme ve yerleşim yerleri ile ilgili çalışan İnsani Yer-

leşim Programı UN HABITAT’ın çalışmaları kapsamında belediyelerin aktif söz 

sahibi olmak istemesi üzerine UNACLA, yani Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler 

Danışma Kurulu, tamamen belediyelerden oluşan bir BM organı olarak kurul-

muştur.111 Şehirlerin aktif lobi faaliyetleri sayesinde 2015 Gündem – Sürdürüle-

bilir Kalkınma Hedefleri arasında “Hedef 11 – Sürdürülebilir Şehirler ve Toplum-

lar”, yerini bulmuştur.112 Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 

yerel yönetimlerin insan hakları sorumluluklarının daha iyi anlaşılması için Ra-

portör Lars Molin’ı görevlendirerek “Yerel Seviyede İnsan Hakları İndeksi”ni ka-

bul etmiş ve yerel yönetimlerin insan hakları sorumlulukları üzerine çalışmalar 

ve derlemeler yürütmektedir.113 Bunun yanı sıra uluslararası hukuk açısından en 

önemli gelişme ise Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin 2015’te kabul 

ettiği “İnsan Haklarının Korunması ve Yaygınlaştırılması’nda Yerel Yönetimlerin 

Rolü” adı altındaki önerge ve “Yerel Yönetimler ve İnsan Haklarına İlişkin Kılavuz 

İlkeler”in geliştirilmesine yönelik başlattığı çalışmalardır.114 

108 UCLG, Global Charter-Agenda for Human Rights in the City, https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/
files/CISDP%20Carta-Agenda_ENG_0.pdf

109 Ibid. 
110 UCLG, Global Charter-Agenda for Human Rights in the City, Map of Signatory Cities, https://www.

uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/world-charter-agenda/signatory-cities-map. 
111 United Nations Advisory Committee on Local Authorities, https://unhabitat.org/unacla/.
112 Ibid.
113 Council of Europe, Congress on Local and Regional Authorities, Resolution 334 (2011) adopted on 

20 October 2011, Annex “Explanatory Memorandum”, Lars O. Molin, [Available at: https://rm.coe.
int/168071933b]

114 UN Human Rights Council, Role of Local Government in the Promotion and Protection of Human 
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4. Sonuç

Görüldüğü üzere, geleneksel uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk bakış 

açısıyla şehirlerin uluslararası ve yerel seviyede insan hakları ve uluslararası hu-

kuk ile kurdukları ilişkileri ve özellikle çevre ve göç alanlarında gösterdikleri pro-

aktif tutumları dikkate almamak analitik olarak uluslararası hukuk için büyük bir 

kayıp olacaktır. Bu sebeple uluslararası hukukun gelişiminde büyük rol oynayan 

bir akademik sivil toplum örgütü olan Uluslararası Hukuk Derneği “Şehirler ve 

Uluslarararı Hukuk” adında bir çalışma grubu kurmuştur. Cities of Refuge Pro-

jesi kapsamında çalışmalarımı yürütürken ben de, bir uluslararası hukukçu ola-

rak şehirlerin uluslararası hukukla kurdukları ilişkiler üzerine bir haritalandırma 

yapma ve tipoloji oluşturma, sonra da bu tarz ilişkilerin uluslararası hukuk teorisi 

ve insan haklarının yerelleşmesi açısından potansiyelini araştırma amacını taşı-

yorum. Bu amaç için projenin lideri Prof. Dr. Barbara Oomen ve tez eşdanışma-

nım Dr. Moritz Baumgaertel ile uluslararası gelişmeleri takip etmek üzere şehir 

örgütleri, BM, Avrupa Konseyi ve AB düzeyinde saha araştırması yapacak, daha 

önce çalışma yürütülmemiş bir alan olan, göç ve mültecilik alanında kurulan şehir 

