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Mehmet Emin ESEN

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı

Editörden

KÜRESEL DÜNYANIN SORUNU GÖÇ

Dünya gittikçe küreselleşen bir köy haline 
geliyor. Bu küreselleşme, refahın benzeş-
mesi ile birlikte sorunların da benzeşme-

sine yol açıyor. Dünyanın pek çok bölgesinde 
siyasi, insani krizler her geçen gün biraz daha 
kaotik bir hale geliyor. Günümüz küresel dünya-
nın en önemli sorunlarından birisi de siyasi istik-
rarsızlık, yaşanan çatışma ve şiddet olaylarından 
kaynaklanan göç olgusu. 

Özellikle geride bıraktığımız 2018 yılı mülteci-
lerin yaşadığı dramlara sahne oldu. Kendilerine 
yeni bir hayat alanı bulmaya çalışan mültecilerin 
denizlerde can vermesine şahit olduk. Derin de-
nizler, küçük bedenleri kaldıramadı, yüzlerce ço-
cuk, yüzlerce mülteci daha iyi bir yaşama sahip 
olmak için çıktığı yolda can verdi. Ne var ki, ne 
dünya kamuoyu ne de dünya siyaseti bu insani 
dramlara yeterli ilgiyi göstermedi. 

En önemli sonuçlarını yaşanan trajedilerde ve 
insani dramlarda gördüğümüz göç, şüphesiz ki 
ekonomiden güvenliğe kadar geniş bir yelpa-
zede etkisini gösteriyor. Özellikle yoğun bir göç 
dalgasına maruz kalan ülkelerin yaşadığı prob-
lemlerin başında ekonomik sıkıntılar, güvenlik 
problemleri ırkçılık ve hem o ülkenin kendi va-
tandaşları hem de göç eden insanların yaşadığı 
adaptasyon problemleri geliyor. Özellikle ülke-
mizi baz alarak konuştuğumuzda başta Suriyeli 
mülteciler olmak üzere iç karışıklık yaşanan ül-
kelerden gelen mültecilerin uyum süreci önemli 
bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. 

Kamuda Sosyal Politika Dergisi’nin bu sayısını 
işte bu çerçeveye oturttuğumuz göç konusuna 
ayırdık. Göç olgusunun tanımı, nedenleri, so-
nuçları, devletler ve toplumlar bazında yapılma-
sı gerekenler şeklinde geniş bir yelpazeyle göç 
konusunu irdelemeye çalıştık. 

Kamuda Sosyal Politika’nın bu sayısında göç 
konusuyla Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 
AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Prof. Dr. 
Erdinç Yazıcı, Prof. Dr. Talat Canbolat, Mehmet 
Atilla Güler, Kürşat Tutar yer alıyor. Ayrıca ülke-
mizin merhamet elini uzak coğrafyalara ulaştı-
ran Türk Kızılay’ı Genel Müdürü Dr. Kerem Kınık, 
sorularımızı yanıtlayarak dergimize konuk oldu. 
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) da kendi pers-
pektifinden göç olgusunu ele alan bir rapor ile 
dergimizde yer alıyor. Dosya konumuzu “göç” 
konusuna ayırdığımız bu sayımızda öte yan-
dan 100. yılını geride bırakan Uluslararası Çalış-
ma Örgütü ILO’yu da dergimize taşımış olduk. 
ILO’nun mevcut durumundan hareketle, yapıl-
ması gerekenleri, ILO’nun hedeflerini irdeledik. 

Geçtiğimiz yıl Memur-Sen olarak 66 yıllık bir te-
keli kırarak ilk kez bir Kamu Görevlileri sendika-
sı olarak ILO’da emek kesimini temsil ettik. Bu, 
hem Türkiye’deki çalışma hayatı ve sendikacılık 
adına hem de kamu sendikacılığı ve kamu çalı-
şanları adına önemli bir değişimdi. Zira ilk kez 
kamu görevlileri, uluslararası alanda temsil edi-
lerek emek mücadelesi zemininde daha güçlü 
şekilde yer almış oldular. Bu ayki sayımızda işte 
bu çerçeveyi de esas alarak bir ILO dosyası ha-
zırlamış olduk.

Uluslararası Çalışma Örgütü dosyasında Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın ILO Genel 
Kurulu’nda yaptığı konuşmanın yanı sıra ülkemi-
zin önemli konfederasyonlarından Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Genel Başka-
nı Kudret Önen, Türkiye sendikacılığı açısından 
ILO’yu değerlendiren bir yazı ile  dergimizde yer 
alıyorlar. ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan 
ve Memur-Sen Dış İlişkiler Uzmanı Jonilda Rra-
paj da yazılarıyla dergimizde bulacağınız diğer 
isimler. 
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GÖÇ OLGUSU, “YENİ BİR DÜNYA MÜMKÜN” 
ANLAYIŞIYLA İRDELENEBİLİR

Ali YALÇIN

Memur-Sen Genel Başkanı

20 Ocak 2019’un akşam saatlerine doğru 
ajanslara bir haber düştü: Akdeniz'de 170 
göçmen ‘ölü ya da kayıp’… Haberin spotu 

ise şöyle: Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşma-
ya çalışan göçmenlerin bulunduğu iki teknenin 
batması sonucu 170 kişinin öldüğünden endişe 
ediliyor. Açıklama, Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği'nden geldi.”

Hayatın hızı içinde kaybolup giden yeni bir haber 
daha algılarımızı yalayıp geçiyor. Oysa, haberin 
nesnesi haline dönüşmüş on binlerce göçmen, 
dünyanın dört bir yanına dikilen taştan utanç 
duvarlarına çarparak ölüyor. Ayağına çelme takı-
lanlar, asimile edilmek istenenler, ötekileştirilen-
ler, öldürüleceği biline biline iade edilenler, ok-
yanusların ortasına hapsolmaktan başka bir yol 
bulamayanlar… Göç konusu, insanın varoluşuyla 
başlayan asırlara sari bir olgu olarak karşımıza çı-
kıyor. Geçmişten günümüze gerçekleştirilen göç-
lerle insanlar farklı coğrafyalara göç ederek ya-
şamlarını idame ettirmeye çalışmışlardır. insanlar, 
yaşamak, özgür kalmak, yeni arayışlar içinde 
bulunmak, siyasi baskılardan kaçmak, bölgesel 
çatışmalardan uzaklaşmak ve daha nice sebep-
lerden dolayı göç etmek durumunda kalmıştır. 
Biz biliyoruz ki; bugünkü göç olgusunun temelin-
de ise kapitalist emperyalizmin ürettiği şiddet ve 
yoksulluk dalgası var.

Tarih özellikle siyasi kaynaklı olmak üzere defa-
larca göç buhranını yaşadı. Ancak göç olgusu-
nun, nitelikli bir şekilde incelenmesi günümüze 
dek pek de mümkün olmadı. Günümüzde ise göç 
konusu, görece refahın hâkim olduğu Avrupa’da 
popülist aşırı sağ siyaset için bir rey kaynağı olur-
ken, diğer yönüyle de sonu gelmez dramlar silsi-
lesini de beraberinde getiriyor. Kapitalist dünya 

vesayet savaşlarıyla, milyonlarca insanı “kavim-
ler göçü” benzeri bir kitlesel göç zorunluluğuna 
tabi tutarken bir taraftan da, mülteciler yeni bir 
yaşamın kıyılarına bile erişemeden can veriyor. 
İnsanlığa kalın duvarlarla set çeken bu anlayışın 
aslında göç konusunun da temel eyleyicisi olarak 
göründüğünü ayrıca belirtmek gerekir. Coğrafya-
larda gezinen “terör hayaleti”, emperyal kurgu-
larla yap-boz tahtasına dönüştürülen sınır hatları 
ve çok sayıda diğer etmenlerle kapitalist kurgu, 
hem insanları göç yoluna itiyor hem de onların 
maviliklerde boğulmalarına göz yumuyor. Tür-
kiye ise bütün bunlara inat ensar hassasiyetiyle 
göçmenlere kucak açıyor, tüm dünya ülkelerine 
de aslında ahlaki bir mesaj veriyor; “Yeni bir göç 
politikası mümkündür.” 

Türkiye bu tavrıyla, Birleşmiş Milletler Mülteci-
ler Yüksek Komiserliği (UNHCR) raporuna göre; 
2014'te dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği 
yapan ülke konumuna geldi. Ayrıca en çok bi-
reysel sığınma başvuruları yapılan ülkeler ara-
sında Türkiye ipi göğüslüyor. 2014'te Türkiye 1 
buçuk milyon göçmen kabul etti. Buna karşılık 
yapılan başka bir ankette ise, göçmenlerin reddi 
konusunda Avrupa başı çekiyor. Macaristan yüz-
de 48’le, Estonya yüzde 29’la, Çek Cumhuriyeti 
28’le, Litvanya 27, Büyük Britanya 26, Fransa 18’le 
göçmenleri kabul etmeyi reddediyor. Buna sebep 
olaraksa, “Göçmenlerin kültürel, dini ve kriminal 
olarak” tehdit olarak algılanması…

Sınırlı sayıda çözümcül yaklaşımların yanı sıra 
dünya üzerindeki bu dışlayıcı ve ötekileştirici po-
litika sürüp giderken artık her yeni günde yeni 
bir mülteci ölümünün, kaybolmasının ya da insan 
kaçakçıları tarafından kaçırılmasının yadsındığına 
şahitlik ediyoruz. Uluslararası güçler ise, sorunun 
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görünmesini dahi engellemeye çalışmakta… Ne 
yazık ki insanlığın bir kısmı kitlesel iletişim araçla-
rının görsel mezeler haline getirdiği mültecilerle 
bağ kuramıyor,  acıları göremiyor, vicdansızlık-
ların ayırdına varamıyor. Artık savaşlar hepimi-
zin oturma odalarında sükûnet içinde seyredilip 
dinlenen görüntü ve seslere dönüşmüş durumda. 
Bunun sonucunda, ülkelerinden göçmek duru-
munda kalan mülteciler, dikilen utanç kulelerine 
bile erişemeden can veriyor. Bugün milyonlar-
casından bahsettiğimiz “göçmenler” kavramı ne 
yazık ki kitle iletişim araçlarıyla, “sayılara” dönü-
şüyor. Kapitalist dayatmacı kültürle, mülteci ya 
da diğer kitlesel ölümlere karşı, medya araçları 
karşısında pasif bir konumla konumlandırılan in-
sanlar ise günümüzde sadece “seyrediyor”. Geli-
nen noktanın vehameti, sadece Akdeniz’de son 
5 yıldır boğularak ölen mültecilerin sayısıyla an-
laşılabilir. 2014 yılı: 3 bin 279, 2015 yılı: 3 bin 771, 
2016 yılı: 3 bin 521, 2017 yılı: 2 bin 993, 2018 yılı: 
2 bin 262… 

Dolayısıyla terör örgütleri aracılığıyla vekalet sa-
vaş stratejileriyle yerlerinden edilen masum in-
sanlar, kendi bölgelerini çepeçevre saran ve bu 
coğrafyalardaki güç mücadeleleriyle milyonlarca 
insanı, göç yollarına sevk eden kapitalizmin söz-
de güneşli coğrafyalarına göç ediyor.

Tüm bunlarla birlikte, medyanın da göçmen ol-
gusunu bağlamından kopararak, hedef gösterme 
aracı olarak kullanmaya çalışması bu konunun 
çözümü için yeni adımlar atmayı engelliyor. Ya-
pılan röportajlar, belgeseller, haberler ve geçti-
ğimiz günlerde yaşanan medya skandalları… Al-
man Der Spiegel dergisinin gözde muhabiri Claas 
Relotius’un, “Türkiye’deki göçmen çocuklar” ha-
berinin kurgu olduğunu açıklaması, daha sonra 
BBC’nin belgeselinde, Suriyeli olduğu iddia ettiği 
kadının esnaf tarafından Harran’lı olduğu bilgisi-
nin paylaşılması ve BBC’nin belgeseli apar topar 
yayından kaldırması… 

Bunların hemen hemen tamamı gözlerimizin 
önünde cereyan ediyor. Dünya, bir tiyatro sahne-
sine benzer şekilde tahkim edilmiş farklı kuklalar 
tarafından karanlık bir kâbusa sürükleniyor. Emek 
kurgusuyla bakıldığında da mülteciler açısından 

hem bir “karşılıksız emek” hem de kimliksel bir 
“yok oluş” söz konusu. Mülteciler, sığındıkları ül-
kelerde emeklerinin karşılığını tam anlamıyla ala-
mıyor ve yerli çalışan kesim tarafından öteki ola-
rak görülüyor. Bu olgunun boyutları, ileride farklı 
bir bunalım ikliminin de habercisi olabilir. Do-
layısıyla göç, göçmenlik, mülteci, iltica, tüm bu 
kavramlara derinlikli bakmak, evveliyle ahiriyle 
kapsamlı bir şekilde düşünmek önemli. Göçmen-
lik olgusunun dününü ve bugününü düşünürken 
yarınını da düşünmek, sağlayacağı diğer etkilere 
de “insan odaklı” bakmak durumundayız. Tüm 
dünya ülkelerinde faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşlarının da “göç” odaklı çalışmalarını sık-
laştırması ve yarın için “öneri” niteliğinde cevap-
lar ve tavsiyeler üretmesi önemli.

Geçtiğimiz ayda Marakeş’te “BM Küresel Göçmen 
Paktı” imzalandı. 150'den fazla ülke, göç sorunu-
na küresel ölçekte çözüm bulmak için Birleşmiş 
Milletler (BM) tarafından hazırlanan "Güvenli, 
Kontrollu ve Düzenli Göç İçin Küresel Göçmen 
Paktı'nı" kabul ederken, göçmen karşıtı ülkeler 
paktı eleştirdi, ABD ve AB ülkelerinin bir bölümü-
nün de içinde olduğu 15 kadar ülke ise karşı çıktı. 
Paktın bağlayıcılığı ise bulunmuyor. Yani görsel 
düzlemde var olan, ancak uygulayıcılığı bulun-
mayan, göç konusuna pozitif bir hareket getire-
ceği yine de şüpheli olan farklı bir girişim…

Bu noktada, Türkiye’nin üzerine düşen önemli 
görevler var. Türkiye, bu konudaki duyarlılığı-
nı hali hazırda zaten gösteriyor. Ancak çözümü, 
sorunun kökenine inerek, bir daha vuku bulma-
yacak şekilde ele almak gerekiyor. Türkiye, tüm 
dünya ülkelerini ilgilendirecek yeni bir politika 
koyma girişimi noktasında en samimi yaklaşımı 
sergileyebilir. Oluşturduğu politikalarla, şiar edin-
diği medeniyet tasavvuruyla buna muktedir bir 
görüntü çizen Türkiye, günümüzde de insanlığın 
güvenli limanı olmayı sürdürüyor. Tüm dünyada 
mültecilere, “ötekileştirme”, “dışlama” ve “asi-
milasyon” politikalarıyla muamele eden küresel 
güçlere rağmen, Türkiye, “Yeni bir dünya müm-
kündür” diyebilir, söylemini çok daha güçlü bir 
şekilde dillendirilebilir
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Göç kavramı sözlükte “Ekonomik, toplum-
sal, siyasi sebeplerle bireylerin veya top-
lulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, 

bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine 
gitme işi”1  olarak tanımlanmaktadır. Gayet de 
isabetli ifadedir. Ancak göç olgusunun Ay’ın ka-
ranlık yüzü gibi hep saklı kalmış bir gerçekliği 
vardır. O da insan ruhuna verdiği zarardır.

İnsanlık var olduğundan beri göç mevcuttur. Do-
ğal afetler, savaşlar, ekonomik nedenler, sosyal 
ve siyasal etkenler insanoğlunun tarih boyun-

ca göç etmesine sebep olmuştur. Bu sebeple 
göç; vatanından kopmak, yerinden yurdundan 
olmaktır.  Muhtaç olmak, mahrum kalmaktır. 
19’uncu yüzyılda milyonlarca insan göç etmiştir. 
1’inci ve 2’nci Dünya Savaşı’nda yaşanan siyasi 
kargaşa ve savaşlar nedeniyle sadece Avrupa’da 
beş milyon insan yerinden olmuştur. 1950 yılın-
da BM Mülteciler Yüksek Komiserliği kurulmuş 
ve mültecilerin statüleri ile ilgili hukuk oluşmaya 
başlamıştır. Ancak son yıllarda yaşanan göç so-

Şeref Malkoç

Kamu Başdenetçisi

Asırlardır katliamdan kaçan Musevilerden, Doğu Avrupa’daki Hris-

tiyanlara, Kafkasya ve Balkanlardaki Müslümanlara kadar bu top-

raklar herkesin güvenli bir limanı olarak kabul görmüştür. 

LİMANI TÜRKİYE 

MAZLUMLARIN

GÜVENLİ

  1http://tdk.gov.tr, “Göç”, erişim 01 Ocak 2019
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runları karşısında, özellikle gelişmiş ülkeler ciddi 
hiçbir çaba göstermemişlerdir. Bunun en somut 
örneği Suriye’dir. Suriye’de 1.000.000 insan ha-
yatını kaybetmiş, milyonlarca insan yaralanmış, 
13.500.000 mülteci olarak yardıma muhtaç hale 
gelmiş, 5 milyondan fazla insan ülkesini terk et-
miş, başka ülkelere sığınmıştır.

Görüleceği üzere, büyük savaşlar, büyük yıkım-
lara yol açarken, büyük göç dalgaları meydana 
getirmiştir. İnsanlığı karmaşık hale getiren dal-
galanmalar sebebiyle hayatlar, idrakler, mede-
niyetler yeniden inşa olmuştur. 

Biz de bu makalemizde, göç ve mülteci olgusu-
nu merkeze alarak, konuya bütüncül bir yakla-
şım sergilemek adına, insan hak ve özgürlükleri 
temelinde göç olgusunun dünü ve bugününü 
aydınlık ve karanlık taraflarıyla örneklendirerek 
hayatın gerçekliğinden kopmadan değerlendi-
receğiz.

İnsan İnsanın Kurdu Değil, Kardeşidir

Bugün Dünya’nın hangi coğrafyasına giderse-
niz gidin mutlak suretle bir göç hikâyesi din-
leyebilirsiniz. Kimi zaman bir yok oluşun, kimi 
zamansa bir var oluşun hikâyesidir bu. İnsan-
lık tarih boyunca hayatta kalabilmek için türlü 
neviden uğraşlar ile meşgul olmuştur. Savaşlar 
görmüş, barışlar yapmıştır. Her seferinde ken-
dinden, ailesinden, toprağından kopmak duru-
munda kalmıştır.  İnsanlığı bu duruma getiren 
de yine kendisinden başkası değildir. Ancak bu 
argümanı ortaya koyarken de Batılı anlayışın 
dayattığı Thomas Hobbes imzalı “insan insanın 
kurdudur”2  düşüncesine de katılmamız inancı-
mız açısından pek tabi ki de mümkün görün-
memektedir. İslam inancına göre “İnsan insanın 
kardeşidir”.  Kur’an-ı Kerim’de yüce Allah, “Hep 
birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın. 
Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nime-
tini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar 
idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun 

“Belde-i emin” olan Türkiye, 
merhum Fethi Gemuhluoğlu’nun 
ifadesiyle “göze sezdirmeden göz-
yaşı silen dostların” ülkesidir.

  2 “Homo homini lupus”
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bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine 
siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o 
sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini 
böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. 
Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötü-
lükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kur-
tuluşa erenler onlardır.”3  buyurmaktadır.

Nefret, kin ve garabet bir müminin lügatinde yer 
almamaktadır. Mümin “her işte bir hayır vardır” 
düşüncesini içselleştiren bir kültürün temsilci-
sidir. Bunun en güzel örneği Hz. Peygamber’in 
(S.A.V.) 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicre-
tidir. Bu göç, hem insanlık tarihi açısından hem 
de Arap coğrafyası açısından yeni bir başlangı-
cın temelini oluşturmuştur. Çünkü Hz. Peygam-
ber, Medine’ye göç ettiğinde orada yaşayan 
tüm ahaliyle beraber bir kardeşlik hukuku geliş-
tirmiş ve evrensel ölçekte bir sözleşme ortaya 
koymuştur. Bu sözleşme Medine Vesikası olarak 
bilinmektedir. Medine Vesikası ile yalnızca İslam 
coğrafyaları etkilenmemiş tüm insanlık için yeni 
bir medeniyetin başlangıcı olmuştur. Bu sözleş-
me, mikro ölçekte insan hak ve özgürlüklerinin 
makro boyutlara ulaşmasının temel mimarıdır. 
Bugün modern kabul edilen anlayışların bizlere 
sunduğu, “bir arada yaşama kültürü”, “eşitlik”, 
“hakkaniyet”, “adalet” ve “özgürlük” kavramları-
nın temel kaynağı Medine Vesikasıdır. Sözleşme-
ye göre her türlü ırktan, mezhepten, dindenin-
sanlar bir arada yaşayabilecek ve kimse kimseyi 
ötekileştirmeyecektir. 