örgütlerinin uluslararası politikalar üretmekteki rollerini araştıracağız. Bu nokta-

da yakın bir zamanda (Aralık 2018) hayata geçirilecek ve BM Genel Kurulu’nda 

duyurulacak olan olan “City Diplomacy Unit” adındaki bağımsız uluslararası şe-

hir temsilcisi kurumun akademik danışmanlığını da yapacağız. Bunun yanı sıra, 

kendi doktora projemin bir başka aşaması olarak, bu gelişmelerin dünyanın her 

yerindeki kentleri ilgilendirip ilgilendirmediğini ve merkezi ya da ademimerkezi 

yönetim biçimlerinin şehirlerin uluslararası etkinliği üzerindeki etkilerini araştır-

mak adına İsviçre ve Türkiye’den seçtiğim dört şehirde birer aylık saha araştırma-

sı yapacağım. Bu araştırmadaki amacım, anayasal düzeyde şehirlerin otonomi ve 

yetkilerinin, buna bağlı olarak da finansal ve insan kaynaklarının bu denli farklı 

olduğu iki ülkede şehirlerin göç ve insan hakları alanında yerel ve uluslararası et-

kinliğinin etkilenip etkilenmediğini ortaya çıkarmaktır. Umarız ki, bu araştırma-

larımızın sonucunda belediyelerin insan hakları ve göç alanlarındaki etkinliğinin, 

hem daha çoğulcu ve demokratik katılımı yüksek bir uluslararası hukuk üretimi-

ne, hem de insan haklarının yerelleşmesine katkıda bulunduğu ortaya çıkar.

Rights – Final Report of the Human Rights Council Advisory Committee, UN Doc. A/HRC/30/49, 7 
August 2015.
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Sempozyum 
Kapanış Bildirisi 

Göç, Uyum ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Bağcılar Belediyesi, Mar-

mara Belediyeler Birliği ve Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araş-

tırmaları Merkezi-TAGU işbirliği ile 18 Nisan 2018 tarihinde Bağcılar’da gerçek-

leştirilen Göç ve Uyum Sempozyumu, Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekili 

ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Halil Akkanat, Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Petermann 

ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un açılış konuşmaları ile başlamış, ko-

nu ile ilgili kamu kurumu temsilcileri, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımları 

ile önemli sonuç, ilke ve önerilere ,ulaşılmıştır. Kendi nüfusu 750 bin olan Bağcı-

lar, 100 bin civarında uluslararası göçmen ve sığınmacıya ev sahipliği yapan Bağ-

cılar Belediyesi’nden hareketle dünyada ve Türkiye’de göçün önemi vurgulanmış 

ve kapsamlı bir tarihsel geçmişe sahip olan bu kavramın güncel verileri paylaşıla-

rak açılış konuşmaları tamamlanmıştır. Buna göre; 
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1. Göç korkulması gereken değil, yönetilmesi gereken bir olgudur ve bütün 

göçmenlerin “uyumu” bu konuda büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple bütün 

göçmenler için uyum süreçlerinin birlikte yürütülmesi, dil bariyerlerinin aşılma-

sı, göçmenlere iş imkanlarının sağlanması, çocukların eğitime dahil edilmesinin 

önemi vurgulanmıştır. 

2. Bu çerçevede yereldeki uygulama örnekleri oturumda paylaşılmış ve yerel 

yönetimlerin göç ve uyum konusunda izledikleri bu politikaların kendi inisiyatif-

leri doğrultusunda yürütülmesinin ötesinde merkezi hükümet tarafından belir-

lenecek ana politikaya duyulan ihtiyacın altı çizilmiştir.  

3. Göçmenlerin sosyal uyumunun nasıl sağlanabileceğine ilişkin Avrupa’daki 

uygulamalarda yer alan “göçmen” ve “sığınmacı” farkının, bu konuda ayrı ayrı yü-

rütülen uyum çalışmalarının, alanda yaşanılan göçmenlerin niteliklerine göre iş 

bulması ve yüksek oranda işsizlik gibi problemlerinin konuşulduğu oturumda, bu 

süreçte dilin, kültürün, networklerin ve diyalogun önemi vurgulanmıştır. 