İslam’ın tüm insanlığa armağan ettiği bu miras 
Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nde vücut bulmuş 
ve günümüz Türkiye'sine kadar da süreç de-
vam etmektedir. Asırlardır katliamdan kaçan 
Musevilerden, Doğu Avrupa’daki Hristiyanlara, 
Kafkasya ve Balkanlardaki Müslümanlara kadar 
bu topraklar, herkesin güvenli bir limanı olarak 
kabul görmüştür. Merhamet ve şefkat medeni-
yetinin eli sadece bu topraklarda sığınanlara de-
ğil, dünyada dili, dini, rengi, ırkı ve etnik kökeni 
ne olursa olsun herkese uzanmakta ve dünyaya 
iyiliğin ve insanlığın nasıl oluşabileceğini göster-
mektedir. Bizim dinimiz, inancımız, gelenek ve 
göreneklerimiz, annelerimiz, babalarımız, ata-
larımız ve bizim öğrendiklerimiz söyler ki; bize 
“Yaratılmışların en şereflisi insandır.” Biz insana 
hizmet ederiz. Osmanlı-Rus savaşı sonrası bu 
topraklara Kafkaslardan ve Balkanlardan insan-
lar gönderildi. Bu topraklardaki insanlar onlara 
sırtını dönmediler. Bugün bu topraklarda Gürcü-
ler, Abhazlar, Çerkezler, Tatarlar, Bulgaristan’dan 
göçenler var.

“Belde-i emin” olan Türkiye, merhum Fethi 
Gemuhluoğlu’nun ifadesiyle “göze sezdirmeden 
gözyaşı silen dostların” ülkesidir.

Dolayısıyla, geçmişimizden miras aldığımız bu 
parametreleri, milletimiz ile beraber yoğun bir 
farkındalık duygusuyla işliyor ve günümüze 
yansıtmak için gereken fedakârlığı yapmak için 

  3 Âl-i İmrân Sûresi 3:103-104
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kayda değer çabalar sarf ediyoruz. Bu durumun 
en bariz örneği Suriye’den göç eden mültecilere 
karşı izlediğimiz politika ve kurallar olarak de-
ğerlendirilebilir.

Kimsesizlerin Kimsesi Olmaktan 
Vazgeçmeyen Anadolu

Tarihimizden devraldığımız mirasla Osmanlı 
döneminden bu yana işgal ve katliamlardan ka-
çan mültecilerin sığındığı güvenli bir liman olan 
Anadolu, bir kez daha topraklarındaki baskı, zu-
lüm ve savaştan kaçan milyonlarca Suriyeli mül-
teciye kapılarını açmıştır.

Daha 100 yıl öncesine kadar aynı bayrak altın-
da birlikte yaşadığımız bu mülteciler, ülkemizde 
koruma altına alınırken; dini, dili, rengi, ırkı sor-
gulanmamış, maliyet hesabına, gelir durumuna 
veya eğitim düzeyine bakmadan insanlık için 
gerekenler yapılmıştır. Zira bizim inancımıza 
göre herhangi bir idareci, kapısını ihtiyaç sahi-
bine, yoksula ve elinde hiçbir şey olmayan fakire 
kapatırsa, ihtiyaç ve fakirlik içine düştüğünde 
Allah da göğün (cennetin) kapılarını onun yü-
züne kapatır.

Şu anda, 3,5 milyonu Suriye ve Iraklı olmak üze-
re toplamda 4 milyonun üzerinde sığınmacıyı 
ülkemizde barındırıyor, onlara ev sahipliği yapı-
yoruz. Türkiye olarak ölümden kaçarak hayatla-
rını kurtarmak için ülkemize gelen herkese sahip 
çıkmayı insani bir görev olarak telakki ediyoruz. 
Ülkemizde 1.7 milyon Suriye’li çocuk bulunmak-

tadır.  Bu yavrulara ihtiyaçları olan her türlü des-
teği millet olarak, ülke olarak, tüm birimlerimizi 
seferber ederek kusursuz bir şekilde vermekte-
yiz. Çünkü bizler biliyoruz ki, çocuk demek, ma-
sum demek, melek demek, insanlık demektir. 

Sayıların'da gösterdiği üzere, bugün Dünya’nın 
birçok ülkesinin nüfusundan çok daha fazla 
göçmen ve mülteciyi ülkemizde ağırlamaktayız. 
Onların eğitim, sağlık ve sosyal haklarını karşı-
lamakla beraber her türlü psikolojik desteği de 
sağlamaktayız. Çünkü bir savaşın eşiğinden çıka 
gelen insanları yalnızca maddi unsurlar ile re-
habilite edemezsiniz. Bu çok boyutlu bütüncül 
bir süreçtir. Kimseyi ötekileştirmeden gereken 
hizmeti verebilmek ancak bizim coğrafyamız-
da olurdu ve biz bunu başardık. Her oluşumda 
olduğu gibi bizlerin de eksiği var. Ama bizi biz 
yapan en önemli özelliklerimizden bir tanesi de 
mağdurlara ve mazlumlara sahip çıkmamızdır.

Milletimiz; kurumları ve sivil toplum kuruluşları 
ile eşini kaybeden, yetim kalan, insan hakkı ih-
lallerine maruz kalan, evi yıkılan, kısaca her biri 
kendi içinde ayrı bir mağduriyet yaşayan tüm 
mazlumların yaralarının sarılması için imkânlarını 
seferber etmiştir. 

Merkezde alınan kararları sahada uygulayan 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı, Göç İdraresi Genel 
Müdürlüğü, Türk Kızılayı, Sahil Güvenlik Komu-
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tanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü gibi kurumlarımız, sivil top-
lum kuruluşları ile birlikte insan onuruna yaraşır, 
insanlığın hassasiyetini temsil eden çalışmalar 
yapmışlardır. Ülkemizin dört bir tarafından ge-
len insani yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıra-
rak, göçmen kaçakçılığı ile mücadele etmişler-
dir. Savaşın oluşturduğu tahribatı gidermeye yö-
nelik psiko-sosyal desteklerde bulunmuşlardır. 
Kesintisiz eğitim ve sağlık hizmeti sunarak tüm 
dünyaya örnek olacak bir göç yönetimi dersi 
vermişlerdir. Diğer bir ifadeyle, insanlığın onuru-
nu temsil etmişlerdir. Üstelik ülkemiz bunu; PKK, 
DEAŞ, FETÖ, PYD, YPG gibi Dünya’nın en kanlı, 
gaddar ve sinsi terör örgütleri ile kararlı müca-
delesini sürdürürken başarabilmiştir. Bu nokta-
da, gecesini gündüzüne katarak çalışan kamu 
personelimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza, 
milletimize ve devletimize ne kadar teşekkür et-
sek azdır.

Türkiye İnsani Yardımda En Ön Saflarda

Mültecileri almamak için AB ülkeleri sınırlarına 
dikenli tel örgü yaparken, ABD sınırına duvar 
örerken, Türkiye 140’ı aşkın ülkede 6 milyar do-
ları bulan bir bütçeyle icra ettiği insani ve kalkın-
ma yardımlarıyla, milli gelirine oranla dünyanın 
en cömert ülkesi payesine sahiptir. Türkiye’nin, 
insani yardımlar konusundaki hassasiyeti, kendi-
siyle birlikte maşeri vicdanın da ibrasını sağla-
maya yöneliktir. Bu suretle, Türkiye’nin ne kadar 
büyük ve gönlü zengin bir ülke olduğu gerçe-
ğini kimse görmezden gelemez. Myanmar’dan 
Filistin’e, Yemen’e, Suriye’den Afrika’ya kadar bu 
aziz millet bütün mazlumlara yardım elini uzat-
makta, kol kanat germektedir.

İlk önce hayat düsturuyla nerede yardıma muh-
taç bir kesim varsa Türkiye orada yerini almak-
tadır. Bunu yanı sıra cami inşaatlarından sosyal 
hizmetlere kadar Dünya'nın pek çok ülkesinde 
yardımlarımız aralıksız devam etmekte ve ay yıl-
dızlı bayrağımız büyük bir şan ve şerefle dalga-
lanmaktadır.

21. Yüzyılda Coğrafya Kader Değildir

Hepimizin malumu olduğu üzere, birçok ulus-
lararası organizasyon insan hak ve özgürlükleri 
temelinde bildiriler hazırlar, müktesebat oluştu-
rur, konferanslar düzenler, önemli kararlar alırlar. 
Kullanılan ifadelerin birçoğu ortalama bir şuura 
sahip her insanın altına imzasını atacağı türden-
dir. Üzülerek söylemeliyim ki, alınan bu kararlar 
bir başka hayal deposunda beklemekten öteye 
geçmemektedir. 

Ancak, mülteci sorununun tek başına çözüle-
meyeceğinin mutlaka görülmesi gerekir. Bugün 
dünyada mülteci konumuna düşmüş 55 milyon 
insan vardır. Yeri yurdu olmayan, memleketi ol-
mayan bu insanların sayısı 120 ülkenin nüfusun-
dan fazla. Bu büyük probleme duyarsız olarak, 
sağır kalmak, görmezden gelmek, hiçbir sorunu 
çözemez. Eğer dünyada terörü insanlığın başının 
belası olmaktan kurtarmak istiyorsak, eğer dün-
yada küresel barışın, kardeşliğin daim olmasını 
istiyorsak, yapmamız gereken sorunun kaynağı-
na inmektir. Sorunun kaynağı, adaletsizliktir, sev-
gisizliktir, hoşgörüsüzlüktür ve ülkeler arasındaki 
kalkınma, refah farkının azaltılması yönünde ge-
reken gayretin gösterilmemesidir.

Öte yandan, üretim araçlarını eline geçiren güç-
ler, toprak üzerinde ve toprak altında ne varsa 
sahip olmak istemektedir. Milyonlarca insanı yok 
saymaktadırlar. Bu sebeple yeni tasavvurları-
nı insanın gereksizliği üzerine kurmaktadırlar. 
Oysa yeryüzünde barış içinde bir arada yaşamak 
mümkündür. Bunun için insanı Allah’ın yarattığı 
şekilde “en şerefli varlık” olarak kabul edip, onun 
itibarını gözetmek, meselelerin çözümünü kolay-
laştıracaktır.  Bunun için dünyada yeni bir inan-
ca, yeni bir anlayışa yeni bir medeniyete ihtiyaç 
vardır.

Uluslararası karar alma mekanizmalarında özel-
likle göç veren ülkelerin bu süreçlerin içerisinde 
olmaları gerekir. İnsanlar nasıl evlerini barklarını 
tek edebilir konuma gelmezler, insanlar nasıl ken-
di ülkelerinde hayatta kalabilirler bunun çalışma-
sını yapmamız lazım. Burada da bütün ülkelerin, 
zengin, orta, dar gelirli ülkelerin, herkesin samimi 
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olarak kafa yorması gerekir. Ama özellikle zen-
gin ABD ve Amerika ülkelerinin bu konuya ciddi 
bir şekilde odaklanması mutlak bir zorunluluktur. 
Ünlü düşünür İbn Haldun bir zamanlar “Coğrafya 
kaderdir” demişti.  Oysaki küreselleşmenin her 
alanda etkin olduğu bir sistem içerisinde acının, 
ıstırabın, zulmün belli bir coğrafyaya özgü olması 
düşünülemez. Düşünülmek dahi istenilemez. 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Göç ve 
Mülteci Sorununa Yaklaşımı
Ülkelerini terk etmek zorunda kalarak başka bir 
ülkeye sığınan göçmenlerin, savunmasız bir ko-
numda olmaları nedeniyle uluslararası sözleşme-
lerle tanınan haklarını fiilen kullanamamaları ve 
kamu otoritelerinin hukuka aykırı muamelelerde 
bulunma ihtimali karşısında ombudsman mües-
seseleri, gerek hak ihlallerinin önüne geçilmesin-
de gerekse de tarafsız niteliğinden ötürü ulusla-
rarası kamuoyunun bilgilendirilmesinde önemli 
roller üstlenmektedir. 

Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, “İnsanların en 
hayırlısı insanlara en fazla faydası olanıdır.” ve 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” inancını şiar edi-
nen kurumumuz, toplumda hak arama kültürü-
nün yaygınlaşması, şeffaf, hesap verebilir ve in-
san odaklı bir idarenin oluşması için büyük çaba 
sarf etmektedir. Bu çerçevede Kamu Denetçiliği 
Kurumu olarak Avrupa’da yaşayan 6 milyon va-
tandaşımıza “haklarını arama yollarını” öğretmek 
amacıyla, farkındalık oluşturma projesini hayata 
geçirdik. Bu kapsamda şu ana kadar Avusturya, 
Belçika ve Almanya’ya gittik. Bu ülkelerde om-
budsmanlar ve insan hakları kuruluşlarının tem-
silcileri ile görüştük. Vatandaşlarımızın bu ülke-
lerde yaşadıkları sorunları birinci elden dinliyor 
ve onları bu sorunlara karşı ombudsmanlara baş-
vurmaya teşvik ediyoruz.

Kurumumuz, engelli, çocuk, kadın, mülteci gibi 
hassas grupların korunmasında önemli bir görevi 
yerine getiriyor. Kanunumuzda kadın ve çocuk-
tan sorumlu özel olarak bir ombudsman görev-
lendirilmiştir. 18 yaşından küçük çocuklarımız'da 
bizlere başvuruda bulunabiliyor. Kadın ve ço-
cuğa şiddet, engelli ve mülteci hakları ile ilgili 

eğitim çalışmaları, çalıştaylar, konferans serileri 
ve raporlar ile bu hassas grupların sorunlarına 
da çözümler üretiyoruz. Mültecilerin ve yaban-
cıların başvurularını da ombudsmanlık kurumu 
olarak kabul ediyoruz ve insan hakları açısından 
değerlendiriyoruz. Kurumumuza ayrıca gerekli 
görülen durumlarda özel rapor hazırlama yetkisi 
de verilmiştir. Özel raporlar vasıtasıyla; toplumu-
muzun geniş kesimlerini ilgilendiren konularda 
kamu yönetimimizin mevcut görünümünü ortaya 
koymayı, kamu hizmetinin hukuka ve hakkaniye-
te uygun olarak sunulduğu zemini genişletmeyi 
ve yönetimin iyileştirilmesine katkı sunmaya ça-
lışıyoruz. Bu çerçevede “Türkiye’deki Suriyeliler”  
özel raporunu hazırladık. İngilizceye de çevir-
dik. Başta dünya ombudsmanları olmak üzere, 
BM’lere ve büyükelçiliklere de bu çalışmamızı 
gönderdik. Bizim görevimiz ülkemizde insanımı-
zın refahını arttırmaya çalışmak, insan hak ve öz-
gürlüklerini, iyi yönetim ilkelerini kamu da hâkim 
kılmak ve insan hak ve özgürlükleri konusunda 
duyarlı olup Türkiye’yi bu alanda daha iyi nokta-
lara taşımaktır. Bununla birlikte, göç ve mülteci 
sorununu çözüme kavuşturmak çok boyutlu ve 
uluslararası bir meseledir. Konuya duyarsız ka-
lınmasının insanlık vicdanında derin yaralara yol 
açacağından hiç şüphe yoktur.

Sonuç
İnsana insan olduğunu hissettirmek, yaratılışından 
dolayı kusursuz saygıyı hak ettiğini ona hatırlat-
mak bambaşka bir inanç ve tecrübe gerektirir. Bu 
anlayış milletimize genetik bir mirastır.  Ülkemiz 
yüzyıllardır bu topraklarda mazlumlara ev sahipliği 
yapmıştır. Bu sebeple, kimin yarasını nasıl saraca-
ğımızı biz çok iyi biliriz. Az konuşur çok derman 
oluruz. Bunu yaparken de, kapitalizmin acımasız 
sömürü düzenini yok sayarak İslam’ın bize verdi-
ği barış, adalet, eşitlik, hak ve özgürlük temelini 
rehber kabul ederiz. Çünkü burada insan odaklı bir 
anlayış vardır ve bu anlayışın tezahürü kusursuz bir 
şefkattir.

Duamız ve temennimiz; insan haklarının kâmil 
manada uygulandığı, hakkın ve adaletin sağlan-
dığı, göçten ve savaştan uzak, refah ve huzurlu 
bir dünya olsun.
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Büyüklüğü ne olursa olsun toplumlar tari-
hin tüm dönemlerinde çeşitli nedenlerle 
yer değiştirme ya da göç etme ihtiyacı 

hissetmişlerdir. Bu yer değiştirmeler kimi zaman 
yüksek katılımlı “kitlesel” bir nitelik taşırken kimi 
zamanda ev sahibi toplumun hissedemeyeceği 
kadar küçük boyutlu olarak “bireysel” çapta 
meydana gelmektedir. Göç ve nüfus hareketle-
rinin ölçeği büyüdükçe; meydana geldiği coğ-
rafyadaki siyasi, demografik, ekonomik ve sos-
yokültürel yapıyı değiştirme ve etkileme gücü 
de aynı oranda büyümektedir. 

Küresel ölçekte düşünüldüğünde, aslında hiçbir 
zaman “durağanlaşmayan” nüfus hareketleri-
ni takip etmek, incelemek, anlamlandırmak ve 
yönetebilmek için yoğun bir çaba sarf edilmek-
tedir. Bu çabalar, ülke politikalarına da gözle 
görülür bir biçimde yansımaktadır. Uluslararası 
kamuoyu, nüfus hareketlerine ilişkin stratejisini 
ülkeler, uluslar ve milletler arası bir yaklaşımla 
ele almaya çalışmaktadır. Bu yaklaşım zaman 

Dr. Mehmet Güllüoğlu

AFAD Başkanı

GÖÇ, 
MÜLTECİLİK 
VE İNSANİ 
YARDIM
Göç ve nüfus hareketlerinin 

ölçeği büyüdükçe; meydana 

geldiği coğrafyadaki siyasi, 

demografik, ekonomik ve 

sosyokültürel yapıyı değiştir-

me ve etkileme gücü de aynı 

oranda büyümektedir.
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zaman politika farklılıklarını beraberinde getir-
se de meselenin bireysel bakış açılarıyla kontrol 
edilemeyeceği açıktır. 

İstikrarsızlık ve karışıklıklar nedeniyle nüfus ha-
reketlerinin diğer coğrafyalara göre daha sık 
yaşandığı Arap coğrafyasında, “Arap Baharı” 
olarak isimlendirilen toplumsal olayların doğru-
dan veya dolaylı olarak etki etmediği ülke sayısı 
oldukça kısıtlıdır. Tunus’tan Yemen’e, Libya’dan 
Mısır’a kadar birçok Arap ülkesi bu hareketten 
etkilenmiş ve kimi ülkelerde rejim değişiklikleri 
yaşanırken kimi ülkelerdeki olaylar uzun çatış-
maların ardından güçlükle son bulabilmiştir. Su-
riye ve Yemen gibi bazı ülkelerdeki çatışmalar 
ve karışıklıklar ise halen devam etmektedir. 

Yaşananlardan en çok etkilenen ülkelerden biri 
de, Türkiye’nin komşuları içerisinde en uzun sı-
nır hattına sahip olduğu, güney sınır komşusu 
Suriye’dir. Suriye’deki olaylar ilk olarak 2011 yı-
lının Mart ayında baş göstermiştir. Başlangıçta, 
kitlesel protesto hareketleri olarak tanımlana-
bilecek bu münferit olaylar, etki alanını geniş-
letmiş ve ülkenin farklı noktalarında çatışmalar 
yaşanmaya başlanmıştır. Çatışmalar şiddetlen-
dikçe birbirine muhalif birçok silahlı grup ortaya 
çıkmış ve durum kanlı bir iç savaşa dönüşmüş-
tür. Ülkedeki mevcut durum, hem rejim açısın-
dan hem de muhalifler açısından kontrol edile-
mez ve öngörülemez bir noktadadır. 

Suriye’deki çatışmalı süreç uzadıkça sivil halk, 
canını kurtarmak için gerek ülke içinde daha gü-
venli bölgelere gerekse ülke dışına (ve genellik-
le de Suriye’ye komşu ülkelere) kaçmak, başka 
ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Çoğunluğu 
“can havliyle” güvenlik sebebiyle yerlerini terk 
eden bu insanlar, başta Türkiye olmak üzere Ür-
dün, Lübnan, Irak, Mısır gibi ülkelerde farklı statü 
ve koşullar altında hayatlarını devam ettirmek-
tedir.  Son on yıldaki en büyük “kitlesel nüfus ha-
reketine” yol açan Suriye krizi, Arap coğrafyasını 
ve özellikle de 2012 yılından itibaren Türkiye’yi 
doğrudan etkilemeye başlamıştır. Başlangıçta 
kısa süreli olarak misafir edileceği düşüncesiyle 
sınıra yakın geçici yerleşim birimlerinde barındı-
rılan Suriyelilerin sayısı, çatışmaların şiddetlen-

mesi ve yayılması ile “insan kaynaklı sosyal bir 
afet” olarak tanımlanabilecek büyüklüğe ulaş-
mıştır. Aralık 2018 itibariyle sayıları 3,5 milyonu 
aşan Suriyeli, Türkiye’nin çeşitli illerinde hayatla-
rını sürdürmektedir. Ülkemiz krizin başladığı an-
dan itibaren insani diplomasi anlayışı ile hareket 
etmiş ve tüm kapasitesi ile mağdurların yanında 
olmuştur. Türkiye, Suriyelilerin barınma, sağlık, 
güvenlik, eğitim gibi temel insani ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik çalışmaların yanı sıra, Su-
riyelilerin toplumsal yaşamdaki yerlerinin tespiti 
ve iyileştirilmesi konusunda da çalışmalar yürüt-
mektedir. Suriyeli sığınmacılara ücretsiz olarak 
sağlanan sağlık hizmetleri kapsamında Aralık 
2018 itibariyle; 1.4 milyon ameliyat ve 45 milyon 
poliklinik hizmeti verilmiştir, ülkemizde dünya-
ya gelen Suriyeli bebek sayısı ise 385.431’dir. 
Sığınmacıların büyük bir bölümünü oluşturan 
612.846 Suriyeli çocuk ülkemiz okullarında eği-
timlerine devam etmektedir, yetişkin sığınmacı-
lar için düzenlenen meslek edindirme kursları ve 
genel eğitim kapsamında sunulan hizmetlerden 
yararlanan Suriyeli sayısı 300.000’i bulmuştur. 
Ayrıca ülkemiz, Suriye sınırları içerisinde yer 
alan bölgelerde de insani yardım çalışmaları yü-
rütmektedir. 