4. Göç konusunun bütüncül bir yaklaşımla ele alınması ve “insan” merkezli 

politikalarla geliştirilmesi gerekliliğine değinilmiştir. 

5. Göç ve uyum konusunun akademik perspektifte ele alındığı bu oturumda 

göçün tarihsel sürecine, dünyada ve Türkiye’de mülteci dağılımındaki adaletsizli-

ğin kentlerin mağdur olmaması ve toplumun huzuru için yönetilmesine, bu doğ-

rultuda Türk toplumunun göç ve uyum hakkında özellikle Suriyeli göçmenlerin 

toplumsal yapısına ilişkin bilgilendirilmesinin önemine, konu hakkındaki riskle-

re ve maliyetlerine değinilmiştir. Bunun yanı sıra oturumda uyum/ entegrasyon 

kavramının göç açısından önemi ve detayları, mülteci kentler/iltica şehirleri pro-

jesi ele alınmıştır.

Göçmenler, mülteciler, sığınmacılar ve yerel uyum, bu çerçevede yerel yöne-

tim hizmetlerinin ele alındığı “Göç ve Uyum Sempozyumu”nda şu hususlar ko-

nusunda genel bir uzlaşma ortaya çıkmıştır:

• Sorunlar yereldir ve yerelde çözülmesi gerekir. Bu bakımdan devletin strate-

jik kararlığı ve yerel yetki ve kapasite devretmesi elzemdir;

• Türkiye’deki yerel yönetimler yasal zemindeki sorunlara, kapasite ve mali 

kısıtlılıklara rağmen sığınmacılar konusunda olağanüstü çaba harcamakta ve 
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hemen hepsi evrensel düzeyde “iyi örnek” sayılabilecek uygulamalara imza at-

maktadırlar;

• Yerel birimler arasında göç ve sığınmacıların adil dağıtımı son derece önemli 

ve gereklidir. Aksi halde belediyeler verdikleri hizmetle paralel biçimde daha fazla 

yük alma riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

• Sığınmacılar konusu hem insani hem siyasi bir konu olsa da yerel yönetimler 

konuyu yerel uyum ve insani yönleri ile ele almayı tercih etmekte, konuyu siyasi 

tartışma alanının dışında tutmayı tercih etmektedirler;

• Sığınmacılar için sadece temel ihtiyaçların karşılanması değil, eğitim çalışma-

ları için de özel düzenlemeler gerekmektedir.

• Türkiye’deki yerel yönetimlerin yüklendiği sorumluluk ve sorunların dün-

yada başka yerlerle karşılaştırılamayacak ölçüde yüksek olduğu, bu konuda da 

önemli başarı sağlandığı ifade edilmektedir

• Yerel yönetimler arasında dengesiz dağılımın yanında en ciddi ikinci sorun 

koordinasyondur. Bu konuda hem ilçe belediyeler, hem ilçe ile ana kent belediyesi 

hem de uluslararası belediyeler iş birlikleri son derece değerlidir.   

• İstanbul gibi 550 bini Suriyeli olmak üzere 700 bin ile 1 milyon arası sığınma-

cıya ev sahipliği yapan bir kentte ana kent belediyesinin daha öncü rol oynaması 

ve bu konuda özel bir teşkilatlanma ile koordinasyonu sağlaması beklenmektedir.

• Uyuma yönelik çabalar hem ulusal/genel düzlemde hem de yerel düzeyde 

eşgüdümlü sürdürülmelidir.  

• Uyum için evrensel ilkeler olsada evrensel bir model yoktur. Bu model veri 

temelli ve hem genel hem de mikro (ilçe) bazlı geliştirilmelidir.

• Türkiye’de toplumsal kabul düzeyi çok yüksek olsada kırılgan/kerhen bir ka-

bul söz konusudur. Türk toplumunun bu konuda kazanılması önemlidir. 