Sınırın diğer tarafında bulunan düzenli ve dü-
zensiz kamplarda yaşamlarını devam ettiren 
sığınmacıların tüm temel ihtiyaçları yine AFAD 
ve Türkiye merkezli STK’lar aracılığı ile karşılan-
maktadır. 

Diğer taraftan 1972’den itibaren Myanmar'da 
sistematik soykırıma maruz kalan Arakanlı Müs-
lümanlar, 1982’de vatandaşlıktan çıkarılmış ve 25 

Son  on  yıldaki en büyük “kit-
lesel nüfus hareketine” yol açan 
Suriye krizi, Arap coğrafyasını 
ve özellikle de 2012 yılından 
itibaren Türkiye’yi doğrudan 
etkilemeye başlamıştır.
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Ağustos 2017’den itibaren Arakanlı Müslümanla-
ra yönelik etnik temizlik şiddetini artırmıştır. Bu 
sebeple 700.000 üzerinde kişi Bangladeş’e göç 
etmek zorunda kalmıştır. 2012 yılından itibaren 
Myanmarda yaşayan Arakanlı Müslümanlara in-
sani yardımlarını devam ettiren ülkemiz, 2017 
yılında Bangladeş’e göç eden Arakanlı Müslü-
manlar için de insani yardım faaliyetlerine başla-
mıştır. Türkiye insani yardım ajansları tarafından 

2012 yılından itibaren Arakanlı Müslümanlar için 
yapılan yardımlar 70 milyon Amerikan Dolarını 
bulmuştur. Bu kapsamda Bangladeş'te yaşayan 
Arakanlı Müslümanlar için AFAD koordinasyo-
nunda 8 poliklinikten oluşan kapsamlı bir sah-
ra hastanesi kurulmuş, 6.000’e yakın bambu ev 
inşa edilmiş, 37 tane su kuyusu açılmıştır. Gıda 
kolisi, sıcak yemek ve diğer zorunlu insani yar-
dım malzemelerinin dağıtımı da düzenli olarak 
devam etmektedir. 

Türk halkı insani yardımlar konusunda tarihin-
den ve kültüründen kaynaklanan güçlü bir ge-
leneğe sahiptir. Bu bağlamda Türkiye doğal 
afetler, savaş, yoksulluk ve toplumsal çatışmalar 
nedeniyle zor durumda kalan ülkelere yardım-
da bulunmayı insani bir görev ve uluslararası 
toplumun istikrarında önemli bir unsur olarak 
görmektedir. Bu düşünceden hareketle ırk, din, 
dil, cinsiyet farkı gözetmeksizin ihtiyaç duyulan 
yerlere, süratle ve imkânların elverdiği ölçüde 
insani yardım ulaştırmaya gayret eden Türkiye, 
bu doğrultudaki uluslararası çabalara da katkı-
da bulunmaktadır. 1980’li yılların ortalarından 
itibaren gıda sevkiyatı şeklinde başlayan insa-
ni yardımlarımız, son on yılda ivme kazanarak 

Türk halkı insani yardımlar ko-
nusunda tarihinden ve kültü-
ründen kaynaklanan güçlü bir 
geleneğe sahiptir. Bu bağlam-
da Türkiye doğal afetler, savaş, 
yoksulluk ve toplumsal çatışma-
lar nedeniyle zor durumda kalan 
ülkelere yardımda bulunmayı 
insani bir görev ve uluslararası 
toplumun istikrarında önemli 
bir unsur olarak görmektedir. 
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dünyanın birçok bölgesine yayılmış, ayrıca ni-
celik ve nitelik bakımından da çeşitlenerek, gıda 
dışı alanları da kapsar hale gelmiştir. Başta Türk 
Kızılay’ı olmak üzere pek çok sivil toplum örgü-
tümüz de insani yardımlar alanında oldukça ak-
tif bir tavır sergilemektedir.  Öte yandan, Türki-
ye, insani yardımlarını sadece ikili düzeyde değil, 
BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA), Dünya 
Gıda Programı (WFP) gibi uluslararası örgütler 
aracılığıyla da yapmaya gayret göstermekte-
dir. Böylelikle, insani yardımlarımıza uluslararası 
bir boyut da kazandırılmış ve bu alanda faali-
yet gösteren uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri 
arttırılmıştır. Bu doğrultuda, ülkemiz, 1 Temmuz 
2014 tarihinde BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisine 
(OCHA) en fazla gönüllü bağış yapan ülkelerin 
yer aldığı ve OCHA’nın izlediği insani politikalara 
şekil vermeyi amaçlayan bir istişare mekanizma-
sı niteliğinde olan OCHA Donör Destek Grubu’na 
(ODSG) üye olarak kabul edilmiştir. 

2017 yılı Küresel İnsani Yardım Raporu’na (GHA, 
Global Humanitarian Asisstance) göre Türkiye 
insani yardım yapan ülkeler sıralamasında bi-
rinci olmuştur. Türkiye’nin son dönemde insani 
yardımlar alanındaki faaliyetlerinin başlıca be-

lirleyici unsuru Suriye’de devam etmekte olan 
krizin insani boyutları olmuştur. Küresel boyut-
taki etkileri her geçen gün artan söz konusu kriz, 
aynı zamanda ülkemizin mevcut insani yardım 
sistemi içindeki konumunu da güçlendirmiştir. 

Bu bağlamda, Türkiye, uluslararası insani hukuk-
tan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, 
ülkelerindeki şiddetten kaçan Suriyelileri zorla 
geri göndermeme ve sınırdan geri çevirmeme 
ilkelerini titizlikle uygulayarak, uluslararası hu-
kuk uyarınca Suriyelilere, ayırım gözetmeksizin, 
geçici koruma sağlamayı sürdürmüştür.

Türkiye’nin son yıllarda yaptığı diğer insani yar-

dım faaliyetleri arasında, 2015’de Nepal depremi 

ile Irak’taki çatışma kaynaklı insani kriz, 2015 ve 

2016’da Yemen ve Libya’daki insani kriz, 2017’de 

Somali’deki kıtlık ve insani kriz, 2018’de Sudan’a 

buğday ve yine 2018’de Filistin’e un yardım 

operasyonları sayılabilir.  Ülkemiz, benimsemiş 

olduğu insani diplomasi anlayışı çerçevesinde 

tüm kurum ve kuruluşlarıyla Dünya genelinde 

nerede bir mazlum var ise tüm kapasitesi ile se-

ferber olmaya dün olduğu gibi bugün de devam 

etmektedir, devam edecektir.
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Arş. Gör. Kürşat TUTAR

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

BAZI ÜLKELERE GÖRE 
UYGULANAN GÖÇMEN 
POLİTİKALARI VE KURUMSAL 
YAPILANMA SÜREÇLERİ
Özellikle AB üye ülkelerinin göçmenlere karşı etnik merkezci tavırları, toplumlarda 

yabancı düşmanlığının gelişmesine, çok kültürlülüğe karşı tavır alınmasına, ırkçı şiddet 

ve saldırıların yükselmesine sebep olmaktadır.
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İnsanlar, tarih boyunca bir yerden başka bir 
yere geçerek varlıklarını daha rahat sürdüre-
bilecekleri yerleri tercih etmişlerdir. Sınırlar 

belirlenerek, geçiş hakkının standardize edilme-
ye çalışıldığı modern topluma ulaşıncaya dek, 
bu hareketlilik insanın bireysel özgürlük alanları 
çerçevesinde gerçekleşmiştir. Ulus devletlerin 
hızla ortaya çıktığı, ülke coğrafyalarının keskin 
çizgilerle belirlendiği dönemde ise insan, hare-
ketliliğini devam ettirmek ve daha iyi bir yaşama 
kavuşmak için yeni yöntemler geliştirmiştir. 

Küreselleşme ile birlikte ülkeler arası geçişken-
liği artan sermaye, teknoloji, emek ve bilgi, yeni 
göç hareketlerinin de kaynağını oluşturmakta-
dır. Savaş, doğal afet, iklim değişiklikleri, siyasi 
hat kırılmaları, zenginlik ve refah arayışları gibi 
birçok faktör itici ve çekici unsurlar olarak göç 
hareketlerinin yönünü belirlemektedir. Mesleki 
mobilitenin hâkim olduğu Avrupa’ya insanlar 
işgücü oluşturmak amacıyla ekonomik temelle-
re bağlı olarak göç etmektedirler. Göçmenlerin 
yeni yurtlarında kişisel ve kültürel varlıklarını 
sürdürebilmeleri ise tamamen o ülkenin toplum-
sal kurumlar ile göçmenlere yönelik geliştirmiş 
olduğu uyum ve bütünleştirme stratejilerine 
bağlıdır. Bu yönde ülkeler farklı kültürlerden ge-
len göçmenlere karşı saygı, hoşgörü ve uzlaşı 
programları geliştirerek, göçmenlerin mevcut 
kültür ve yapı içerisinde erimeden yaşamlarını 
inşa etmelerine aracı rolü üstlenmektedir. 

Küreselleşmenin yarattığı genel belirsizlik ve 
muğlaklık halinin toplumlarda büyük bir güven-
sizlik yarattığı düşünülmektedir. Özellikle AB 
üye ülkelerinin göçmenlere karşı etnik merkezci 
tavırları, toplumlarda yabancı düşmanlığının ge-
lişmesine, çokkültürlülüğe karşı tavır alınmasına, 
ırkçı şiddet ve saldırıların yükselmesine sebep 
olmaktadır. Dışlayıcı bakış açılarını değiştirmek, 
sosyo-ekonomik tasarrufları ve bu tasarrufların 
nereden, ne şekilde tedarik edileceğini açıkla-
mak ile mümkün hale gelebilir. Bu tür olumsuz-
lukların toplumun ortak faydasına hizmet etmek 
için giderilmesi ülke ekonomisi ve siyaseti bakı-
mından hayati önem taşımaktadır.

Esad rejiminin halkına uyguladığı zulümlerinden 

kaçan Suriyelilerin Türkiye’ye gelmesi benzer 
derecede olumsuzlukların Türkiye ile karşılaşı-
labileceği ihtimalini ve korkusunu yaratmıştır. 
Nitekim yaklaşık üç buçuk yıldır Türkiye sınır-
larında yaşayan Suriyelilerin statüleri dahi net 
bir açıklığa kavuşmamıştır. Nitekim ilerleyen 
süreçlerde Avrupa’ya benzer olarak barınma, 
güvenlik, sağlık, eğitim, rehabilitasyon vb. sos-
yal politikaların göçmenlere sunulması, soru-
nu hızla büyütmüştür. Makalenin temel hedefi, 
Avrupa’nın yakın tarihi içerisinde gelişen göç 
olayları doğrultusunda, Suriyeli göçmenler hak-
kındaki belirsizliklere ışık tutacak ve entegras-
yon politikalarının oluşturulmasında kaynak rolü 
üstlenecek bir fikir vermesidir.   

A. Bir İnsanlık Dramı Olarak Göç 
Göç, bireyin belli bir zaman diliminde, sosyo-
kültürel, ekonomik, siyasi sebepler neticesinde 
daha iyi bir yaşam standartı, iş imkânı, eğitime 
ulaşabilmeleri amacıyla ait oldukları coğrafya-
dan başka bir coğrafyaya iradi ya da zorunlu bir 
şekilde geçerek, yerleşmelerini ifade eden bir 
süreçtir. Göç, gönüllü ve zorunlu olmak üzere 
temel anlamda çeşitlilik göstermektedir. Bire-
yin kendi istek ve arzuları neticesinde gerçek-
leştirmiş olduğu göç faaliyetine “gönüllü göç” 
denmekte iken, siyasi, iç savaş, terör, etnik ça-
tışma, sürgün ve benzeri gayri iradi yöntemlerle 
gerçekleştirilen yer değişikliklerine ise “zorunlu 
göç” adı verilmektedir (Onat, 2001: 340-341). 
İtici ve çekici faktörler ile birlikte değerlendirildi-
ğinde göç olgusu birçok farklı durumun bir kom-
pozisyonu niteliği göstermektedir. Göç olgusu 
kendi bünyesinde karmaşıklık ve belirsizlikleri 
içerisinde barındıran bir süreci işaret etmektedir. 
Bu belirsizlik alanlarını başta güvenlik, barınma, 
sağlık, eğitim, beslenme, vb. gibi başta temel ve 
fizyolojik ihtiyaçlar oluşturmaktadır. Neredeyse 
tüm çevrelerin üzerinde hem fikir olduğu konu 
ise göçün sosyolojik, iktisadi ve siyasi dönüşüm-
ler neticesinde gerçekleşen bir olgu olduğudur. 
Küreselleşme ile gelişen madde, sermaye, tek-
noloji ve bilimin ülkeler arası ulaşımı ve hareket-
liliği insan hareketliliklerinin de benzer bir boyu-
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ta ulaşmasına yol açmıştır (Öztaş, 2006: 65-66). 
Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre 
göçler, ekonomik dengeleri yer yer derinden 
sarsan büyük etkiler yaratabilme potansiyeline 
sahiptir. Ülkeler bu demografik hareketliliğin mi-
nimum hasar ile sonuçlanabilmesini çeşitli uyum 
ve entegrasyon politikalarını izleyerek sağlama-
yı hedeflemektedir. 

Öncelikle mülteci, sığınmacı ve göçmen kav-
ramlarına açıklık getirmek gerekmektedir. Mül-

teci; din, dil, ırk mezhep, siyasi düşünce gibi 
sebeplerden dolayı yaşadığı ülkede zulme uğ-
rayacağı düşüncesinden dolayı korktuğu için 
başka bir ülkenin korumasından yararlanmak 
isteyerek, ikamet ettiği ülke dışına geçen ve 
kendi ülkesine geri dönmek istemeyen kişilere 
denmektedir. Sığınmacı ise, mülteci statüsü için 
başvuruda bulunmuş veya bulunmamış olmakla 
birlikte, henüz mülteci statüsüne geçemeyen-
leri kapsayan bir kavramdır (Kılıç, 2006: 176). 
1951 Sayılı Cenevre Sözleşmesi’ne göre, ırk, din, 
milliyet, belirli bir gruba aidiyet, siyasi düşünce 
gibi sebeplerden dolayı baskı ve zulüm görenler, 
haklı nedenlerle yaşamış oldukları korku dolayı-
sıyla tabiiyetini taşıdığı ülkenin sınırları dışında 
yaşaması mülteci tanımının ana unsurlarını ifade 
etmektedir (Kılıç, 2006: 178-179). Göçmen ise 
sadece ekonomik nedenlerden dolayı ülkesini 
terk edip, daha yüksek bir hayat standardına 
ulaşmak için başka bir ülkeye göç eden kişileri 
ifade etmektedir (Kılıç, 2006: 177). 

Toplumların ve ekonomilerin gelişmişlik düzey-
leri, teknolojik imkânlar, artan sermaye ve mal 
akışkanlığı, bazı ülkeleri diğerlerine göre daha 

Türkiye tarih boyunca çok sayı-
da sığınmacıya ev sahipliği yap-
mıştır. Bu mültecilerin büyük 
bir kısmı kültürel ve dil bakı-
mından yakın olmaları ve ortak 
paylaşım alanları geniş olmasın-
dan dolayı bütünleşmeleri kolay 
olmuş ve Türkiye’de yaşamaya 
devam etmişlerdir.
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çekici kılmaktadır. Merkez ülkelere doğru geniş-
leyen göç dalgaları ile birlikte uluslararası göçün 
hacminde büyüme gerçekleşmiş, kitlesel göç 
hareketlerinde artış gözlenmiştir. Artık göçün 
niteliğinde yeni çeşitlenmelerle karşılaşılmış; 
misafir işçiler, işçi aileleri, siyasi mülteci, sığın-
macı, hatta geçici misafirlik gibi tarifi zor bir hal 
almıştır (Sirkeci, 2006: 35). Son 20 yıl içerisinde 
gerçekleşen siyasi krizler sonucunda sınır boyla-
rındaki büyük sarsılmalarla mülteci ve sığınmacı 
göçlerinde de ciddi artış görülmektedir. Ulusla-
rarası göç örgütü (UGÖ) göç ile mücadele ko-
nusundaki gerekli tedbirleri farklı platformlarda 
dile getirmektedir. Fakat göçü önleme ve sorun-
larını giderme noktasında tam anlamıyla başarılı 
olduğunu söylemek çok zordur. Gün geçtikçe 
ilerleyen teknoloji ve gelişen teknikler sayesinde 
sınırlar bir şekilde aşılıp, sığınmacı, mülteci sta-
tüleri elde etmek kolaylaşmaktadır. 

Göçmenlerin meslek uyumu dikkate alındığında, 
ilk göç yıllarında vasıfsız işgücü olarak iş haya-
tına entegre olan göçmenler, ikinci ve üçüncü 
nesilden sonra yüksek eğitimli olarak vasıflı bir 
nitelik arz etmektedir. Artık göçmenler sıradan 
işçi olarak değil, doktor, avukat, bilim adamı, 
mühendis olarak genç nesil arasından Almanya, 
Hollanda, Fransa, Belçika, Avusturya gibi ülkele-
re göç ettikleri görülmektedir (Şen, 2009: 65).

Irak’tan göç eden Türkmen nüfusa bakıldığında 
1980 Irak – İran Savaşı ve 1990 Körfez Savaşı 
olmak üzere iki büyük dalga halinde gerçekleş-
tiğini söylemek mümkündür. Savaş, etnik ayrım-
cılık, ekonomik nedenler ve can güvenliği gibi 
nedenlerle gerçekleşen bu göçlerin siyasi baskı 
ve silahlı çatışmalarla sürekli bir şekilde gerçek-
leştirildiğini söylemek gerekir. Saddam Rejimi 
döneminde Araplaştırılmak istenen Türkmenle-
rin, kendi etnik kimlikleri üzerinden tehdit edi-
lerek göçe zorlandığı görülmektedir. Özellikle 
1980 sonrasında, Türkmenler silahlı baskı ve zu-
lümler ile Türkiye, İran ve Suriye’ye zorunlu göç 
ettirildikleri bir dönem yaşamışlardır. Türkmen-
lerin yüzde 10’unun (yaklaşık 300.000) yurtdı-
şına göç ettiği ve göç edenlerin sadece yüzde 
20’sinin geri döndüğü yapılan araştırmalar neti-

cesinde görülmektedir. Can ve mal kaybı korku-
sunun Türkmenler’in geriye göç edememesinin 
ana sebebi olduğu ise en önemli nedeni oluştur-
maktadır (Muratlı, 2006: 128-129).

Türkiye tarih boyunca çok sayıda sığınmacıya 
ev sahipliği yapmıştır. Bu mültecilerin büyük bir 
kısmı kültürel ve dil bakımından yakın olmala-
rı ve ortak paylaşım alanları geniş olmasından 
dolayı bütünleşmeleri kolay olmuş ve Türkiye’de 
yaşamaya devam etmişlerdir. Diğer yandan 
uluslararası insan hukukuna göre geri gönder-
meme ilkesi gereğince geldiği ülkedeki insan 
hayatını tehdit edip, tehlikeye sokan durumun 
devam etmesi de bu bütünleşmeye katkı sağla-
mıştır (Karrenbrock, 2006: 166). 

Vize istekleri, mal alım ve gönderimindeki yap-
tırımlar, denizyolu ticaretine ilişkin alınan ön-
lemler ve devletlerin almış oldukları daha birçok 
yasal tedbirler, iltica hakkına başvurmaları için 
insanların yasal olmayan yolları kullanmalarını 
hızlandırdı (Karrenbrock, 2006: 166).

BMMYK’a (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği) göre mültecilerin güvenli bölgelere 
erişimi ve korunmaları için şeffaf bir sistemin ku-
rulması gerekmektedir. Türkiye’nin tarihte bazı 
grupları misafir veya mülteci sayılmayan statü-
lerde kabul etmesi, mültecilere ilişkin statüsel 
belirginliği artırması için çalışmalar yürütmesini 
zorunlu kılmaktadır (Karrenbrock, 2006: 167).

Entegrasyon çözümleri için öncelikle yasal çer-
çevenin belirlenmiş olmasının yanı sıra1, veri ve 
bilgi yönetim sistemlerinin, açıkça belirtilmiş ya-
sal araçlar, mülteci karşılama altyapıları ve kabul 
sınırları kesinlikle önceden belirlenmiş olması 
gerekmektedir (Karrenbrock, 2006: 167).

B. Göç Korkusu ve “Güvenlik”
Göçmenlerin entegrasyonu Avrupa’nın birçok 
ülkesinde hala sorun olmaya devam etmektedir. 
Bunun sebepleri arasında göçmen karşıtlığı, ırk-
çı yaklaşımlar, ulusal güvenliği tehdit edebilecek 
riskler taşımaları gibi çeşitli tutumlar yer almak-

  1  Mazlum-Der’in bu konudaki önerisi için Av. Halim Yılmaz,    
Yeni Gelişmeler Işığında Türkiye’de Mülteci Hukuku ve Uygula-
ması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri adlı çalışmaya bakınız.
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tadır. Batı’da öteki olarak görülen, Müslümanlar, 
yabancılar, göçmenler, azınlıklar hatta diğer etnik 
gruplar gibi çeşitli kesimlere karşı oluşturulmuş 
bir toplumsal refleks hali, Batı toplumlarında kor-
kunun adeta küreselleşmesi olayını yaratmıştır 
(KAYA(a), 2006: 24). Bu tür duygular neticesin-
de toplumda oluşan katı ulusal güvenlik ve asayiş 
önlemleri algısı göçmenlere karşı uygulanan poli-
tikaların diğer nedenlerinden birini oluşturmakta-
dır. Siyasal iktidar üzerinde bir baskı aracı niteliği 
taşıması bakımından güç kazanan “güvenlik” ol-
gusu, kamu politikalarının ekonomik stratejilerini 
de destekleyici bir göçmen politikası izlemelerini 
hızlandırıcı etki yaratmıştır. Güvenlik karşısındaki 
koruma dürtüsü göçmen yerli ayrımı yapmaksızın 
kişinin kendisini güvence altına alma refleksleriyle 
sonuçlanmaktadır. Bauman‘ın da ifade ettiği gibi; 
“…Özetlemek gerekirse, güvenlik saplantısının 
belki de en tehlikeli, yeni ufuklar açan ve uzun va-
deli etkisi (yol açtığı ‘tali hasar’) karşılıklı güvenin 
baltalanması ve karşılıklı kuşkunun ekilip biçilme-
sidir…” (Bauman, 2013: 92).

Bush Hükümeti tarafından çıkarılan, Vatansever 
Yasası (Patriot Act) Müslüman Amerikalı göç-
menlerin korkularla yaşayacağı bir süreci ifade 
etmektedir (Kaya, 2007: 8). ABD’ye göç eden 
göçmenlerin neredeyse tamamın tek bir amaç 
doğrultusunda göç etmediklerinden dolayı, göç-
menler Amerikalılardan farklı semlertinde, onlar-
dan izole bir şekilde yaşadıklarını söylemek (seg-
regasyon) mümkün değildir (Kaya, 2007: 54). 
Çünkü Amerika’ya gerçekleştirilen göçler hem 
toplu bir göç olmaması bakımından hem de sa-
dece ekonomik bir amaç doğrultusunda gerçek-
leşmemesi bakımından AB’ye yapılan göçlerden 
ayrılmaktadır. ABD ve AB’nin katı göçmen politi-
kası izlemesinin nedenleri arasında 11 Eylül saldı-
rıları sonrasında büyüyen güvenlik tedbirleri yer 
almaktadır. Popülist siyasi söylemlerin yanı sıra 
ekonomik çekince ve endişeler de yer almaktadır. 

C. Bazı Ülkelere Göre Uygulanan Göç ve 
Entegrasyon Politikaları
 Artan terör eylemleri, toplu saldırı ve infaz 
olayları ile birlikte milliyetçi bir tavır alınarak ya-
bancı karşıtlığı üzerinden ötekileştirme çabala-

rının gitgide yükseldiğini söylemek mümkündür. 
Almanya’da Sosyal Demokrat ve Yeşil iktidar 
öteki ile birlikte yaşam için alternatif politik bir 
tutum sergileyerek, liberal bir manevra ile ikti-
sadi, sosyal ve siyasal bir hareket izlemeye yö-
nelmişlerdir. Fakat muhafazakâr iktidarların ge-
çerli olduğu ABD, Fransa, İrlanda ve Hollanda’da 
güvenlik söylemi üzerinden geliştirmiş oldukları 
göçmen karşıtı politikalar aracılığıyla milliyetçi-
liği daha üst bir noktaya çekmeyi başarabilmiş-
lerdir (KAYA (a), 2006: 25).

  Türkiye’den Almanya’ya gerçekleşen göçler 
ve akıbeti, işgücü-aile birleşimi-geriye dönüşü 
teşvik-kalıcılık ve uyum olmak üzere dört farklı 
aşamadan oluşmaktadır. 1960-1970 yılları ara-
sında ilk işçi göçleri şeklinde kendini gösteren 
Türkiye’den göç hareketlerinin başta sanayi ül-
keleri olmak üzere çalışma eksenli gerçekleştiril-
diği bilinmektedir. Bu yılları takip eden yıllarda 
aile birleşimleri ile farklılık gösteren göç hare-
ketleri, günümüze geldiğinde, misafir işçi – göç-
men işçi, sığınmacı, mülteci, öğrenci, profesyo-
nel, kaçak, kayıt dışı göçmen gibi yeni türlerle 
çeşitlendiği görülmektedir (Sirkeci, 2006: 36). 

  Fransa’nın 1920 ve 1970’li yıllarda aldıkları 
göçlerde uyguladığı “cumhuriyetçi entegras-
yon politikaları” olarak adlandırılan politika-
larla, göçmenler, işgücü ihtiyacı için geldikleri 
bu ülkede, vasıfsız işlerde çalıştırılarak, ırkçı 
müdahalelere maruz kalarak, ikincil vatandaş 
muamelesi görerek, çeşitli baskı ve sınırdışı edil-
meleri ile adeta asimilasyon sürecinden geçtiler. 
Fransız halkını zenofobiye (yabancı düşmanlığı) 
iten ana sebepler ekonomik ve politik nedenlere 

Açık bir şekilde görülmekte-
dir ki, neredeyse gerekli bütün 
yasal önlemlerin alınmasına ve 
düzenlemelerin yapılmasına 
rağmen, Türk göçmenlere yö-
nelik yüksek bir dışlayıcılıktan 
bahsetmek mümkündür.
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dayanmaktaydı. Diğer yandan III. Cumhuriyet dö-
neminde halkta ulus-devlet bilincini geliştirmek 
için yerli ve yabancı arasındaki ayrım ile yaban-
cı düşmanlığının temelleri atılmaya başlanmış-
tı. Diğer yandan Fransa, büyüyen burjuva – işçi 
arasındaki çatışmayı çözmek için işgücü olarak 
kullanacağı göçmenleri (Polonya ve Kuzey Afrika 
Kolonileri’nden) getirtmekteydi. Vatandaşlar, dı-
şarıdan gelen bu işgücünü, kendi işlerini ellerin-
den alanlar olarak görmüş ve devletin kışkırtma-
sıyla yabancı düşmanlığı arttırılmak istenmiştir. 
İlerleyen yıllarda vatandaş ve göçmen çatışma-
sını daha da kızdırarak ulusal işgücünü koruma 
politikası adı altında göçmenleri sınır dışı etme-
yi başarmıştı (Şenocaklar, 2006: 49-50).  Fakat 
Fransız devletinin unuttuğu durum toplumda 
yüksek seviyelere ulaşan yabancı düşmanlığı 
olmuştu(Şenocaklar, 2006: 51).   

Fransa 1 Ocak Kararları ile Almanya, İngilte-
re, İrlanda’da olduğu gibi “seçici göç politikası” 
uygulamaktadır. Fransa’da 80’li yıllarda Valerie 
Giscard D’estating Hükümeti, göçmenlerin sınır 
dışı edilmeleri için “vatanlarına geri dönüş için 
yardım” kampanyaları ile neredeyse zorla göçe 
zorlamış fakat bunu gerçekleştirememiştir (Şe-
nocaklar, 2006: 51).

  

 İsveç Parlamentosu 1975 yılında eşitlik, seçim 
özgürlüğü ve ortaklık olmak üzere uyum politi-
kası amacıyla üç temel alanda yasal düzenleme 
yapmıştır. Eşitlik konusu, çocuk ve öğrencilerin 
eşitliğini hedeflerken, seçim özgürlüğü daha çok 
kültürel değerlere bağlılık noktasında geçerli ol-
makla birlikte, kendi kültürlerini rahatça yaşa-
yabilme ve kendi dillerini kullanabilme imkânı 
vermekteydi. Ortaklık ilkesi ile ifade edilmek is-
tenen ise, İsveç yerli değerlerine ters düşmemek 
ve seçimlerde oy vererek siyasal sürece nispe-
ten katılmaktı. 2001 yılında entegrasyon politi-
kası çerçevesinde göçebe komisyonu kurulmuş 
ve 2009 yılında ayrımcılığa karşı yasal düzenle-
meler yapılmıştır. (Kilimci, 2009: 160). Eğitimde 
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fırsat eşitliği, ücretsiz eğitim olanağı ve diğer 
geniş sosyal hakların verilmesi, göçmenlerin 
kalıcı olması gerçeğini doğurmaktadır. Nitekim 
İsveç’te yaşayan toplam göçmen sayısı 2008 yı-
lına gelindiğinde 100.000’in üzerine çıktığı gö-
rülmektedir (Kilimci, 2009: 161).  Göçmenlerin 
çoğunu Balkan ülkeleri, İran, Irak, Suriye, Lüb-
nan ve Türkiye’den gelen insanların oluşturduk-
ları bilinmektedir. Türkiye’den İsveç’e 1970’lerde 
başlayan göçler, aile birleşmeleri ile kalıcı bir hal 
kazanmıştır. 1987 yılına kadar istikrarlı bir ar-
tış gösteren Türk göçmen sayısının, bu tarihte 
22.400 civarına ulaşarak tarihinde en yüksek 
miktara ulaşmaktadır. Fakat bu tarihten itibaren 
sürekli azalışa geçen Türk göçmen sayısı, 2008 
yılına gelindiğinde 10.200 seviyesine kadar düş-
tüğü görülmektedir (Kilimci, 2009: 163). Açık 
bir şekilde görülmektedir ki, neredeyse gerekli 
bütün yasal önlemlerin alınmasına ve düzenle-
melerin yapılmasına rağmen, Türk göçmenlere 
yönelik yüksek bir dışlayıcılıktan bahsetmek 
mümkündür. Gelişmiş entegrasyon politikala-
rına rağmen Türk göçmenlerin sayısında yıllar 

itibariyle sürekli bir düşüşün olduğu gerçeği, 
Türk göçmenlerin etnik ayrımcılığa uğradıkları 
şüphesini akıllarda canlandırmaktadır2. 

  1964 yılında Türkiye ile Belçika arasında im-
zalanan anlaşma ile yardımcı iş gücü olarak ilk 
göçler başlamış oldu. İlerleyen yıllarda kalıcı 
oldukları anlaşılan göçmenlerin entegrasyon 
politikalarının başlaması ise otuz yılı aşkın bir 
süre aldı. Siyaset ve sosyal hayata entegrasyonu 
sağlanan Türk göçmenlerin toplumsal adaptas-
yonlarında ise sivil toplum örgütlerinin büyük 
önemi bulunmaktadır. Türk göçmenlerin Belçi-
ka’daki entegrasyon sürecini hızlandırma nok-
tasında ise özellikle Türk Dernekler Birliği etkin 
görev almaktadır. 2004 yılı Flaman Hükümeti 
Bakanı’nın otuz beş yıllık göçmen politikasının 
yanlış olduğunu kabul etmesi devlet tarafından 
yapılan bir itirafı göstermesi bakımından önemli-
dir. Belçika’ya olan Türk göçleri onar yıllık periyot-
lar halinde ele alındığında farklı şekillerde adlan-
dırıldığını söylemek mümkündür. 1964-1974 yılları 

  2Ayrıntılı bilgi için, Dr. Songül Kilimci’nin “İsveç’te Göçmen 
Türkler” adlı çalışmasına bakınız.
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arasında “misafir işçi” olan göçmenler, 1974-1984 
yılları arasında aile birleşmelerinin hızlanması ve 
problemlerin artmasıyla birlikte “dış ülkeli” olarak 
adlandırılmaktaydı. Göçmenlerin, 1984-1994 yılla-
rı arası dönemde “yabancı” olarak isimlendirildiği 
görülmektedir. Bu dönemde yabancı düşmanlığı, 
ırkçılık ve ötekileştirme politikaları tırmanışa geç-
miştir. 1994-2004 yılları arasında ise Belçika’daki 
göçmenler “muhacir” olarak adlandırılmışlardır. 
Artık yavaş yavaş ekonomik zenginliklerini artı-
rıp, işyerleri açan göçmenlere yönelik şiddet ve 
kundaklama faaliyetlerinde artış olduğu dikkatle-
ri çekmektedir. 2004 sonrası dönemde ise göç-
menlerin “etnik-kökenli Belçikalı” olarak isimlen-
dirildikleri görülmektedir. Bu nesil, ağırlıklı olarak 
kültür karmaşası yaşamakta ve ailelerin parçalan-
dığı bir dönemi ifade etmektedir. Asimile politi-
kalarının, artık yavaş yavaş sonuçlarını vermeye 
başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. 1936 yı-
lında Belçika’ya işgücü olarak gelen Polonyalıların 
neredeyse tamamı asimile olarak yok olmuşlardır. 
1950’li yıllarda gelen İtalyanların ise çoğu ülkeyi 
terk ederek kendi ülkelerine geri dönmüşlerdir 
(Kaya (b), 2009: 278-280).

Türk Dernekler Birliği, Belçika’da Flaman Hüküme-
ti tarafından tanınan ve dört eyaletinde (Anvers, 
Brüksel, Limburg, Oost Vlaanderen) bulunan dört 

Türk çatı kuruluşunun en büyüğüdür. 1995 yılında 
çıkarılan “Dernekler Yasası”nın imkân vermesiyle 
Flaman Hükümeti, göçmen derneklerine destek 
vermektedir. Göçmenlerin yok sayıldığı, otuz beş 

yıllık yanlış entegrasyon politikaları artık yerini, 
göçmen sivil toplum kuruluşlarının desteklendiği 
yeni bir uyum sürecine bırakmaktadır. Belçika’da 
bulunan göçmen sivil toplum kuruluşlarının asli 
görev ve vizyonları, sosyo-kültürel, iktisadi, top-
lumsal ve istihdamlarının geliştirilerek, göçmen-
lerin kendi kültür ve değerlerini yeniden ürete-
bilmelerinin önünün açılmasına katkı sağlamaktır 
(Kaya (b), 2009: 281). 

  5 milyon nüfusa sahip Norveç’in yüzde 10’un-
dan fazlasını, başka bir ülkede doğmuş insanlar 
oluşturmaktadır. 2008 rakamına göre Norveç’te 
yaşayan Türk göçmenlerin sayısı 14.546 kişidir 
(Leblebicioğlu, 2009: 328). Fakat Norveç İsta-
tistik Kurumu 2007 verilerine bakıldığında 18-24 
yaş arasındaki gençlerin yüzde 7.5’i yüksek öğ-
retim alırken, bu oran göçmen Türk gençlerinde 
sadece yüzde 1.7’dir. Bu tabloyu düzeltmek adına 
2004 yılında gençlerin yükseköğretimden fırsat 
eşitliği çerçevesinde yararlanmaları hususunda 
çıkarılan yönetmeliğin olumlu bir sonuç verme-
diği görülmektedir (Leblebicioğlu, 2009: 329). 
Diğer yandan 2007 yılında alınan bir karar ile 
göçmenlere, Norveççe dil kursuna ilaveten 50 sa-
atlik toplum bilgisi kurslarına gitmek de zorunlu 
kılınmıştır. Göçmenlere yönelik bu kursların top-
lumsal uyum ve entegrasyon çabalarında Norveç 
toplumunudaha iyi tanımalarına yardımcı olacağı 
ileri sürülmüştür (Leblebicioğlu, 2009: 31).  Fakat 
entegrasyon sürecinin tek taraflı bir süreç olma-
dığı göz önüne alındığında verilen bu kursların bir 
tür asimilasyon politikaları veya uymaları gereken 
toplumsal kurallar olma özelliğini aşamayacaktır. 
Ayrıca kurslara katılmayan göçmenlere oturum 
vizesinin verilmeyeceği kuralı da asimilasyonu zo-
runlu kılmaktadır.

  Danimarka’ya 1970’li yıllarda başlayan göç ol-
gusu temel dayanağını, diğer ülkelere benzer ola-
rak işgücü temininden almaktadır. Danimarka’ya 
göç eden Türk göçmenlere yönelik entegrasyon 
politikalarına bakıldığında, Danimarkalılara Türk-
ler ve Türkiye hakkında bilgi vermek yer almak-
tadır. Danimarka’da Türklere yönelik negatif bir 
algının değiştirilmesi amacıyla bilgilendirme fa-
aliyetleri ile entegrasyon sürecine başladığı bi-
linmektedir. Danimarkalılar ve Türkler arasında 

Danimarka’da Türklere yönelik 
negatif bir algının değiştirilme-
si amacıyla bilgilendirme faali-
yetleri ile entegrasyon sürecine 
başladığı bilinmektedir. Dani-
markalılar ve Türkler arasında 
iyi bir diyalog yaratmak için 
ortak uzlaşmanın gerekliliğine 
odaklanıldığı görülmektedir.
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iyi bir diyalog yaratmak için ortak uzlaşmanın 
gerekliliğine odaklanıldığı görülmektedir. 60 bin 
Türk ile en büyük topluluğu Türkler oluşturmak-
tadır. İkinci nesil kız çocuklarının eğitimlerini 
düzenli bir şekilde alarak iş hayatına başarılı bir 
şekilde girdiklerinden bahsetmek mümkün iken 
aynı durum erkekler için geçerli değildir. Erkek 
çocuklarının eğitimden kendilerini soyutlayarak 
Danimarka toplumundan uzaklaştıkları düşünül-
mektedir. Eğitimi yarıda bırakma oranı Türklerde 
yüzde 60 iken, Danimarkalılarda bu oran yüzde 
40’tır (Eker, 2009: 420). Danimarka’da yaşayan 
genç nesil erkek göçmenlerdeki ayrımcılık önyar-
gısı ile eğitime devam etmedikleri belirtilmekte-
dir. Türklerin en yüksek istihdam oranına (%60) 
sahip oldukları gerçeği göz önüne alındığında ise 
bu iddianın doğru olma olasılığı yükselmektedir 
(Eker, 2009: 421).

  İtalya’ya ilk göçmenler işgücü alanında, İtalyan 
işçilerin çalışmadığı sektörlerde istihdam edilmek 
üzere ülkeye alınmışlardır Örneğin, hizmetçilik 
ve yaşlı bakımı gibi işlerin neredeyse tamamın-
da yabancıların çalıştığı bilinmektedir (Marconi, 
2012: 137). 1990 yılında Yugoslavya, Arnavutluk, 
Romanya, Polonya, Moldova, Ukrayna, Hindistan, 
Pakistan gibi ülkelerden geçici oturma izni ile 
ilk göçlerini almıştır. 1995 yılında çıkarılan yasa 
ile göçmen çocuklarının eğitim almalarının önü 
açılmış, 1998 yılında ise kalıcı oturma izni göç-
menlere sağlanmıştır. İtalya’nın göçmen politi-
kasını insan kaçakçılığı ve ağırlıklı olarak yasadışı 
girişlerin önlenmesi oluşturmaktadır (Zincone ve 
Caponio’dan aktaran Çakırer, 2009: 764-765). 
Birkaç yasal düzenlemelerin dışında somut en-
tegrasyon politikalarına soğuk bakan muha-
fazakar İtalya’da mevcut sosyo-politik tutum 
dolayısıyla göçmenler, içine kapanık bir hayat 
yaşayarak, İtalyan toplumuna entegre olama-
mışlardır (Çakırer, 2009: 765). 2007 yılında 15 
bin kayıtlı Türk göçmenin olduğu bilinmekte, fa-
kat yasadışı girişler ile birlikte bu sayının 30-35 
bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Göç-
men kitlenin yapısı incelendiğinde ise daha çok 
düşük eğitimli, entegrasyona kapalı çok çocuklu 
ailelerin olduğu dikkat çekmektedir. Anadil hak-
kının tanınmaması Türk göçmenlerin entegras-

yon problemlerini artırmaktadır (Çakırer, 2009: 
767).

  Kanada’daki göçmen sayısına bakıldığında 
2008 yılında yaklaşık 250 bin göçmenin yaşadı-
ğı bilinmektedir (Leblebicioğlu, 2009: 328). En 
fazla göçmen ise yüzde 7.5 ile Çin birinci sırada, 
yüzde 7.2 ile Hindistan ikinci sırada gelmektedir. 
Kanada göçmen entegrasyonu konusunda başa-
rılı ülkelerden birini temsil etmektedir. İki yüzden 
fazla etnik kökene sahip olan insanların yaşadığı 
Kanada’nın bu başarısının arkasında çokkültür-
lülük olduğu düşünülmektedir (Topkara-Karsu, 
2009: 769). Çokkültürlülüğün ülkenin resmi ulu-
sal politikalarından biri olması ve çokkültürlülük 
yasasını hazırlayan ilk ülke olması bakımından di-
ğer başarılı ülkelerden ayrılmaktadır. 1988’de çı-
karılan Çokkültürlülük yasasına göre, etnokültü-
rel grupların kültürel gelişimini desteklemek, bu 
grupların Kanada toplumuna katılımının önünde-
ki engellerin kaldırılması, farklı etnokültürel grup-
ların birbirleri ile iletişimini güçlendirmek ve göç-
menlerin resmi dil olan İngilizce ve Fransızca’yı 
öğrenmelerini sağlamak gibi çeşitli uygulamalar 
getirilmiştir (Topkara-Karsu, 2009: 770). Bu po-
litikalara ek olarak göçmenlerin psikolojik uyumu 
ve ekonomik hayata tam anlamıyla katılımlarının 
sağlanması ile ancak entegrasyon süreci tamam-
lanabilir (Topkara-Karsu, 2009: 772).