• Yerel yönetim hizmetlerinin sığınmacılar nedeni ile kalitesinin düşmesi, hiz-

metlerin aksaması halinde sosyal gerginlikler artabilir, bu aynı zamanda siyasi 

sonuçlar da verebilir.

• Uluslararası iş birliklerinin kapasite gelişimi, teknik iş birliği ve mental iş 

birliği alanında geliştirilmesi potansiyeli son derece yüksektir. 
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• MBB gibi Yerel Yönetim Birliklerinin süreç içinde rolleri ve etkinlikleri arttı-

rılmalıdır.

• Yerel yönetimler ile sığınmacılar konusunda çalışan uluslararası kurumlar ve 

STK'lar ile iş birlikleri geliştirilmelidir. 

• İlçe nüfusunun %5’ini aşan sayıda sığınmacı barındıran bütün yerel yönetim 

birimlerinin özel birimler kurması gerekmektedir.

• Sığınmacıların yerel karar alma süreçlerine dahil edilmeleri gerekir

• Yerel yönetimlerin sadece vatandaş temelli değil, sığınmacılar için de kişi ba-

şına merkezi bütçeden kaynak almaları sağlanmalıdır.    

• Geleceğe umutla bakmak ve hem yerel halkın hem de statüsü ne olursa olsun 

o bölgede yaşayan “yabancıların” huzur içinde bir arada yaşayabileceği politikaları 

hak temelinde geliştirmek için çaba gösterilmesi ve bunun yerelden başlaması en 

çok önemsenen konu olmuştur.

 





BAĞCILAR
Göç ve Uyum Kenti
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Türkiye, göçlerin her türünün çok yoğun yaşandığı bir ülkedir. Ülke içi 

insani hareketlilik bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olan 

Türkiye’de son yıllarda yıllık ortalama 2,5 milyon insanın yaşadığı kenti terk 

ederek başka bir kentlere yerleştiği görülmektedir. Türkiye’nin sosyal, ekono-

mik, kültürel ve hatta siyasi yapısını yakından etkileyen bu süreç, hem kır-kent 

dengesini kent lehine değiştirmekte, hem de ülke kalkınmasının birinci derece-

de motivasyonu olmaktadır. 1950’li yıllarda Türkiye nüfusunun sadece % 20-

25’i kentlerde yaşarken, bu durum 1950 sonrasında kalkınma ve modernleşme 

hamleleri ile hızla değişmiştir. Bugün Türkiye nüfsusunun % 80’inden fazlası 

kentsel alan olarak tanımlanan yerlerde yaşamaktadır. 

Türkiye’deki iç göç hareketliliğinde İstanbul’un özel bir yeri olduğu açıktır. 

1927’de 680 bin olan İstanbul nüfusu, 23 yıl sonra yani 1950’de 983 bine çıkmış-

tır. Sonraki dönemde artış katlanarak devam etmiştir: 1960’da 1.4 milyon, 1970’de 

2.1 milyon, 1980’de 2.7 milyon olan İstanbul nüfusu 1985’de büyük sıçrama ya-

parak 5.4 milyona, 1990’da ise 6.6 milyona çıkmıştır. 2000’de nüfusu 8.8 milyon 

olan İstanbul 2010’da 12.7 milyona ve 2018’de ise 15 milyona çıkmıştır. Bu resmi 

sayıların yanı sıra İstanbul nüfusuna kayıtlı olmadığı halde İstanbul’da yaşayan ve 

milyonlarla ifade edilen İstanbullular'ın da İstanbul’da yaşadığı bilinmektedir. Son 

yıllarda sadece göç alan değil, göç de veren İstanbul’da 2010-2018 arasındaki bütün 

yıllarda sürekli 400 binin üzerinde göç alındığı gözlenmektedir. Örneğin 2014’de 

İstanbul’un aldığı göç 438 bin, aynı yıl verdiği göç ise sadece 424 bindir. 

Göç ve Uyum Kenti Bağcılar
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Bağcılar

İstanbul gibi, İstanbul’un ilçeleri de göçlerle oluşmakta. ve büyümektedir. İs-

tanbul’un hızla gelişen bir ilçesi olan Bağcılar da bunun tipik örneklerindendir. 

Bağcılar, Osmanlı döneminde Rum ahalinin yaşadığı Mahmutbey Nahiyesi´nin 

köylerinden biriydi. Mahmutbey Nahiyesi 1950´li yıllarda içinde jandarma ka-

rakolu, sağlık merkezi, eczanesi, postahanesi, elektrik birliği, sineması, misafir-

hanesi, köy muhtarlığı ve okul müdürlüğü lojmanı bulunan bir köy konağına 

sahipti. 1990´lı yıllara gelindiğinde hiç bir alt yapısı olmayan, çamur içinde yü-

zen sokakları ve caddeleriyle büyük bir köy hüviyetinde ve Bakırköy Belediye-

si´ne bağlı bir yerleşim birimi olan Bağcılar, 1992 yılında müstakil belediye ve 

ilçe haline getirilmiştir.

İsmini, şehrin her tarafında bulunan üzüm bağı ve meyve bahçelerinden alan 

Bağcılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Avrupa yakasının or-

tasında yer almaktadır. İstanbul’un yerleşim alanlarının şehrin dışına doğru kay-

ması, Bağcılar’ı İstanbul’un merkezindeki bir ilçe statüsüne getirmiştir. 

1965’de sadece 1.869 olan Bağcılar nüfusu, 1970’de 6.314’e, 1975’de 

21.426’e, ilçe olduğu 1992’de ise 306.586’e yükselmiştir. TÜİK tarafından ya-

pılan Adrese Dayalı Nüfus Sayımına göre 2015 nüfusu 757.162´dir. Bağcılar, 
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nüfus olarak İstanbul´un (Esenyurt ve Küçükçekmece’den sonra) 3. en bü-

yük ilçesi durumundadır. İstanbul nüfusunun % 4.98’inin yaşadığı Bağcılar, 

İstanbul ilinin Avrupa yakasında 22 km2'lik bir alana sahiptir. Türkiye’de 81 

ilin 50’sinden daha fazla nüfusa sahip olan Bağcılar ilçesinin nüfusu belir-

gin biçimde 1990 sonrası iç göç hareketlerine dayanır. 22 mahallesi bulunan 

Bağcılar, sadece iç göçmenlerin değil, uluslararası göçmelerin ve sığınmacıla-

rın da yöneldiği bir ilçedir. Bağcıların yerleşim yeri haline gelmesi, Mübadele 

(1923) sonrası ülkemize gelen Selanik göçmenlerinin bölgeye yerleştirilmesi 

ile başladı. Balkanlar'dan özellikle Bulgaristan'dan gelen soydaşlarla devam 

etti. Sonrasında ülke içinden gerçekleşen göçlere sahne olan Bağcılar, 1992’de 

ilçe olmasının ardından da göç almaya devam etti. Anadolu’dan ve Balkan 

ülkelerinden aldığı göçlerle sürekli büyüyen Bağcılar’da Türkiye nüfusunun 

yaklaşık %1’i yaşamaktadır.

Bağcılarda Mülteciler, Sığınmacılar, Yabancılar ve Göçmenler

Bağcılarda 2018 sayılarına göre Bağcılardaki Suriyeli sığınmacı1 (Geçici Ko-

ruma Altındaki Suriyeli) sayısı 51.493, diğer yabancı göçmenlerin sayısı ise 

5.938’dür. Yani Bağcılar’da sadece Suriyelilerin Ağustos 2018 itibari ile nüfu-

sa oranı % 4.39’luk Türkiye ve % 3.75’lik İstanbul oranlarının çok üzerinde % 

6.86’dir. Türkiye’de bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin 16 Ağustos 

2018 itibari ile sayısı 3.548.237, İstanbul’da ise 563.963 olan sayıları dikkate 

alındığında, Türkiye’deki toplam Suriyelilerin % 1.45’inin, İstanbul’dakilerin ise 

% 3.4’ünün Bağcılar’da olduğu anlaşılmaktadır. İstanbul’da yaşayan Suriyelile-

rin ilçelere dağılımına bakıldığında, bu sıralamada da Bağcılar’ın 39 ilçe içinde 

2. sırada olduğu görülmektedir. 1992’de kurulmuş ve nüfusu 757 bin olan bir 

ilçe olarak Bağcılardaki Suriyeli sayısı, 81 il bulunan Türkiye’de, 67 ildeki Suri-

yeli sayıdan bile daha fazladır. 