  Finlandiya’ya ilk yoğun göçü, 1990’lı yıllarda 
Somali, Yugoslavya, İran ve Irak’tan gelen mül-
teciler oluşturmaktadır. Stalin döneminde siyasi 
zulümden kaçarak, 25 bin İngriyalı Finlandiya’ya 
göç etmiştir. 2009 yılında yaklaşık 200 bin göç-
menin sadece 3.500’ünü Türkler teşkil etmekte-
dir. Göçmenlerin Finlandiya’ya göç etme neden-
leri arasında aile evlilikleri, sığınma, iş ve öğrenim 
gibi sebepler yer almaktadır. 1999 yılında “Uyum 
Yasası”nın çıkarılmasıyla birlikte göçmenlerin 
uyumu için kültürel değerlerin korunması ve sıkı 
bir diyalog ile çoğunluk kültürüne bütünleşme-
lerinin sağlanması esas alınmaktadır. 2006 yılın-
da genişletilen haklar ile göçmenlerin toplumsal 
hizmet ve faaliyet alanlarına daha fazla dâhil 
edilerek uyum süreçlerinin hızlandırılma amaç-
lanmıştır (Kütük, 2009: 780). 2009 yılında yoğun 
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itirazlara maruz kalmasına rağmen kabul edilen 
Yabancılar Yasası ise en liberal göçmen yasası 
niteliğine sahip olması bakımından birçok kesim 
tarafından eleştirilmiştir. Bu yasaya göre sığın-
ma başvurusu veya geçici oturma izni alanların 
çalışmalarının mümkün olduğu, aile birleşiminin 
kolaylaştığı ve uyum politikalarını genişletmesi 
bakımından en liberal göçmen yasası olarak ka-
bul edilmesi sonucunu doğurmuştur. Ayrıca hü-
kümet, sığınmacıların durumlarının iyileştirilmesi, 
göçmenlerin vatandaşlığa alınmalarının hızlandı-
rılması, dil eğitiminin daha fazla yaygınlaştırılma-
sı gibi uyumlaştırıcı politikalar izlemektedir (Kü-
tük, 2009: 781).

  İtalya ve İspanya gerek işgücü gerekse yasa-
dışı geçişlerle göç hareketleri bakımından ben-
zerlik göstermektedir. İspanya’da 1980, İtalya’da 
1990’larda göçlere ilişkin yasal düzenlemelerin 
gelmesi göç akımlarını kayda değer bir şekilde 
azaltıcı etki yaratamamıştı. Türkiye ise 90’lı yıl-
lardan bu yana göç ile ilgili oluşturulmak istenen 
politik ve yasal çerçeveyi bir şekilde kuramamış 
ve ulusal düzeyde bir yasayı oluşturamamıştır 
(İçduygu, 2012: 3-4). 

İtalya’daki göç hareketleri kendi tarihi içeri-

sinde sürekli olarak heterojenlik göstermiştir. 
Ağırlıklı olarak Avrupalı göçmenlerin çoğunluk 
gösterdiği İtalya’da sırasıyla Afrikalılar ve As-
yalılar gelmektedir. Aynı zamanda dini inanışlar 
bakımından da çeşitliliğin fazla olması İtalya’nın 
çokkültürlülüğü geliştirmesi bakımından yüksek 
enerji duymaktadır  (Marconi, 2012: 124). İtalya 

AB’de vatandaşlığa hak kazanımının en düşük 
olduğu ülkelerden biridir. AB’nin yürüttüğü sıkı 
göçmen politikasının benzerin yürüten İtalya da 
vatandaşlık hakkının tanınmasında yetkili mer-
ciinin inisiyatifine bırakılarak gerçekleştirilmiştir 
(Marconi, 2012: 130). İtalya’da illere göre uygula-
nan göçmen politikaları farklılık göstermektedir. 
Örneğin İtalya’nın kuzeyinde yer alan Treviso’da 

Türkiye ise 90’lı yıllardan bu 
yana göç ile ilgili oluşturulmak 
istenen politik ve yasal çerçeveyi 
bir şekilde kuramamış ve ulusal 
düzeyde bir yasayı oluşturama-
mıştır.
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barınma, eğitim, sağlık, bilgi ve destek eğitim-
leri, kültürel aracılık, kamu alanının kullanılması 
gibi çeşitli uygulamalara gidilmektedir (Bellun, 
2012: 224-229). İspanya’da ilk göç yasası 1985 
yılında yürürlüğe girmiştir (Serrano, 2012: 257). 
Politik uzlaşının zor olması, AB kriterlerine uy-
gun bir yasal düzenleme gerekliliği ve yabancı 
göçmenlerin karmaşıklığı yasal düzenlemelerde 
ve devamındaki entegrasyon süreçlerinde bazı 
aksaklıkların oluşmasını doğurdu (Serrano, 2012: 
258). Göçmenlerin entegrasyonu ise 1990’lardan 
sonra geliştirilmeye başlayan bir alanı ifade et-
mektedir. Katılım ve diyalogu esas alan forum 
raporları, vatandaşlık ve entegrasyon stratejik 
planının oluşturularak düzensiz göçe karşı mü-
cadele yöntemleri belirlemeyi hedef almakta-
dır (Serrano, 2012: 266-270). Ayrıca İspanya’da 
belediyeler düzeyinde de çeşitli entegrasyon 
politikaları izlenmektedir. Göçmenlerin katılımı-
na yönelik belediye konseyleri, ekonomi ve is-
tihdamdan sorumlu yerel ofisler, göçmenler için 
asgari yardım programları, yerel eşitlik ofisleri 
gibi çeşitli birimler aracılığıyla da göçmenlerin 
yereldeki sorunları yakından incelenip direk mü-
dahale edilebilmektedir (Madronal-Bredy, 2012: 
315-317). 

  Hollanda’nın göçmenlerle uyum programların-
da başarısız olarak nitelendirilebilecek göçmen-
lerin eğitim sisteminden eşit ve adil bir şekilde 
yararlanamıyor olmalarıdır. Göçmen ve azınlıklar 
politikası çerçevesinde göçmenlere öz benlik ve 
bilinç kazandırmak, okul ile aile çevreleri arasın-
daki boşluğu gidermek, kültürler arası eğitimi 
desteklemek gibi temel alanlarda yetersizlikten 
bahsetmek mümkündür. Veriler açık bir şekilde 
göstermektedir ki, ortaöğretim sisteminde ay-
rımcı bir şekilde davranıldığı ve bunun sonucun-
da ise bireylerin iş hayatına eğitim ve mesleki ye-
terliliğin olmaksızın adaletsiz bir şekilde girecek-
leri gerçeğini doğurmaktadır (Tezcan, 2000: 12). 

Sonuç ve Değerlendirme
Son dönemde artan göçler küreselleşme ile çe-
şitlilik kazanan birçok çekici unsurlar sayesinde 
gün geçtikçe hız kazanmaktadır. Kendi istek ve 
iradeleri şeklinde olabileceği gibi göç hareketleri 
zorlayıcı birçok olaylar neticesinde de gerçekleşe-

bilir. Suçlayıcı ve dışlayıcı politikalar yerine büyük 
göç hareketlerinde uyum ve bütünleşmeyi artıra-
cak yeni politikaların geliştirilerek artık kendi va-
tandaşı konumuna gelen göçmenlerin gelecekleri 
için ümit verici bir anlayışın hâkim olması gerek-
mektedir. Göçmenlerin kendi anadillerinde eğitim 
alabilmeleri için göçmen kökenli öğretmenlerin 
artırılması gerekmektedir. Meslek eğitimi hakkında 
özel eğitim araçları geliştirerek, göçmenlerin kısa 
süre içerisinde mesleki hayata geçişlerini kolaylaş-
tırmak gerekmektedir. Farklı dini inançlara sahip 
olan göçmenlerin ibadetlerini rahat bir şekilde ya-
pabilmeleri için eksik alanların bir an evvel temin 
edilmesi, onlara dini ibadet özgürlüğünün tesis 
edilmesi gerekmektedir. Göçmenlerin istihdama 
teşviki amaçlı özel kredilerin verilmesi ve işyeri aç-
malarının önündeki engellerin kaldırılması gerek-
mektedir.  Çokkültürcülüğe karşı uyanan refleksle-
rin temelinde homojen bir yapı arzulayan, türdeş 
ve asimilasyonist bakış açısına sahip ruh hali yat-
maktadır. Bu bakımdan birçok yerde göçmenler, 
potansiyel suçlu olarak karşılık bulmaktadır. Bu 
tür karşıt politikalar yüzünden kültürel ırkçılık ve 
ayrımcılığa, sistemden dışlanmaya, işsizlik ve yok-
sulluk gibi yapısal sorunlara hapsolma tehlikesi ile 
karşı karşıya olan göçmen ve sığınmacıların ancak 
yeni bir zihniyet ile “insan” temelli bir yaklaşımın 
sonucunda toplumsal sistem ile bütünleşmelerinin 
önü açılabilir. Entegrasyona konu olan toplumlar 
arasında ortak diyalog ve hoşgörü anlayışının yük-
seltilmesi de belli önyargıların aşılması noktasın-
da katkı sağlayacaktır. Çokkültürlülüğü esas alıp 
katılımcı toplum modeli kurmaya yönelik çabalar 
olumlu sonuçlarını bu şekilde verebilir.  Bireysel 
insan hakları temelinde yaklaşımların evrensel ol-
duğu bir dünyada azınlık veya yabancılara karşı bir 
asimilasyon politikasının izlenmediğini düşünmek 
mümkün olacaktır. 

Göçmen politikalarının önündeki engeller, ülkelere 
göre farklılık gösterse de tüm ülkeleri kapsayacak 
ortak sorunlardan bahsetmek mümkündür. Bunla-
rın başlıcaları; güvenlik sorunu, ötekileştirme po-
litikaları, ayrımcılık ve ırkçılık uygulamaları ve ni-
hayet yabancı düşmanlığıdır. Yabancı düşmanlığını 
aşmak, günümüz toplumunun karşı karşıya olduğu 
en önemli sorunlardan birini teşkil etmektedir.
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Küresel sisteme gün geçtikçe entegre olan 
Türkiye’nin modern göçmen politikalarına geçişte 
zorlanıyor olması anlaşılması güç bir durumdur. 
Suriyeli göçmenlerin Türkiye toplumuna entegras-
yonu, yapılan harcamaların tam anlamıyla karşılık 
bulması açısından önemlidir. Fakat bu entegrasyon 
çabalarının başarıya ulaşması, uluslararası örgütle-
rin de desteği ile gerçekleşecektir. Yapılan yardım 
ve sosyal harcamaların, ciddi anlamda sosyal po-
litika niteliğini kazanabilmesi için öncelikli olarak 
statüsel tanımın yapılması ve yapısal değişiklikle-
rin gerçekleşmesi gerekmektedir.
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Kızılay, ülkemizin en bilinen ve en güvenilen 
insani yardım kuruluşlarının başında geliyor. 
Ancak yine de röportajımızın başında kurumu-
nuzu birkaç cümle ile tanıtabilir misiniz?

1868 yılında kurulan Kızılay, Osmanlı’dan Türki-
ye Cumhuriyeti’ne miras kalan az sayıdaki özel 
kurumdan bir tanesi. Toplumsal dayanışmayı 
sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda 
bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara beslen-
me, barınma ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi 

önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da 
öncü olan, modelleri örnek alınan Türk Kızılay, 
kan, afet müdahale, sağlık, sosyal yardım, genç-
lik ve eğitim gibi alanlarda hizmetler sunuyor. 
Hizmet yelpazemizi de günden güne sürekli ge-
nişletiyoruz. 

Ülkemizin yardım eli olan Türk Kızılay’ın insani 
yardım çalışmaları ülke sınırlarını aşarak her din-
den, dilden ve ırktan mazlumlara da uzanıyor.

“MUHACİRE 
ENSAR OLMAK  
BU COĞRAFYANIN 

ÖZÜNDE VAR”

Röportaj

Kızılay Genel Başkanı 
Dr. Kerem Kınık

Türk halkının yardımseverliğini dünyanın 

pek çok ülkesine götüren kuruluşların ba-

şında şüphesiz kökü çok eskiye dayanan 

Türk Kızılay’ı geliyor. Yıllardır, afet ve savaş 

bölgelerine insani yardımlarıyla mazlum 

ve mağdur coğrafyalara umut olan Türk 

Kızılay’ı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, der-

gimizin sorularını yanıtladı. Kendisine yap-

tıkları çalışmaları, hedeflerini ve dünyadaki 

genel durumu sorduk.  Kınık, röportajında 

Memur-Sen’in de Kızılay’a her zaman mad-

di ve manevi destekte bulunduğunu ifade 

ederek sivil toplum kuruluşlarının bu insani 

yardımlarda son derece önemli paydaşlar 

olduğunu söyledi. 
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Bu noktada Türk Kızılay’ın sadece ülkemizde 
değil farklı coğrafyalardaki insani yardım ça-
lışmalarına da sıklıkla şahit oluyoruz. Hizmet 
ulaştırdığınız coğrafyanın bu ölçüde genişle-
mesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Son dönemde kullandığımız ve Kızılay’ın gücü-
nü çok iyi özetlediğini düşündüğümüz bir sloga-
nımız var; “Güçlü Türkiye Güçlü Kızılay” diyoruz. 
Ülkemizin özellikle son on beş yirmi yılda yaka-
ladığı gelişim ivmesi Türk Kızılay’ın operasyonel 
gücüne de olumlu yansıdı. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ki kendisi resmi tüzü-
ğümüze göre Kızılay’ın da Onursal Genel Baş-
kanıdır, ilk günden beri çalışmalarımıza yakın 
ilgi gösteriyor ve çok büyük destekler veriyor. 
Onun liderliğinde devletimizin ilgili kurumları ile 
birlikte gönül coğrafyamızın tamamına hizmet 
ulaştırabilmek, yaraları sarabilmek adına çaba 
gösteriyoruz. 

Devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ile 
omuz omuza sergilediğimiz bu insani çabalar 
neticesinde artık dünyada “Türk Tipi Yardım Mo-
deli” olarak adlandırılan bir model oluştu. Bugün 
tüm dünyadan ihtiyaç sahipleri “bize yardım 
edilsin” yerine bize “Türkiye ve Türk Kızılay yar-
dım etsin” diyor.

İhtiyaç sahiplerini belirlerken önceliğimiz, kim-
senin ulaşamadığı ve kimseye ulaşamayan maz-
lumların ihtiyaçlarını karşılamak. Dünyanın sırtı-
nı döndüğü, görmezden geldiği coğrafyalardaki 
ihtiyaç sahiplerine biz ulaşıyoruz. Bu da hem 
kurumsal olarak bizim hem de ülkemizin ulusla-
rarası saygınlığına katkı sağlıyor. Şu an bir çoğu 
müzmin insani krizlerin yaşandığı ülkeler olmak 
üzere 12 ülkede temsilciliğimiz ve 40’ın üzerinde 
ülkede devam eden insani yardım programları-
mız var. 2018 yılında hizmetlerimizin en az bir 
çeşidiyle 30 milyonun üzerinde mazluma ulaş-
manın mutluluğunu yaşıyor, bir sonraki yıl için 
hedefimizi büyüterek devam ediyoruz. 

Türk Kızılay olarak, uluslararası bir networkün 
üyesi olarak, faaliyetlerimize devam ediyoruz. 
Dünyadaki bütün Kızılay ve Kızılhaçlar bu net-
workün çatısı altında çalışıyorlar. Son yıllarda 
artan gücümüz ve saygınlığımızın bir yansıması 

olarak, geçen yıl Antalya’da organizasyonunu 
gerçekleştirdiğimiz Kızılay Kızılhaç Federasyo-
nu toplantısında üyelerin büyük çoğunluğunun 
oyunu alarak Federasyonun Başkan Yardımcılı-
ğına seçildik. İnsani yardımda dünyanın en cö-
mert ülkesi konumunda olan Türkiye, artık ulus-
lararası insani yardım alanında da söz sahibi bir 
ülke haline geldi. Bu sadece bizim değil, ülkemi-
zin de uluslararası arenadaki büyük bir başarısı. 

Bu başarıları anlatırken, ihtiyaç sahipleri ile ara-
larında gönül köprüleri kurduğumuz bağışçı-
larımıza da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. 
Hayırseverlerimiz de Kızılay’a güveniyor ve farklı 
coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ellerini uzat-
mak için bağışlarını Türk Kızılay’a emanet ediyor. 
Biz de bu emaneti amacına uygun olarak en iyi 
şekilde mazlumlara ve mağdurlara ulaştırabil-
mek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Başkanım, son yıllardaki önemli faaliyetle-
rinizden biri de ülkemizde misafir ettiğimiz 
ve ağırlığını Suriye’deki çatışmalardan kaçan 
göçmenlerin oluşturduğu ihtiyaç sahiplerine 
yönelik hizmetler. Bu konu hakkındaki düşün-
celerinizi öğrenebilir miyiz?

Muhacire ensar olmak bu coğrafyanın ve bizlerin 
özünde, inancında ve geleneğinde var. Bu coğ-
rafyayı güvenli bir liman olarak gören, bizlerin 
insani çabalarına umut bağlamış, mazlumların 
ve mağdurların yaralarını sarmak ve yüzlerini 

Devletimiz ve sivil toplum ku-
ruluşlarımız ile omuz omuza 
sergilediğimiz bu insani çaba-
lar neticesinde artık dünyada 
“Türk Tipi Yardım Modeli” 
olarak adlandırılan bir model 
oluştu. Bugün tüm dünyadan 
ihtiyaç sahipleri “bize yardım 
edilsin” yerine bize “Türkiye ve 
Türk Kızılay yardım etsin” di-
yor.
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tekrar güldürmek için devletimizle, kamu ku-
rumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, özel 
sektör ve hayırsever halkımızla birlikte gönlü-
müzü ortaya koyuyoruz.

Ortadoğu göç güzergahlarının kalbinde yer alan 
bir ülke olarak, “göç ve göçmen” kavramı bizle-
rin gündemindeki yerini hiçbir zaman kaybetmi-
yor. Doğup büyüdükleri topraklardan göç etmek 
zorunda bırakılan ve ülkemize sığınan insanların 
sayısı 4 milyonu çoktan aştı.  Bu insanların 150 
bine yakını ülkemizdeki kamplarda, diğerleri ise 
memleketimizin her bir yanında ülkemizin geçici 
korunması kapsamında yaşamlarına devam edi-

yorlar. Bu büyük insan kitlesi ağırlıklı olarak Su-

riyelilerden oluşmakla birlikte, Afgan, Irak, İran,

Somali gibi farklı uluslardan 363.000 insan da 

uluslararası koruma altında ülkemizde ikamet 

ediyor.

Bu denli büyük sayıları sadece birer rakam ya 

da istatistik bilgisi olarak görmemek lazım; her 

bir rakam içerisinde ayrı bir yaşam öyküsü ba-

rındırıyor. Tüm bu rakamlar ve yaşam öyküleri 

birleşince de dünyanın en fazla sayıda göçmen 

barındıran ülkesi Türkiye’nin büyük iyilik öyküsü 

ortaya çıkıyor.
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Kızılay’ın bu iyilik öyküsündeki rolünün detayla-
rını bizlerle paylaşır mısınız? 

Suriye’deki insanlık dışı durum sebebi ile evlerini, 
yaşadıkları şehirleri terk etmek durumunda kal-
mış ve zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren 
mazlumlara yönelik hizmetlerimizi en temelde iki 
başlık altında toplamak mümkün. Bunlardan ilki; 
akut dönem faaliyetleri olarak da adlandırabile-

ceğimiz, yaşamın devamı için gerekli temel insani 
ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerimiz. İkinci başlık 
ise; ülke sınırlarımız içerisinde geçici koruma sta-
tüsüne sahip bu insanların sosyal ihtiyaçlarına ve 
toplumla uyumlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz 
hizmetler.

Suriye toprakları içerisinde Mart 2011’de başla-
yan çatışmaların ardından ilk grup insan Hatay 
sınırımızdan ülkemize giriş yaptı. Bölgedeki geliş-
meleri yakından takip eden Türk Kızılay, Dışişleri 
Bakanlığımız ve AFAD’la koordinasyon içerisinde, 
29 Nisan 2011 tarihinde, “Suriye Krizi İnsani Yar-
dım Operasyonunu” başlattı. Suriye halkının sınır 
noktalarında yaşadığı mağduriyetlere de duyarsız 
kalmayarak, uluslararası anlaşmaların Kızılay öze-
linde tanıdığı haklarımızı da kullanarak sınır üzeri 
ve sınır ötesi yardım çalışmalarımıza da başladık. 
Bugüne kadar 14 sınır noktasından yaklaşık 2.7 
milyar TL değerinde 43.927 tırlık insani yardım 
malzemesini Suriye içerisindeki ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştırdık. 