1 1951 Cenevre Konvansiyonuna taraf olan Türkiye, mülteciler konusunda “coğrafi kısıtlama” uygulamak-
ta ve sadece Avrupa’dan gelen ve koşulları uygun olanlara “mülteci” statüsü vermektedir. 2013’de çıkan 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu “mülteci” tanımına uygun olduğu halde, Avrupa’dan gelme-
yenler için ise “şartlı mülteci” tanımını kullanmaktadır. Türkiye’deki Suriyeliler için de Türkiye “geçici 
koruma statüsü” vermektedir.  Bu durumda Türkiye’deki Suriyeliler için hukuki bakımdan diğer bütün 
tanımlamalar (“mülteci”, göçmen vb) yanlıştır. Türkiye’deki resmi tanımları “geçici koruma altında” olan 
Suriyeliler bu çalışmada, sosyolojik bakımdan kullanılabilen, kolay ve yaygın bir kavram olan “sığınmacı” 
kavramı ile tanımlanmıştır.
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Bağcılar Belediyesinin Suriyeli Sığınmacılar Politikasının Temelleri

Bağcılar Belediyesi, Suriyeli sığınmacıların ilçeye ulaşmaya başlaması ile birlikte 

süreç yönetimi konusunda oldukça sistemli ve başka ilçelere de örnek olan adımlar 

atmıştır. Bu çalışmalar için Bağcılar Belediyesi 10 temel ilkeden hareket etmiştir: 

• “Savaş kötüdür ve vahşettir. Sorunları çözmenin ilk ve kaçınılmaz adımı 

savaşın bitmesidir.”

• “Savaştan, zulümden kaçan, savaşın tarafı olmayan mağdur ve kardeş in-

sanlar için kapımız açık olmalıdır!”

• “Politikalar insan odaklı ve hak temelli olmalıdır.”

• “Yeni gelenlerin kültürlerine saygı göstermeli, bunun için süreç asimilas-

yonu değil, uyumu hedeflemelidir.”

• “Ayrıştırmama, ötekileştirmeme, dışlamama” ilkeleri hep ön planda olmalıdır.

• Öncelik çocuklara, kadınlara ve engellilere verilmelidir.

• “Çalışmalar çok yönlü, kısa, orta ve uzun vade hedefleri ile yürütülmelidir.”

• “Sığınmacılar için yapılacak çalışmalarda, Bağcılar halkı mağdur edilme-

meli ve onların da desteği sağlanmalıdır.”

• Makul ulusal ve uluslararası işbirliklerine imkan sağlanmalıdır;

• Yetki ve kaynak kısıtlılıkları bilinmekle birlikte, bu durum hizmet verme-

nin önünde “bahane” olarak görülmemelidir.

• İlçemizde bulunan sığınmacıların/mültecilerin/göçmenlerin karar alma 

süreçlerine katılımı teşvik edilmelidir.

Strateji Belirleme Süreci

Bağcılar Belediyesi uyum konusunda yapılacak çalışmalar için kamu ku-

rumları, STK’lar, istişare toplantıları gerçekleştirerek ideal politikaları belir-

lemeye çalışmıştır. Bu çerçevede İstanbul’da ve ülke içinde sığınmacılar ko-

nusunda yapılan tüm çalıştay ve toplantılara Bağcılar Belediyesi adına etkin 

katılım sağlandı. Ülke içindeki iyi uygulamaları yerinde görülerek incelendi. 