İhtiyaçlar doğrultusunda sınır ötesindeki farklı 
bölgelerde kamp ve yetimhane kurulumları da 
gerçekleştirdik. Suriye’nin Kuzey bölgelerinde 
Türkiye’den başka koruma ve yardım çaresi olma-
yan 5 milyona yakın insana düzenli yardımlarımızı 

ulaştırıyoruz. Bir çoğu ülkeleri içinde zorla 
yerlerinden edilmiş bu insanlara koruma 
ve barınma sağlamak için 100 bine yakın 
aile barınma çadırı sevk ettik ve kamplar 
oluşturduk. 

Bölgedeki en önemli ihtiyaçların başın-
da gelen gıda malzemelerinin teminini 
de sağlıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 7 
milyon kap sıcak yemek ve kumanya, 6 
milyon adet ekmek ve 220 bin gıda ko-
lisi sevkiyatı gerçekleştirdik. Temel gıda 
ürünlerinden olan un, kuru gıda, konserve 
gibi ürünlerin geçişlerini ve dağıtımlarını-

da aralıksız sürdürüyoruz.

İlk olarak İdlib bölgesinde faaliyetlerine başlat-
tığımız Sevgi Butik Mağazaları ile kurumumuza 
bağış olarak gelen giyim malzemelerini Suriyeli 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu mağazaların 
sayısını 4’e çıkarttık ve 1 milyon 250 bin parça gi-
yim malzemesini Sevgi Butik Mağazalarımızdan 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.
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Sınırı geçerek ülkemize sığınan Suriyeli ihtiyaç 
sahiplerine yönelik insani yardım faaliyetlerimiz 
kapsamında, krizin başladığı ilk günden bu yana 
yaklaşık 4.5 milyon barınma malzemesi, 8.5 mil-
yon gıda malzemesi, 6 milyon parça giyim mal-
zemesi, 2.5 milyon hijyen ürünü, 350 bin sağlık 
malzemesi ve bunların yanında çok sayıda kırta-
siye, oyuncak, spor malzemesi ve elektrikli eşyayı 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 

Bugün halen 11 konteyner kampta, 30 bin kon-
teyner ünitesi,  2 çadır kampta da 12 bin çadır ba-
rınma ünitesi ile Suriyeli misafirlerimizin barınma 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Elbette ihtiyaçlar doğ-
rultusunda çok daha farklı hizmetlerimiz ve yar-
dım çalışmalarımız da oluyor ama ben bize ayıra-
bileceğiniz sayfalarınızın sınırlılığını göz önünde 
bulundurarak, çalışmalarımızı en temel hatları ile 
özetlemeye çalışıyorum. 

Bir de sosyal ihtiyaçlara yönelik çalışmalar var, 
bunlardan da bahseder misiniz ?

İhtiyaç sahibi, mağdur, mazlum, göçmen… Her ne 
sıfat ile adlandırırsak adlandıralım, sonuçta onlar 
birer insan ve her insan gibi onların da sosyal ih-
tiyaçları var. Bu gerçeği gözeterek, hem onların 
sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilmek hem de 

Toplumumuzla sosyal uyumlarını sağlayabilmek 
adına çok geniş bir yelpazede çalışmalar yürütü-
yoruz.

Bu çalışmaların önemli bir bölümünü, 14 ilde kur-
duğumuz 15 toplum merkezimiz aracılığı ile ger-
çekleştiriyoruz. Hali hazırda Şanlıurfa, İstanbul’un 
Anadolu ve Avrupa Yakası, Konya, Ankara, Kilis, 
Bursa, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, 
Kayseri, Kahramanmaraş ve Mardin’de kurduğu-
muz toplum merkezlerimiz ile hem yerel nüfusa 
hem de yerlerinden edilmiş ihtiyaç sahiplerine 
hizmet sağlıyoruz.

Toplum merkezlerimizde ana başlıklarıyla reh-
berlik hizmetleri, eğitim faaliyetleri, geçim kay-
nağını geliştirme çalışmaları, beslenme ve sağlık 
hizmetleri, sosyal etkinlikler, savunuculuk ve ko-
ruma faaliyetleri, gönüllülük faaliyetleri, sosyal 
uyuma yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Mer-
kezlerimizde bulunan çocuk ve genç dostu alan-
larla, yeni nesillere de katkı sağlıyoruz. Toplum 
merkezlerinde çalışan uzmanlarımız sadece bu 
merkezlerde değil, gerektiğinde kapı kapı dola-
şarak çok önemli saha çalışmaları da gerçekleş-
tiriyorlar. Her biri birer proje şeklinde yürüyen ve 
pek çok detayı bulunan bu çalışmalara ait bazı 
rakamları sizlerle paylaşarak, ihtiyaç sahiplerinin 
hayatlarına nasıl dokunduğumuzu ifade etmeye 
çalışayım. Toplum merkezlerimizden toplamda 
520 binden fazla yararlanıcı faydalandı. Bu yarar-
lanıcıların %56’sı kadın ve %80’i de Suriyeli. 21 bin 
yaralanıcımız geçim kaynağı geliştirme kurslarına 
katıldı ve 1.002 yararlanıcımızı çalışma hayatına 
kazandırdık. 48 bin yararlanıcı çocuğun eğitime 
yönlendirilmesini sağladık. 190 bin yararlanıcı-
ya yönelik psikososyal destek ve sağlık yardımı 
gerçekleştirdik. Aile bağlarının tesisi çalışmaları 
kapsamında 1.862 vakanın takibini yaptık ve ça-
tışmalar sebebiyle birbirinden ayrı düşmüş aile 
bireylerini yeniden buluşturduk. Önümüzdeki dö-
nemde toplum merkezlerimizin sayısını artırmayı 
ve 2019 yılında 317 bin yeni yararlanıcıya hizmet 
sağlamayı planlıyoruz.

Bir de tabi ihtiyaç sahiplerine nakit temelli des-
tekler sunduğumuz Kızılaykart programımız var. 
Bankacılık, kamu ve insani yardım sektörlerinin 
bir araya geldiği Kızılaykart programımız ile be-
lirli kriterleri sağlayarak yararlanıcı statüsü sahibi 
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olan ihtiyaç sahiplerine bankacılık altyapısı üze-
rinden düzenli nakit desteği sağlıyoruz. 1.5 mil-
yon yararlanıcısıyla dünyanın en büyük nakit te-
melli destek programı olan Sosyal Uyum Yardım 
Programımızı, ihtiyaç sahiplerinin gıda, barınma, 
giyim gibi ihtiyaçlarını kendi istedikleri çerçeve-
de, onurlu bir şekilde karşılamalarını temin etmek 
üzere planladık. Programımız kapsamında yarar-
lanıcı ailelerin Kızılaykartlarına aylık kişi başı 120 
TL aktarıyoruz, onlar da bu kartlar ile önceden 
belirlediğimiz ürün gruplarından ihtiyaçları olanı 
satın alabiliyorlar. Program yararlanıcılarımızın 
% 84’lük bölümünü çocuklar, kadınlar ve yaşlılar 
oluşturuyor.   

Kızılaykart programımız kapsamında yürüttüğü-
müz eğitime yönelik faaliyetlerimiz de bulunu-
yor. Kendi ihtiyaç sahibi çocuklarımıza uygulanan 
Şartlı Eğitim Yardımı Programını, Türkiye’deki 
yabancı uyruklu çocuklara yönelik olarak geniş-
lettik. Çocukların okula erişimlerinin ve düzenli 
devam edebilmelerinin sağlanmasını amaçladı-
ğımız bu çalışmamızdan 400 binin üzerinde ya-
bancı uyruklu çocuk faydalandı. Yine Kızılaykart 
programımız kapsamında geçici barınma mer-
kezlerinde kalan yabancılara'da geniş çaplı nak-
di destekler sağlıyoruz. Barınma merkezlerinde 
kalan yararlanıcılar kartlarına aylık yüklenen 50 
TL ile tesis içerisinde bulunan anlaşmalı market-
lerden gıda ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Sohbetimizin içerisinde kısa kısa değindiniz 
ama Suriyeli çocuklara yönelik özel bir çalışma-
nız varsa onu da sizden dinleyebilir miyiz?

Çocuklar, hepimizin en hassas noktası. Onlara 
yönelik gerçekleştirdiğimiz tüm hizmetlerimize 
özel bir önem veriyoruz. Bu faaliyetlerimizi Ço-
cuk Programları Koordinatörlüğü yapımız altında 
topladık. Oluşturduğumuz Çocuk ve Genç Dos-
tu Alanlarda, çocukların yaşadığı çatışmalardan 
kaynaklı travmalarını atlatabilmelerini sağlamak 
ve göçe maruz kalan çocukların uyum sorunlarını 
en aza indirmek amacı ile kişisel gelişimi destek-
leyici psikososyal destek faaliyetleri yürütüyoruz. 
Programın başlangıcından beri 2.900 gönüllü 
yetiştirdik, 433 bin çocukla 1 milyon 750 bin faali-
yet gerçekleştirdik. Çocuklarımıza yönelik çocuk 
hakları, hijyen eğitimleri, drama ve tiyatro uygu-

lamaları, iletişim becerilerini geliştirme,  spor faa-
liyetleri,  dil kursları,  sosyal uyum etkinlikleri gibi 
faaliyetlerimizi bu programımızın başlıkları ara-
sında sayabiliriz.Toplum merkezleri, Kızılaykart 
ve çocuk programları çalışmalarımızın hayata 
geçmesinde ve sürdürülebilmesinde Devletimi-
zin ilgili kurumları ile yabancı ve yerli pek çok in-
sani yardım kuruluşunun çok önemli desteklerini 
gördük, görmeye de devam ediyoruz. Bu vesile 
ile onları da anmak ve tekrar şükranlarımı sun-
mak isterim.

Bu keyifli röportajın sonunda eklemek istediği-
niz başka bir husus var mı? 

Ülkemizin en güzide meslek birlikleri arasında yer 
alan Memur-Sen, bu insani çabalarımız sırasında 
bize her zaman maddi ve manevi önemli destek-
ler veriyor. Şimdi de bu değerli yayınınız sayesin-
de, çalışmalarımızın ve sesimizin çok daha geniş 
kitlelere ulaşacağına ve vesile olduğunuz destek-
lerin artarak devam edeceğine inanıyorum. Ha-
yırseverlik ile özdeşlemiş bu coğrafyaya sığınan 
insanların ihtiyaçlarını anlamaya ve onları ensar 
olma anlayışımıza yakışır şekilde gidermeye ça-
lışırken, bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm 
Kızılay dostlarına teşekkür ediyorum. Kalplerin-
deki merhamet duygularının hiçbir zaman eksil-
memesini diliyorum. 

Ülkemizin en güzide meslek bir-
likleri arasında yer alan Memur-
Sen, bu insani çabalarımız sıra-
sında bize her zaman maddi ve 
manevi önemli destekler veri-
yor. Şimdi de bu değerli yayı-
nınız sayesinde, çalışmalarımı-
zın ve sesimizin çok daha geniş 
kitlelere ulaşacağına ve vesile 
olduğunuz desteklerin artarak 
devam edeceğine inanıyorum. 
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2018 DÜNYA GÖÇ 
RAPORU’NDA ÖNE ÇIKANLAR

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 

Göçün bir kamu politikası konusu ve güncel, bahsedilmeye değer bir konu olarak öne çıkması 

belki de daha önce hiç bu kadar telaffuz edilmemiştir. Artık göç; birçok hükümet, politikacı 

ve dünya çapında daha geniş kesimleri tarafından yüksek öncelikli bir politika konusu ola-

rak görülmektedir. Göçün ekonomik refah, insani gelişme emniyet ve güvenlik konusundaki 

önemi ve ilişkisi, gelecek için en önemli bir tartışma konusu olmaya devam edeceğini göster-

mektedir.

Rapora Genel Bakış

Uluslararası göç, gün geçtikçe birbirine daha 
da bağlı hale gelen bir dünyada günlük haya-
tımızı etkileyen çok çeşitli ekonomik, sosyal ve 
güvenlik unsurlarına değinen karmaşık bir ol-
gudur. Göç, yaşamın her kesiminden insanları 
içeren ve onların çeşitli hareketlerini ve durum-
larını kapsayan bir terimdir. 

Derinleşen küreselleşme çağında, göç her za-
mankinden daha çok tüm insanları ve devletleri 
ilgilendirmektedir. Göç, jeopolitik, ticaret ve kül-
tür alışverişi ile iç içedir ve devletlerin, işletme-
lerin ve toplulukların en iyi faydayı elde edebil-
mesi için fırsatlar sunmaktadır. Göç, hem men-

şe hem de varış ülkelerinde insanların yaşam 
kalitelerinin iyileştirmesine yardımcı olmakta 
ve dünya çapında milyonlarca insana yurtdışın-
da güvenli yaşam alanları kurma noktasında fır-
satlar sunmaktadır. Ancak, tüm göçler olumlu 
koşullarda gerçekleşmez. Son yıllarda çatışma, 
işkence, yaşadığımız çevrenin bozulması ve de-
ğişmesi gibi etkenlerden kaynaklanan göçte ve 
yerinden edilmelerde (displacement) büyük bir 
artış gözlenmektedir. Uluslararası göçün çoğu 
yasal çerçevede gerçekleşirken, göçmenler için 
en büyük güvensizlikler ve göç ile ilgili kamu-
oyu kaygılarının çoğu düzensiz göçle ilişkilidir. 

Göçün bir kamu politikası konusu ve güncel, 
bahsedilmeye değer bir konu olarak öne çık-

 BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yayımlanan 2018 Dünya Göç Raporunun ilgili 
kısımları Türkçe’ye çevrilmiştir.
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ması belki de daha önce hiç bu kadar telaffuz 
edilmemiştir. Artık göç; birçok hükümet, politi-
kacı ve dünya çapında daha geniş halk tarafın-
dan yüksek öncelikli bir politika konusu olarak 
görülmektedir. Göçün ekonomik refah, insani 
gelişme emniyet ve güvenlik konusundaki öne-
mi ve ilişkisi, gelecek için en önemli bir tartışma 
konusu olmaya devam edeceğini göstermek-
tedir. Göç konusunda uluslararası işbirliğindeki 
artan gelişmeler, devletlerin 2018'de güvenli, 
yasal ve düzenli bir göç için küresel bir sözleş-
me üzerinde anlaşmaya varılmasıyla birlikle bu 
konuda bir adım daha atılmasına olanak sağ-
lamıştır.

Göçün farklı yönlerine odaklanan ve sıklıkla 
negatif yönlerine değinen çoklu medya rapor-
ları hayatın bir parçası haline gelmektedir. Bu, 
genel anlamda dünyanın çeşitli yerlerindeki 
göçün değişen doğasını yansıtabilirken, med-
ya ve haberlerin nasıl oluşturulduğunu ve bu 
haberler vasıtasıyla neler üretildiğini de bilmek 
önemlidir. Bu bağlamda, filtreden ya da kısıt-
lamalardan uzak bir alan olarak sosyal medya, 
gerçekler ve analizlerden ziyade daha çok fikir-
ler ve kanılar üzerinde odaklanılan bir forum/
blog olarak kabul görmektedir. Çoğu zaman 
kutuplaşmış siyasi, kamu ve medya tartışmaları 
ve tarihsel gözlemlerin yanı sıra stratejik çıka-
rımları da içeren göçün; kanıt, bilgi ve denge-
li analiz müzakerelerinin arasında çok az yer 
edindiği gözlemlenmektedir. Öte yandan, bu 
yönler gelişmekte, eleştirel olmaya devam et-
mekle birlikte, göçün çeşitli biçimlerini ve teza-
hürlerini daha iyi anlamanın yanı sıra, fırsat ve 
faydalarını en iyi şekilde nasıl geliştirebileceği 
ve zorluklara nasıl cevap verebileceği hakkında 
daha iyi bir anlayış sunmaktadır.

İnsanlar ve devletler arasındaki bağın artma-
sı bağlamında, göçü daha güvenli ve daha iyi 
düzenlenmiş hale getirmek temel küresel ön-
celik haline gelmiştir. Örneğin bu durum Bir-

leşmiş Milletler’in mülteciler ve göçmenler için 
yayınladığı New York Deklarasyonu'nda, göçün 
küresel bir sözleşmesinin üzerine düzenlenme-
sinin yanı sıra 2018'in sonuna kadar mülteciler 
için ayrı bir küresel sözleşme oluşturmayı da 
planlamaktadır. Bu raporlarda kararlaştırılan 
belirli içerik ve taahhütler, bu raporun yazıldı-
ğı sırada hâlihazırda tartışılmaktadır. Ancak, 
devletlerin bu yeni küresel yönetişim araçla-
rını tartışmayı ve müzakere etmeyi kabul et-
tikleri gerçeği, uluslararası göç ve yerinden 
olmanın(displacement) dinamikleri ve karma-
şıklıkları hakkında ortak anlayışımızı küresel 
düzeyde geliştirmenin ve bu konuların ele alın-
masının öneminin giderek arttığını göstermek-
tedir. Bu bağlamda, 2018 Dünya Göç Raporu, 
yaşadığımız çağın en önemli küresel göç me-
seleleri hakkında daha fazla kanıta dayalı analiz 
ve politika tartışmalarına katkıda bulunmak için 
mevcut veri ve araştırmanın altyapısını kullan-
mayı amaçlamaktadır. Doğası gereği küresel 
göçün karmaşık dinamikleri asla tam olarak öl-
çülemez, anlaşılamaz ve düzenlenemez. Ancak, 
bu raporda sizin de farkına varacağınız üzere, 
gittikçe birbirine bağlı bir hal alan dünyada gö-
çün temel özelliklerini daha iyi anlamamıza yar-
dımcı olabilecek sürekli büyüyen ve gelişen bir 
veri tabanına ve kanıt bütününe sahibiz.1

**

Göçmenlerin ve ailelerinin faydalanmasına ek 
olarak, göçün göçmenlerin menşe ülkeleri için 
sahip olabileceği daha geniş faydaları kanıt-
layan geniş bir araştırma literatürü de bulun-
maktadır. Göç, işsizliği ve yetersizliği azaltabilir, 
yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunabilir 
ve uygun destekleyici politikalarla - menşe ül-
kelerdeki çeşitli yollarla daha geniş çaplı eko-
nomik ve sosyal kalkınmayı teşvik edebilir. Ör-
neğin, göçmenlerin kendi menşe ülkelerine geri 
gönderdikleri havaleler, önemli finansal serma-
1.Sf.1/Giriş Başlığı
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ye akışları ve nispeten istikrarlı bir gelir kayna-
ğı sağlar. Bu gönderilen havaleler birçok geliş-
mekte olan ülkede genel olarak diğer sermaye 
akımlarından daha az değişken ve daha gü-
venilir bir döviz kaynağıdır. Dünya Bankası'na 
göre, 1990 yılında göçmenler 29 milyar dolar 
civarında düşük ve orta gelirli ülkelere para ha-
valesi yapmışlardır. Bu tutar 2000 yılında ikiye 
katlanarak 74 milyar ABD dolarına ulaşmış ve 
2016 yılında 429 milyar ABD dolarına ulaşmış-
tır. Genel olarak, işçiler tarafından gönderilen 
havaleler artık resmi kalkınma yardımlarının üç 
katından fazladır. Göç aynı zamanda ölçülmesi 
zor olan, ancak verimlilik ve ekonomik büyüme 
üzerinde önemli olumlu etkilere sahip olabilecek 
becerilerin, bilgi ve teknolojinin aktarılmasına 
da yol açabilir. Bu ekonomik etkilerin ötesinde, 
göç, fakir ve kırılgan devletler de dahil olmak 
üzere menşe ülkeler için faydalı sosyal sonuçlar 
doğurabilir. Örneğin, göçmenlerin çatışma son-
rası yeniden inşasında ve iyileşmesinde önemli 
bir rol oynayabileceği giderek daha fazla kabul 
görmektedir. 