Ayrıca yurt dışında göç ve uyum konusunda yapılan çalışmalar da toplantı ve 

ziyaretlerle yerinde müşahade edildi. 
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Kurum İçi Yapılanma 

Bağcılar Belediyesi iç yapılanmasında göçmenler konusunda yapılacak 

çalışmaları müdürlük bazında kategorize edip eylem planlarını oluşturmaya 

karar verdi ve bu çerçevede kurumsallaşma gerçekleştirildi. Diğer önemli bir 

adım da Belediye Meclisi çatısı altında “Mülteci Komisyonu”nun kurulma-

sı oldu. Belediyenin mülteci çalışmalarını tek merkezden yönetmek amacıyla 

“Göç ve Uyum Birimi” kuruldu.

Bağcılar Belediyesi göçmenler konusunda yapılacak çalışmaları “müdürlük” 

seviyesinde kategorize ederek eylem planlarını oluşturdu. Burada öncelik alan-

ları şu şekilde belirlendi:

• Çocuk Çalışmaları

• Sosyal Çalışmalar

• Kültürel Çalışmalar

• İstihdam

• Hukuki Haklar

• İnsani Yardım

Uluslararası İşbirlikleri

Bağcılar Belediyesi bir taraftan kendi kapasitesini güçlendirme yolun-

da uluslararası işbirliklerine özel bir önem vermektedir. Bu konuda öncelikle 

Almanya’nın Hamm Büyükşehir Belediyesi ile olan çalışmaların özel yeri bu-

lunmaktadır. Bu iş birliği çerçevesinde yapılan çalışmalar arasında Bağcılar ve 

Hamm Belediyesi personellerinin katılımı ile “Önyargıların Kırılması” konulu 

iki hafta süren geniş kapsamlı atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
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BAĞCILAR BELEDİYESİ'nin SURİYELİ SIĞINMACILAR İÇİN DESTEK 

VE UYUM KONUSUNDA YAPTIĞI BAZI ÇALIŞMALAR

Suriyeli Mülteciler İçin Yardım Kampanyaları

Bağcılar Belediyesi kendi ülkelerinde yaşanan  iç savaştan dolayı Türkiye’ye 

sığınmak zorunda kalan Suriyeli mülteciler için yardım kampanyası başlattı ve 

toplanan yardımları Başbakanlık yardım hesabına gönderdi.

İnsani Yardımlar 

Bağcılar Belediyesi İhtiyaç sahibi sığınmacılara gıda, ısınma, yakacak, ev 

eşyası, temizlik malzemeleri ve medikal malzeme gibi yardımlarda bulunmaya 

devam etmektedir. BM, BMMYK, Avrupa Birliği ve diğer kurumların yardım 

paketlerini birinci elden mültecilere ulaştırılmaktadır.

Kırtasiye Yardımları 

Bağcılar ilçesinde okullarda okuyan 6.748 sayıdaki sığınmacı çocuğa kırta-

siye ve okul giysisi yardımı yapılmaktadır. Belediye, diğer kamu kurumları ile iş 

birliği içinde yaklaşık 15 bin civarında olduğu tahmin edilen okul çağındaki ço-

cuğun tamamının okullaşması için de çalışmalarına devam etmektedir. Bağcılar 

ilçesinde eğitim çağındaki T.C. Vatandaşı nüfus sayısı 145.000 civarındadır. Bu 

nüfus sığınmacılar ile bilikte %10 artmıştır. 
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Gönüllü Meclisleri ve Sığınmacılar 

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Makine Mühendisi Zey-

nep Yusuf, Türkçe’yi ana dili gibi öğrendi. Eşi ve çocuklarına da Türkçe’yi öğre-

ten Zeynep, dil bilmediği için sosyal hayatta sıkıntı çeken Suriyeli mültecilere 

gönüllü tercümanlık yaparak yardım ediyor. Şimdi Bağcılar Belediyesi Kadın 

Meclisi üyesi olan Zeynep Yusuf, program ve etkinliklerde kurumlarla Suriyeli-

ler arasındaki bağı kuruyor.

Çocuk, Gençlik Meclisleri ve Sığınmacı Çocuk ve Gençler

Belediyenin çocuk ve gençlik meclisi toplantılarına Suriyeli çocuk ve genç-

lerde dahil edilmektedir. Yönetişim olgusunun güzel bir örneği olan gönüllü 

çocuk  ve gençlik meclisine sığınmacı çocuk ve gençlerin de katılımı önemli bir 

perspektif sunmaktadır. 

Türkçe Dil Eğitimi

İlçedeki okullarda, Bilgi Evlerinde, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde 

sığınmacılara yönelik Türkçe Dil Eğitimi verilmektedir. 

Uyum Çalışmaları ve “Beyaz Geziler” 

Uyum çalışmalarına verilecek güzel örneklerden bir diğeri ise “Beyaz Gezi” 

olarak adlandırdığımız şehir gezileridir. Geziler ile sığınmacılara hem Bağcılar 

ilçesi ve kurumları anlatılıyor hem de uyum süreçleri tamamlanıyor.
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Paylaşım Noktası 

Maddi durumu belli bir seviyenin altında olan kişilere giyecek desteği ver-

mek üzere kurulan ve uzun yıllardır hizmet vermeye devam eden Bağcılar Bele-

diyesine ait “Hayır Çarşısı Paylaşım Noktası” Suriyeli sığınmacılara da açılmış, 

kendilerine giysi yardımında bulunulmaktadır.

Bağcılar İletişim Merkezi (Türkçe, Arapça, İngilizce) 

Bağcılar Belediyesi'ne ulaşma konusunda iletişim sorununu ortadan kaldır-

mak üzere farklı diller konuşabilen personelleri istihdam ederek olası iletişim 

kaynaklı sorunların üstesinden gelinmiştir. 

“Suriyesiz Çocuklar” Türkçe Dil Atölyesi

Bağcılar’da daha önce eğitim veren Kadimun, El-Sirac, El-Maarife Okulları 

için Bağcılar Belediyesince hazırlanan fonlu proje ile okulların birer sınıfına “Dil 

Atölyesi Kurulumu” yapılmıştır.

Bilgi Evleri 

Bilgi Evlerinde Türk çocuklar ile birlikte Suriyeli sığınmacı çocuklara da eği-

tim desteği verilmektedir. 
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Kızılay Toplum Merkezi 

Bağcılarda sahada aktif çalışmalar yapan Kızılay Toplum Merkezi ile birlikte 

yine mültecilere gerek lojistik gerekse insani yardımlar konusunda destek çalış-

maları devam etmektedir. 

Kadın Aile Kültür ve Sanat Merkezi 

Bağcılarlı kadınlar ile mülteci statüsündeki kadınlara aynı çatı altında mes-

leki eğitimler sağlamaya devam ediyoruz. Türk ve Mülteci kadınların ortak ça-

lışmalarıyla Tarihi Yarım Ada Gezileri, Kaynaştırma Yemekleri ve çeşitli sosyal 

sorumluluk çalışmaları yaptık.

Dil Evi 

Arapça-Türkçe, İngilizce-Türkçe dil kursları ve pratik konuşma çalışmaları 

hem sığınmacılara hem de Bağcılar halkına verilmektedir.. 



167
Göç, Uyum ve Yerel Yönetimler

İstihdam 

Belediyenin kariyer merkezi ile mültecilerin iş bulmalarına destek verilmektedir.

Suriyeli ve Türk Kadınlar Yöresel Yemekleri Çalışması

Suriyeli mülteci kadınların topluma adapte olması amacıyla Bağcılar Beledi-

yesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Suriyeli ve 

Bağcılarlı kadınlar hem yöresel yemeklerini pişirerek birbirlerine öğretti, hem 

de arkadaş olmalarının zemini hazırlandı.



168
Göç, Uyum ve Yerel Yönetimler

Sempozyumdan
Görüntüler
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Notlar
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