Göçün, aynı zamanda göçü alan ülkeler için eko-
nomik ve diğer faydalar sağlayabileceği konu-
sunda yaygın bir kanı vardır. Belli bir zamanda 
bu faydaların doğası ve boyutu, göçmenlerin 
becerilerinin, ev hizmetlerinde çalışan işçilerin 
özelliklerinin yanı sıra, göçü alan ülkenin ekono-
misinin özelliklerine ne ölçüde uyum sağladığına 
da bağlıdır. Genel olarak göç, işçileri ekonomiye 
dâhil eder ve böylece göçü alan ülkenin gayri 
safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) artmasına ne-
den olur. Doğası gereği ve bir zorunluluk olarak, 
göçmenlerin risk alma olasılığı daha yüksektir 
ve bu nitelik, teknoloji, bilim, sanat gibi alanlar-
da birçok göç alacak ülkeye çok büyük katkılar 
sağlamıştır. Göçü alacak ülkelerdeki milli gelir ve 
ortalama yaşam standartlarının artırılmasına ek 
olarak, göç, iş piyasasında işgücünü, işgücü sı-
kıntısı çeken mesleklerde işgücü arzını artırarak 
ve aynı zamanda iş piyasasında uyumsuzlukların 

giderilmesine yardımcı olarak işgücü piyasası 
üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Göçün 
işgücü piyasasına bu olumlu etkileri sadece yük-
sek vasıflı sektörlerde değil, aynı zamanda dü-
şük vasıflı mesleklerde de ortaya çıkabilir. Göç, 
hem işgücü arzını hem de talebi artırır, yani iş-
gücünün göçü düşük vasıflı işçiler dahil olmak 
üzere mevcut işçiler için ek istihdam fırsatları 
yaratabilir. Tabii ki, bunların yanında göç ayrıca 
işgücü piyasası üzerinde olumsuz etkilere de sa-
hip olabilir, ancak araştırma literatürünün çoğu, 
bu olumsuz etkilerin oldukça az olduğunu gös-
termektedir. İşgücü piyasasının ve makroekono-
minin ötesinde, genç işçilerin göçü, hızla yaşla-
nan nüfusları olan yüksek gelirli ülkelerin emek-
lilik sistemlerine yönelik baskıları hafifletmeye 
de yardımcı olabilir. Son olarak, popüler algıların 
aksine, son zamanlarda yapılan bir OECD araş-
tırması, göçün net mali etkilerinin oldukça az 
olma eğiliminde olduğunu saptamıştır.2

Uluslararası Göç Akışları: Tanımlar, 
Sayılar ve Eksiklikler

Göçmen stokları ile ilgili veriler yaygın bir şekil-
de bulunurken, küresel göç hareketlerine ilişkin 
veriler (akışlar) çok daha sınırlıdır. Küresel göç-
men stokları hakkında mevcut Birleşmiş Millet-
ler Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü tahminleri 
kapsam bakımından geniş ve küreseldir; ancak, 
göç veri tabanı sadece 45 ülkeyi kapsamaktadır. 
Göç akışları ile ilgili verilerin elde edilmesi çeşitli 
nedenlerden dolayı zordur. Bunlardan ilki, ulus-
lararası göç akımları genel olarak ülkelere giriş 
ve çıkışları kapsayacak şekilde kabul edilirken, 
göçmenlerin giriş kayıtlarına daha fazla odakla-
nılmıştır. Örneğin, Avustralya ve Amerika Birle-
şik Devletleri gibi ülkeler sınır ötesi hareketleri 
veri olarak sayarken, birçokları göçmenlerin ül-
keden çıkışları değil sadece göçmenlerin ülkeye 
girişlerini ele almaktadır. Bunlara ek olarak, bazı 
ülkelerdeki göç akış verileri göçmenlik statüsü 
ile ilgili idari olaylardan, örneğin; oturma izni 

2.Sf.4/Giriş Başlığı
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verilmesi/ yenilenmesi/geri çekilmesi kaynak-
lanmaktadır ve bu nedenle bu idari olaylar göç 
akışları yerine bir vekil olarak kullanılabilmekte-
dir. Ayrıca, göç hareketlerini ve göç akışlarını, 
turizm veya iş gibi faktörlerden dolayı kaynakla-
nan seyahatlerden ayrılması çoğu zaman zordur. 
Göç hareketlerini izlemek aynı zamanda önemli 
kaynak, altyapı bilgi sistemleri gerektirmektedir. 
Bu durum, hareketlilik, göç ve diğer alanlardaki 
verileri toplama, yönetme, analiz etme ve rapor-
lama yeteneğinin genellikle sınırlı olduğu ge-
lişmekte olan ülkeler için özel zorluklar doğur-
maktadır. Son olarak, birçok ülkenin fiziki coğ-
rafyaları, göç akışları hakkında veri toplamak 
için çeşitli zorluklar yaratmaktadır. Örneğin, bazı 
bölgelerde ülkeye giriş ve sınır yönetimi yalıtıl-
mış sınırlar nedeniyle zordur ve gayri resmi göç-
ler ile durum daha karmaşık hale gelmektedir.

Göç akışları 

Şu anda her ikisi de ulusal istatistikler tarafından 
ortaya konan uluslararası göç akışları konusun-
da iki ana uluslararası veri kümesi bulunmakta-
dır; “Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler 
Bölümü'nün Uluslararası Göç Akışları veri kü-
mesi ve OECD'nin Uluslararası Göç Veritabanı” 
2005'ten bu yana, Birleşmiş Milletler Ekonomik 
ve Sosyal İşler Bölümü, ulusal mevcut istatistik-
lere dayanarak, seçilmiş ülkelere ve uluslararası 
göçmenlere yönelik veri akışlarını derlemiştir. 

Araştırmacılar ve analistler, göç verilerinin stok 
verilerini akış verileri yerine bir vekil olarak kul-
lanarak, küresel veya bölgesel göç akışlarını 
daha iyi anlamak için birçok kez girişimde bu-
lunmuştur. Guy Abel ve Nikola Sander geçtiği-
miz günlerde uluslararası göçmen stoklarındaki 
göç akışlarını ortaya koymak için yapılan deği-
şiklikleri analiz ederek, dairesel çizimler kulla-
narak verileri görselleştirerek bu konuya yönelik 
sofistike bir yaklaşım benimsemişlerdir. 

2016 yılında, art arda üç yıl boyunca, Türkiye, 
2,9 milyonluk mülteciye ev sahipliği yapmasıyla 
birlikte dünyada ilk sırada yer almıştır. Bu mülte-

cilerin 2.8 milyonunu ise Suriyeli mülteciler oluş-
turmaktadır. Küresel mülteci nüfusundaki Suri-
yelilerin diğer iltica ettiği iki ülke olan Ürdün ve 
Lübnan da ilk 10 arasında yer almıştır. Pakistan 
ve İran İslam Cumhuriyeti de,  Afganistan'dan 
gelen mülteciler ile birlikte en çok mülteciye ev 
sahipliği yapan ülkeler arasındaydı Geri kalanı-
nı ise Uganda, Etiyopya, Almanya, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti ve Kenya oluşturmaktaydı. 
Mültecilerin büyük çoğunluğuna komşu ülke-
ler ev sahipliği yapmaktadır. Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre; Kamerun, 
Çad, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, 
Kenya, Sudan ve Uganda gibi az gelişmiş ül-
keler, dünya çapındaki mültecilerin toplamının 
yüzde 28'ine ev sahipliği yapmıştır.(4.9 milyon 
mülteci) Şekil 7, 2000 ve 2015 yılları arasındaki 
ev sahibi olan ülkelerin mülteci sayılarındaki eği-
limleri göstermektedir. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği'nin görev yetkisinin önemli bir bö-

lümünü, mülteciler için kalıcı çözümler arayışı 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda, BMMYK ayrıca 

bununla ilgili üç çözüm hakkında istatistikleri 

derlemektedir; mültecilerin gönüllü geri dönüşü, 

yerel entegrasyon ve yeniden yerleşim. Birçoğu 

için, eve dönüş tercih edilen çözümdür. Ancak, 

çeşitli nedenlerden dolayı, aşağıda tartışılan 

rakamlardan da anlaşılacağı gibi, verilen bu çö-

Şekil 7. 2016 itibarıyla ev sahibi ülkelere 

göre mülteci sayısı (milyon)

Türkiye
Pakistan
Lübnan

Uganda
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zümler mültecilerin çok küçük bir oranı için 

başarılı olduğu gözükmektedir.

2016 yılında, 550.000'den fazla mülteci, men-

şe ülkelerine geri döndü. 2015'teki rakamın 

iki katından fazla ve geçmiş yıllardan kayda 

değer bir artış görülmüştür. Ülkelerine geri 

dönenlerin çoğunluğunu (384.000), Pakis-

tan ve Afganistan oluşturmuştur. Uzun süreli 

çatışmalar ve ülkelerdeki genel sıkıntılardan 

dolayı mültecilerin ülkelerine gönüllü geri 

dönüşlerinde pek bir artış gözükmemektedir. 

. BMMYK, yerel entegrasyondan yararlanan 

mültecilerin sayısı konusunda birçok zorlukla 

karşılaşmakla birlikte, 23 ülkede sonradan va-

tandaşlığa kabul edilen mültecilerin olduğunu 

ve bu yıl içinde toplam 23.000 mültecinin bu 

durumdan faydalandığı tahmin edilmekte-

dir. 2016 yılında ise tahmini 16.300 mülteci-

yi vatandaşlığa kabul eden Kanada (2015'te 

25.900'e kıyasla), Fransa, Belçika ve Avustur-

ya ile birlikte vatandaşlığa kabul etme oranın-

da büyük kısmı temsil etmektedir. BMMYK'nin 

yeniden yerleşim programlarının bir parçası 

olan ülke sayısı 2015'te 33'iken 2016'da 37'ye 

yükselmiş; özellikle Avrupa ve Latin Ameri-

ka'daki devletler, yeniden yerleşim program-

ları ortaya koymuş veya yeniden yerleşim ta-

ahhütleri, sözleşmeleri yapmışlardır. Bu artışa 

rağmen, Avustralya, Kanada ve Amerika Bir-

leşik Devletleri gibi yeniden yerleşim ülkele-

ri, dünyanın mülteci yerleşimlerinin (yeni bir 

ülkeye yerleşme) çoğunluğunu oluşturmaya 

devam etti. 2016 yılında, dünya genelinde ye-

niden yerleşim için yaklaşık 190.000 mülteci 

kabul edildi ve 2015'e nazaran yüzde 77'lik bir 

artış gözlenmiştir. (107,100). Suriyeli, Kongo-

lu, Iraklı ve Somalili mülteciler bundan en çok 

faydalananlar arasındaydı. Şekil 8, 2000 ve 

2016 yılları arasında anahtar ülke konumunda-

ki ülkeler için yeniden yerleşim istatistiklerine 

genel bir bakış sunmaktadır.3

Şekil 8. 2000–2016 yıllarında başlıca yeniden yerleşim ülkeleri tarafından kabul mülteci sayısı 

3.Sf.34-35/Mülteciler ve Sığınmacılar Başlığı

Amerika

Kanada



39 Kamu’da Sosyal Politika

Yıl Göçmen Sayısı Dünya Nufüsüne oranlara 
göçmenler

Tablo 1. Uluslararası Göçmenler, 1970–2015 (S. 15)

Uluslararası Göçmenlerin Anlık Durum Görüntüsü

Uluslararası göçmen nüfusu dünya çapında artmıştır ancak dünya nüfusuna oranla nispeten

 sabit kalmıştır. (S.16)
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2000 ve 2015 arası genel yerleşme oranlarına göre uluslararası göçmenler (S.18)

Uluslararası göçmenlerin oranı dünya çapında önemli ölçüde ülkeden ülkeye değişmektedir. (S.16)

Amerika

Afrika

Asya
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*

Ülke/Bölge                          Yıl                         Tahmini nufüs                     Kaynak

Tablo 2. Seçilen ülkeler ve bölgelerdeki düzensiz göçmen nüfuslarının ölçümleri (S.21)

Uluslararası Göç Örgütü'nün Kayıp Göçmen 
Projesi’ne göre, 2016 yılında dünya çapında 
7,927 göçmen yaşamını yitirmiş ya da kaybol-
muştu. Bu sayı, 2015 yılında kaydedilen ölüm 
ve kayıp göçmen sayısının yüzde 26’sı kadar 
fazlaydı.(6,281). Akdeniz'de kaydedilen ölüm-
lerin ve kayıp göçmenlerin sayısı 2015'te 3.785 
iken 2016 yılında bu sayı 5.135'e yükselmiştir. 
Akdeniz, her iki yılda da, göçmenlerin ölümle-

rinin yüzde 60'ından fazlasını ve kayıp Göçmen 
Projesi'nin kaybolan göçmenlerini açıkladı. 2016 
yılında Kuzey Afrika'da, çoğunlukla kötü doğal 
çevre, şiddet ve istismar, tehlikeli ulaşım koşulla-
rı, hastalık ve açlık nedenleri dolayısıyla yaklaşık 
1.400 kişi hayatını kaybetmiş veya kaybolmuş-
tur. Diğer bölgeler için rakamlar aşağıda sunul-
muştur.
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Dünya tarihi, bir boyutuyla da göç ve göç et-
rafında ortaya çıkan acıların tarihidir. Çeşitli 
sebeplere dayalı olarak ortaya çıkan göç, 

aynı zamanda tarihin akış yönünü de zaman zaman 
değiştirebilen bir olgudur.

1990’larda soğuk savaşın bitimi ile başlayan, 
2000’li yıllarda hız kazanan küreselleşme sürecinin 
etkisinde ortaya çıkan göç olgusu ise kendine özgü 
özellikler taşımaktadır. Küreselleşmenin özgür, li-
beral altın çağ olacağına, ortak zenginleşme ve re-
fahın kaynağı olacağına dair yeni liberal ütopyanın 
kısa zaman sonra, 2010’larda dramatik çöküşüne 
şahit olunmaktadır. Söz konusu dramatik çöküşün 
en çarpıcı fotoğrafı son on yılda hızla yükselerek in-
sanlığın bugün en trajik sorunlarından birisi haline 
gelen mülteci sorunudur.      

DÜNYA GÖÇ 
RAPORU’NUN 
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Prof. Dr. Erdinç Yazıcı

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Küreselleşmenin özgür, liberal altın çağ 

olacağına, ortak zenginleşme ve refa-

hın kaynağı olacağına dair yeni liberal 

ütopyanın kısa zaman sonra, 2010’larda 

dramatik çöküşüne şahit olunmaktadır. 

Söz konusu dramatik çöküşün en çarpı-

cı fotoğrafı son on yılda hızla yükselerek 

insanlığın bugün en trajik  sorunlarından 

birisi haline gelen mülteci sorunudur.
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Küreselleşme son yirmi yılda dünyada gelir 
dağılımını o derece bozmuş, iktisadi gelişme 
farklarını o kadar derinleştirmiştir ki birçok az 
gelişmiş ülkede işsizlik ve açlık katlanarak art-
mıştır. Savaşların ve çevresel felaketlerin etki-
sinde gelişen ve devasa bir sorun haline gelen 
bu durum; Asya, Ortadoğu, Afrika ve Güney 
Amerika’dan Kuzey Amerika ve Avrupa’ya dö-
nük belkide tarihin en dramatik göç hareke-
tini ortaya çıkarmıştır. Türkiye gibi önemli bir 
iktisadi gelişme kat etmiş ülkeler de yine bu 
göç hareketlerinin hem transit hem de hedef 
ülkeleri haline gelmişlerdir.

Asya’dan Avrupa’ya göçün en dramatik fotoğ-
rafında güney doğu Asya ülkeleri ve Afganis-
tan ön sıradayken ardından diğer Asya ülkeleri 
gelmektedir. Neredeyse on bin km mesafeyi 
çok büyük sorunlar ve acılarla kat etmeyi göze 
alan mültecileri iten en önemli sebepler açlık, 
işsizlik, savaş ve terör olarak öne çıkmakta-
dır. Örneğin, işgal ve iç savaşın otuz yılı aştığı 
Afganistan’da ortalama ömrün neredeyse elli 
yıla gerilediği, işsizlik, açlık, sağlık sorunlarının 
dayanılmaz boyutlar kazandığı dikkate alındı-
ğında göçün dinamiği çok daha iyi anlaşılabilir.

Afrika’dan Avrupa’ya Akdeniz üzerinden göçü, 
yine zihinlerde Akdeniz’de batan mülteci ge-
mileri ve İtalya ve İspanya’da tellere tırmana-
rak Avrupa’ya girmeye çalışan siyahi insanların 
dramında insanlık tecrübe etti. Akdeniz sahil-
lerine vuran mülteci çocuk ve kadın cesetleri-
nin zihinlerimizde oluşturduğu karşılık daima 
bugünkü dünyada insanlığın sınıfta kalışı ola-
rak algılandı. Ayrıca batılı hükümetlerin mese-
leye yaklaşımları da yine Avrupa değerlerinin 
sonu olarak değerlendirilegeldi.

 Yine son yirmi yılda Orta ve Güney Amerika 
ülkelerinin  -nispeten güçlü ekonomilere sahip 
bazı ülkeler istisna- küreselleşme sürecinin 
mağduru oldukları söylenebilir. Hızlı nüfus ar-
tışı, işsizlik, iktisadi ve siyasi istikrarsızlıklar, iç 
çatışmalar ve ABD’nin çekici karakteri güney-

den kuzeye göçün temel gerekçelerini oluştur-
muştur. ABD’ye doğru Son mülteci yürüyüşü 
ve halen ABD’de Tramp’ın başlattığı Meksika 
sınırına duvar tartışmaları, sürecin mahiyeti 
hakkında yeterince fikir vermektedir. 

Bir yandan ilgili ülkelerde kendi çıkarları çerçe-
vesinde istikrarsızlıkları besleyerek büyük göç 
hareketlerine sebep olan ABD, aynı zamanda 
göçmenlere karşı Meksika sınırına duvar ör-
meyi düşünürken büyük bir ironiyi ortaya koy-
maktadır. Ortadoğu’dan Türkiye ve Avrupa’ya 
göçbelki de dünya’da son otuz yılın en çarpıcı 
mülteci sorununu ortaya koymaktadır. Burada 
Türkiye hem transit hem de hedef ülke duru-
mundayken gelişmiş Avrupa ülkeleri hedef 
ülke durumundadırlar. Özellikle Irak savaşı ile 
başlayan Irak, Suriye iç savaşı ile devam eden 
Suriye kaynaklı göçten, ilk dalgalarda en çok 
etkilenen ülke Türkiye olmuştur. Saddam’ın Ha-

lepçe katliamı ile başlayan Irak’tan Türkiye’ye 
göç yıllarca sürmüştür. Son dalgada Ezidiler 
ve Telafer Türkmenleri ile Türkiye’de ciddi bir 
Iraklı olduğu bilinmektedir. Söz konusu mülte-
cilerin bir kısmı Avrupa’ya devam etmiş, sınırlı 
bir kısmı Irak’a geri dönmüş olsa bile gayri res-

Türkiye’nin, kabul ettiği mülteci 
sayısı ile modern tarihte kolay 
kolay görülemeyecek büyük bir 
insanlık örneği sergilediğini 
söylemek gerekir. Dünya’da 
bütün mülteci istatistiklerini 
aşarak dört milyona yakın 
Suriyeli mülteciye kucaklarını 
açan Türkiye aynı zamanda bu 
insanlara sağladığı imkânlarla 
birlikte Dünya’da mazlumların 
en önemli hamilerinden birisi 
haline gelmiştir.
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mi öngörülere göre Türkiye’de kalan Iraklıların 
beş yüzbin civarında olduğu tahmin edilmek-
tedir. Özellikle Suriyeli mülteciler konusu göz 
önüne alınırsa Türkiye’nin, kabul ettiği mülteci 
sayısı ile modern tarihte kolay kolay görüle-
meyecek büyük bir insanlık örneği sergiledi-
ğini söylemek gerekir. Dünya’da bütün mülteci 
istatistiklerini aşarak dört milyona yakın Suri-
yeli mülteciye kucaklarını açan Türkiye, aynı za-
manda bu insanlara sağladığı imkânlarla birlikte 
Dünya’da mazlumların en önemli hamilerinden 
birisi haline gelmiştir.

Türkiye Suriyeli mülteciler konusunda başından 
itibaren sağlık, eğitim, barınma, iş gibi son dere-
ce zor sorunları sivil toplum örgütleri ile birlikte 
öylesine büyük bir gayret ile çözmeye yönelmiş-
tir ki bu çaba pek çok uluslar arası kuruluş ve 
ülkenin takdirini kazanmıştır. Her ne kadar bu 
tepkiler taktirle sınırlı kalsa da yürüyen süreç 
Türkiye’nin uluslararası planda ağırlığını artır-
mıştır. Bu konuda kurumsal olarak Türkiye’nin 
gösterdiği büyük çaba ve fedakarlık bilinir ve 
takdir edilirken, Türk sivil toplum kuruluşlarının 
çabaları da tarihsel olarak kayıtlara geçmiştir. 
Avrupa ve ABD’de göçmenlere karşı ırkçılık ve 
ayırımcılık tavan yaparken Türk halkının Suriyeli 
göçmenleri yüreklerine basmaları takdir edilme-
si gereken çok özel bir durumdur. Bu konuda 
çok büyük çaba sarf etmiş sivil toplum kuruluş-
larının yanında Memur-Sen’inde yardım ve kat-
kılarını unutmamak gerekir. 

Dünya Nüfusunun % 3,3’ü Göçmen    

1970’den bu yana uluslar arası göç hareketleri 
bakımından gittikçe yükselen bir grafiğin ol-
duğu, 2018 Dünya Göç Raporu’nda açıkça gö-
rülmektedir. Öyle ki 1970'de yaklaşık 85 milyon 
göçmenden bahsedilebiliyor ve bu rakam dünya 
nüfusunun % 2,3 ünü oluşturuyorken bu oran 
2015 yılında büyük bir artışla % 3,3 e yükselmiş 
durumdadır. Öyle ki eğer göçmenler boş bir ül-
keye göç etmiş olsalardı o ülke yine yaklaşık 250 

milyon nüfusuyla dünyanın en büyük ülkelerin-
den birisi olurdu. Dünyada özel kriz ve dönüşüm 
dönemlerinde göç oranlarında net bir artış gö-
rülmektedir.

1970-1985 yıllarını içine alan 15 yılda dünyada 
%2,3 lük oran yerinde sayarken 1985-2005 yıl-
larını kapsayan dönemde oran % 2,9 a yüksel-
miştir. Asıl yükselişin yaşandığı ve yaşanmakta 
olan 2005 sonrası dönemde %3,3 ü aşıyor olma-
sı her bakımdan dikkate alınması gereken çok 
önemli bir veridir. Bugün göçü durduracak ted-
birler konusunda yeryüzünde ciddi bir iradenin 
henüz daha belirememiş olması çok önemli bir 
sorun olarak dünyanın önünde durmaktadır. Öte 
yandan bugün dünyada göçmen nüfusun bazı 
ülkelerde ciddi oranlara sahip oluşu ilgili ülke-
leri önemli sorunlarla karşı karşıya bırakmakta-
dır. Bugün ABD nüfusunun %14,5'i, Avustralya 
nüfusunun %28,2'si, İsviçre nüfusunun %29,4'ü 
ve Türkiye nüfusunun yaklaşık %5'i göçmenler-
den oluşmaktadır. Üstte sayılan ülkelerin uzun 
zamana yayılan göçmen sorunlarına karşılık, 
Türkiye’nin sorunu son on yıl gibi son derece sı-
nırlı bir zaman aralığında birden bire kucağında 
bulmuş olması her bakımdan Türkiye’yi bir haz-
metme kapasitesi sorunu ile karşı karşıya bırak-
mıştır.

Göçmenlerin %72'si Çalışma Çağında

Yine 2018 Göç Raporu verilerine göre göçmen-
lerin % 72 si çalışma çağındaki erkek ve kadın-
lardan oluşmaktadır. Göçmenlerin içerisinde 
çalışma çağındaki erkeklerin oranı %52 iken ka-
dınlarda bu oran %48’e düşmektedir. 20-40 yaş 
aralığında erkeklerin oranı kadınlardan oldukça 
yüksek seyrederken 40-74 yaş aralığında kadın 
oranının bariz bir biçimde erkek oranını geçtiği 
görülmektedir. Tabii bu oaranlar köken ülke ve 
bölgeye bağlı olarak önemli farklılıklar göster-
mektedir. On yaşından küçük çocuk ve bebek 
oranlarında da kızların erkeklere oranla daha 
yüksek olduğu görülmektedir.  
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Göç Veren Ülkelerde Başı Hindistan, Göç 
Alan Ülkelerde ABD Çekiyor 
2015 verilerine göre dünyada göç veren ilk beş 
ülkeye bakıldığında bu ülkeler Hindistan, Meksika, 
Rusya, Çin, Bangladeş olarak sıralanmakta ardın-
dan Pakistan, Ukrayna, Filipinler ve Suriye sıra-
lanmaktadır. Son 3 yıldaki gelişmeler göz önüne 
alındığında bugün Suriye’nin daha üst sıralarda 
olduğunu söyleyebilmek mümkündür. 

Diğer yandan en çok göçmen alan ülkeler arasın-
da ilk beş sırayı tahmin edilebileceği gibi öncelikle 
ABD sonra sırasıyla Almanya, Rusya, Suudi Ara-
bistan ve İngiltere almaktadır. 2015 sonrası dö-
nemde ciddi bir Suriyeli göçmen akınına uğrayan 
Türkiye’nin de hızla bu sıralamada yukarı basa-
maklara doğru çıktığını söylemek mümkündür. 

Bir başka bağlamdan bakıldığında düzenli göç 
politikalarının uygulandığı hedef ülkelerdeki duru-
ma söz konusu politikaların istatistikleri yukarıya 
doğru çekici bir etki yaptığını da unutmamak ge-
rekir. Dikkatlerden kaçmayan durumlardan biriside 
Rusya’nın yüksek düzeyde hem göç veren hem de 
göç alan bir ülke olma özelliğidir.

Göç Raporu verilerinde 2010 yı-
lından 2016 yılına kadar geçen 
kısa sürede 6 milyona yakın Su-
riyelinin ülkesinden ayrıldığı 
görülmüştür. Bu rakam kısa za-
manda Suriye’nin nasıl bir çöküş 
yaşadığını anlatan muazzam bir 
rakamdır.
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Trajik Ölümlerle dolu Göç Yolları:                                                                          
Sadece 2016 Yılında Yaklaşık 8000 
mülteci Yollarda Hayatını Kaybetti         

Bilinen, Akdeniz’de mülteci trajedileri belki de 
mülteci meselesini en dramatik bir biçimde hafı-
zalarımıza kazıyan fotoğraflarla doludur. Yukarı-
da vurgulanan, 8000 ölümün  çok büyük bir kıs-
mını oluşturan 5143'ü hayatını Akdeniz sularında 
kaybetmiştir. Tarihsel olarak Uygarlık denizi diye 
bilinen Akdeniz, son dönemdeki mülteci dramla-
rıyla adeta bir mülteci mezarlığı haline gelmiştir.

Mülteci kayıplarında Akdeniz’den sonra en çok 
kaybın yaşandığı coğrafya kuzey Afrika’dır. Ku-
zey Afrika’da yine 2016 yılında tam 1362 mülteci 
yollarda çeşitli sebeplerle hayatını kaybetmiştir. 
Yollarda yoğun mülteci kayıplarına sahne olan 
yerlerden birisi de Meksika olurken diğer bir saha 
da Orta Doğu'dur. Yine 2016 da Meksika’da 398 
kayıp verilirken bu sayı Orta Doğu’da 235’tir. 
Asya, Güney Amerika, Kuzey Avrupa, Balkanlar 
mülteci kayıplarının yaşandığı dünyanın diğer 
bölgeleri olarak altı çizilmesi gereken bölgelerdir. 

2010- 2016 Döneminde Suriyeli Göç-

menlerdeki Büyük Artış Dünya Gün-
demine Oturdu
Yukarıda son otuz yılda dünyada mülteci akışı ile 
ilgili genel fotoğraf sunulmuştu. Oysa 2010 son-
rası dönemde Suriye iç savaşı ile başlayan süreç 
Suriye’den başta Türkiye olmak üzere komşu 
ülkelere ve diğer coğrafyalara dönük müthiş bir 
göç dalgası başlattı.

Dünya’da Savaş öncesi koşullarda göçmen 
istatistiklerinde ciddi bir yer işgal etmeyen 
Suriye’nin hızla göç istatistiklerinde yükseldiği 
görüldü. Göç Raporu verilerinde 2010 yılından 
2016 yılına kadar geçen kısa sürede 6 milyona 
yakın Suriyelinin ülkesinden ayrıldığı görülmüş-
tür. Bu rakam kısa zamanda Suriye’nin nasıl bir 
çöküş yaşadığını anlatan muazzam bir rakamdır.

Yukarıda verilen 6 milyonluk rakamın daha fazla 
olabileceğine dair ciddi ip uçları vardır. Bu oranın 
yarısından çoğunu oluşturan 3,5 milyonluk kıs-
mının Türkiye’ye geldiğini söylersek, Türkiye’nin 
nasıl bir yükü kaldırmakta olduğunun altını çiz-
miş oluruz. Başta Ürdün ve Lübnan gibi komşu-
ların da ciddi oranda Suriyeli mülteci barındır-
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dığını biliyoruz. Ayrıca Irak’ta da rakamlar tam 
belli olmamak kaydıyla ciddi sayıda Suriyelinin 
olduğunun altı çizilmesi gerekir.

2000-2016 aralığında yüksek ve rutin göç ha-
reketlerinin bazı dalgalanmalara rağmen sürdü-
ğü görülmektedir. Örneğin Afganistan’dan yıllık 
ortalama 2,5 milyonluk bir göç hareketi bu süre 
içinde sürmüştür. Yine Somali, Sudan gibi ül-
kelerden neredeyse rutinleşmiş göçün sürdüğü 
görülmektedir.

Son On Yılda Rutin Dışı Radikal Göç 
Hareketlerine Maruz Kalan Ülkeler 
İçerisinde Türkiye, Lübnan, Etiyopya ve 
Uganda İlk Sıralarda

Bir diğer bağlamda neredeyse son 16 yılda ru-
tin göçmen kabul eden ülkelerin durumunda 
da radikal bir değişim yaşanmadığı gözlen-
mektedir. Örneğin Pakistan’a dönük özellikle 
Afganistan’dan yıllık neredeyse 1,5 milyon civa-
rında göç belirli dalgalanmalarla sürmüştür. İran 
için'de durum çok farklı değildir. Yıllık 1 milyon 
civarında göçmen, özellikle doğu komşuların-
dan İran’a gelmektedir. İstatistiklere göre son on 
yılda rutin dışı radikal göç hareketlerine maruz 
kalan ülkeler içerisinde Türkiye, Lübnan, Etiyop-
ya ve Uganda ilk sıraları almaktadır.

Göç Hareketlerinde Genel Olarak 
Afrika, Asya ve Güney Amerika Kaynak 
Kıtalar

Kıtaların göç karakterleri dikkate alındığında bir 
boyutu ile söz konusu göçlerin yakın ve komşu 
ülkelere yöneldiği görülürken, bir başka boyutu 
ile kıtalar arası bir mahiyet aldığı izlenmektedir.

Afrika kıtasına genel olarak bakıldığında bekle-
nebileceği gibi cazibe merkezi ülkelerin çekicili-
ğinin devam ettiği görülürken asıl kara kıtadan 
Avrupa ve Amerika’ya akışın hızlanarak devam 
ettiği izlenmektedir. Kıta içerisinde göç alan ül-
kelerin başını Güney Afrika çekerken, Nijerya, 
Etiyopya ve Kenya bu ülkeyi takip etmektedirler. 
Diğer yandan kara kıtada en çok göç veren beş 

ülke ise şöyle sıralanmaktadır: Mısır, Fas, Sudan, 
Somali ve Cezayir.

Asya kıtasına bakıldığında en çok göç veren ilk 
beş ülkenin Hindistan, Çin, Bangladeş, Pakistan, 
Filipinler gibi dünyanın en ciddi nüfus sayılarına 
sahip ülkeleri olduğu görülmektedir. Bu sırala-
manın hemen arkasından Suriye, Afganistan ve 
Kazakistan gibi ülkelerin sıralandığını da ifade 
etmek gerekiyor. Diğer yandan Asya kıtasında 
göçün çekim merkezi ülkeleri içerisinde Suudi 
Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilk sıra-
larda yer aldığı görülmektedir.

Avrupa kıtasına bakıldığında en çok göç alan 
ülkelerin sırasıyla Almanya, Rusya, İngiltere, 
Fransa, İtalya ve İspanya olarak sıralandıkları 
görülmektedir. Buna karşılık göç veren ülke-
ler içerisinde Yine Rusya’yı ilk sıraya koymak 
gerekiyor. Rusya’yı sırası ile Ukrayna, İngiltere, 
Polonya ve Romanya takip etmektedir. Diğer 
yandan Avrupa’da nüfuslarına oranla göç veren 
ülkeler sıralandığında bu defa şöyle bir sıralama 
karşımıza çıkmaktadır: Bosna-Hersek, Portekiz, 
Romanya, İrlanda, Beyaz Rusya ve Sırbistan.

2018 Göç  Raporu’nda Latin Amerika ve Kara-
yipler bölgesinde göç alan ve veren ülkeler açı-
sından da ilginç veriler söz konusudur. Bu böl-
gede en çok göç veren ülkelerin içinde Meksika, 
Kolombiya, Brezilya, Dominik, El Salvador ve 
Küba ilk sıralarda yer alırken nüfusuna oranla en 
çok göç veren ülkelerin başında Guyam, Jamai-
ka ve El Salvador gelmektedir.

Sonuç olarak şunu ifade etmek gerekir ki; 2018 
Göç Raporu, dünyada çeşitli sebeplere bağlı ola-
rak artan göç sorununun konjonktürel bir sorun 
olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Dünyanın 
barış ve istikrar içerisinde geleceğe yürüyüşü-
nün önünde en ciddi tehditlerden birisi haline 
gelmiş bu sorun üzerinde kafa yormak ve ted-
birler almak bugünkü dünyaya yön veren oto-
ritelerin en önemli sorumlulukları içerisindedir.
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Özet
Bu makale, Uluslararası Göç Örgütü’nün, Türkiye 
Hükümetine, göçmenlerin ihtiyaçlarını herkesin 
yararına olacak şekilde ön plana çıkaran bir sis-
tem elde etmesini destekleme stratejisini özet-
lemektedir. Türkiye, bölgesel göç yönetim sis-
teminde önemli bir ortaktır ve göç konusundaki 
küresel diyaloga katkıda bulunmaktadır.

Ülke, Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin yanı 
sıra, düzenli ve düzensiz göçmenlerden oluşan 
geniş bir nüfusa ev sahipliği yaptığı için, IOM 
Türkiye, ihtiyacı olan kişilere kapasitelerini güç-
lendirme ve destek sağlama konusunda kararlı

lığını sürdürmektedir. IOM Türkiye, ülkedeki göç

menlerin uyumuna, daha güçlü bir işgücü yöne-
timi stratejisine, hassas durumdaki göçmenlerin 
korunmasına, kriz durumlarında sınır yönetimi ve 
sınır güvenliğine ve acil insani müdahaleye 

odaklanmaktadır. Amaç, Mevcut göçün Türkiye 
ve ülkedeki göçmen ve mülteciler stokunun akı-
şının ölçeğini ve karmaşıklığını daha iyi anlamak 
ve akabinde ele almaktır. Bu deneyime dayana-
rak, bu makale IOM’in göç alanındaki katılımını 
ana hatlarıyla ortaya koymak, mevcut bağlamı 
analiz etmek ve Türkiye'deki göçün ve insani 
yardımların geleceğini şekillendirmek için öneri-
ler sunmaktadır.

Türkiye’deki Göç Durumu
Türkiye, stratejik bir bölgesel göç merkezidir ve 
Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar uzanan bir göç 
geçmişine sahiptir. Günümüzde, ülke çeşitli ya-
sal statüler altında yaşayan geniş bir göçmen 
nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır. Düzen-
siz göçmenler ülkeye daha iyi yaşam koşulları 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÖÇ AJANSI 
ULUSLARARASI GÖÇ  ÖRGÜTÜ 

PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE'DE GÖÇ 
GİRİŞİMLERİ

IOM Türkiye Ofisi

Mevcut duruma perspektif kazandırmak için, dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahip-

liği yapmakta olan Türkiye'de, 3,8 milyondan fazla yaşamaktadır. Bunların arasında Suriyeli-

ler, Iraklılar, Afganlar, Somalililer, İranlılar ve Pakistanlılar bulunmaktadır. Türkiye, 21 Geçici 

Konaklama Merkezinde (GKM'ler) yardım sağlarken, ağırlıklı olarak kamp dışı bir yaklaşım 

izleyerek mülteci müdahalesine emsal teşkil etmiştir.
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bulmak, uluslararası koruma talep etmek veya 
Avrupa Birliği'ne (AB) doğru seyahat etme-
ye devam etmek için gelmektedirler. Türkiye, 
bölgesel göç yönetim sisteminde önemli bir 
ortaktır ve örneğin Küresel Göç Kompaktı gibi 
(Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) 
göç konusunda küresel diyaloga katkıda bulun-
maktadır. Uluslararası Göç Örgütü, IOM Türkiye, 
Türkiye'nin, göçmenlerin denizde hayatlarını 
kurtarmaya yönelik sürdürdüğü çabaların far-
kındadır. Bu bağlamda IOM Türkiye, muhtaç 
insanların kapasite ve zorluklara karşı dayanıklı-
lıklarını geliştirmeye kararlıdır. 

Mevcut duruma perspektif kazandırmak için, 
dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipli-
ği yapmakta olan Türkiye'de, 3,8 milyondan faz-
la mülteci 1  ve diğer göçmenler yaşamaktadır. 
Bunların arasında Suriyeliler, Iraklılar, Afganlar, 
Somaliler, İranlılar ve Pakistanlılar bulunmak-
tadır. Türkiye, 21 Geçici Konaklama Merkezin-
de (GKM'ler) yardım sağlarken, ağırlıklı olarak 

kamp dışı bir yaklaşım izleyerek mülteci müda-
halesine emsal teşkil etmiştir.

Türkiye, Suriye'den gelen 3,591,714 kişiye Geçici 
Koruma (TP) rejimi uygulamaktadır 2 . Bunla-
rın büyük çoğunluğu (3.434.199 kişi) kamp-
ların dışında yaşamakta ve Türkiye sınır illeri-
ne yayılmış durumdadır. Bu nufusün yaklaşık 
157,515'i Suriye sınırına yakın bir yerde bulunan 
14 kampta yaşamaktadır3 . Bu Geçici Koruma 
statüsü, yararlanıcılara Türkiye'de yasal olarak 
kalma hakkı ve temel hak ve hizmetlere erişim 
hakkı verir. Türkiye'de uluslararası koruma iste-
yen (TP altındaki Suriyeliler hariç) bir diğer bü-
yük grup, ağırlıklı olarak Afganistan, Irak, İran 
ve Somali'den gelen vatandaşlardan oluşan 
368.230 sığınmacıdır 4. 

  1  Bu makale bağlamında, Geçici Koruma altındaki Suriyeliler
    ‘mülteci’ terimine girerler.
  2 “Göç İstatistikleri”, GİGM.
  3 “Göç İstatistikleri”,  (a.g.e.)
  4 “UNHCR Türkiye: Kilit Veriler ve Sayılar,” UNHCR (BMMYK) 
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Son olarak, Türkiye 773.386 oturma izni sahibi-
ne ev sahipliği yapmaktadır. Bu oturma izinleri 
Türkiye'de ikamet eden yabancılara vize süresi 
veya vize muafiyeti süresi dışında veya doksan 
günden daha uzun bir süre için sunulur. Bu ka-
tegoride yer alanların büyük çoğunluğu insancıl 
nedenlerle oturma iznine sahibi olan Irak vatan-
daşlarıdır 5. 

Dahası, Türkiye, sayıları bilinmeyen çok sayı-
da düzensiz göçmene ev sahipliği yapmakta-
dır. Ocak-Ekim 2018 döneminde, Türk Emniyet 
Kuvvetleri, Türkiye’nin Suriye, Yunanistan, İran, 
Bulgaristan ve Irak sınırlarında 233.073 düzen-
siz göçmeni tutuklamıştır. 2018’in ilk on ayında, 
Türkiye Sahil Güvenliği, Türkiye’den deniz yo-
luyla düzensizce çıkmaya çalışan 22.913 göç-
meni kurtardı, 58 ölüm vakası kaydedildi 6 . 

Aynı dönemde Türkiye’den Yunanistan, Bulga-
ristan, Suriye, Irak ve İran’a düzensizce girmeye 
çalışan 40.038 kişi yakalandı. Ayrıca, 4 Nisan 
2016'dan bu yana Yunanistan'dan Türkiye'ye 

1.765 göçmen geri iade alınırken, 17,241 Suriyeli, 
bire bir mekanizma sayesinde üçüncü ülkelere 
yerleştirildi. Sonuç olarak, Türkiye’nin göç siste-
mi üzerindeki baskı son derece artmıştır ve Tür-
kiye üzerinden geçen göç akımlarının ölçeğini 
ve karmaşıklığını ele almak için ortak çaba sarf 
edilmesi gerekmektedir.

 Türkiye Cumhuriyeti, 2013 yılında, Yabancı-
lar ve Uluslararası Koruma Yasasını uygulayan 
göç yönetişim sistemini yeniledi ve Göç İdare-
si Genel Müdürlüğü'nü kurdu. Başkanlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlı-
ğı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı dâhil 
olmak üzere, diğer bakanlıklar ve kurumlar da 
göç yönetiminde önemli rol oynamaktadır. Ye-
rel düzeyde, valilikler ve belediyeler dâhil olmak 
üzere yerinden yönetimli olan devlet daireleri 
de göç yönetim sisteminde önemli bir rol oy-
namaktadır.
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Göç yönetişimi, göçü düzenlemeyi ve göçmen-
leri korumayı amaçlayan; kurumları düzenleyen, 
yasal çerçeveler,  mekanizmalar ve uygulamalar 
olarak tanımlanmaktadır.   Bu terim, neredeyse 
“göç yönetimi” terimi ile eşanlamlı olarak kulla-
nılmasına rağmen, göç yönetimi ayrıca devlet 
düzeyinde sınır ötesi hareketi düzenleyen dar 
eylemi ifade etmek için kullanılmaktadır 7 . Türki-
ye'deki göç yönetişim sisteminin, göç politikası 
sacayakları şunlardır; yasal göç, iltica, düzensiz 
göçle mücadele, geri dönüş politikası (yardımlı 
gönüllü geri dönüş ve yeniden entegrasyon da-
hil olmak üzere) ve insan ticaretinin önlenmesi 
ve bastırılması ve ayrıca bu suçlardan mağdur 
olanların korunması... IOM, Türkiye'nin çok sayı-
da göçmene ve mülteciye, köklü bir yasal çer-
çeveyle ev sahipliği yapmak için temel katkısını 
kabul etmektedir. Türkiye şimdi IOM’un en yük-
sek bağış fonu alıcılarından biridir ve IOM, göç 
yönetimi alanında Türkiye ile orta ve uzun va-
dede göçmen ve mülteci ihtiyaçlarını karşılamak 
için çalışmaya devam etmeyi hedeflemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti BM Göç Dairesi
IOM, ilk Körfez Savaşı'nın ardından, Türkiye'deki 
ilk ofislerini 1991 yılında açtı. Misyonun çalışma-
ları Iraklı mülteciler için yeniden yerleştirme ile 
başladı ve daha sonra göç yönetimi programla-
rına genişletildi. IOM’nin Türkiye Cumhuriyeti’yle 
ortaklığı, 2004’te Türkiye’ye IOM’e üye statüsü 
verildiği zaman resmileştirildi. 2011'de Van'daki 
yıkıcı depremin ardından IOM Türkiye, 2012 Su-
riyeli krizi ve 2015 Akdeniz krizi başta olmak 
üzere devam eden bölgesel çatışma ve krizlere 
cevap olarak genişleyen acil müdahale prog-
ramlarına başladı. IOM ile Türkiye arasındaki 
ortaklık, Yabancılar Kanunu ve Uluslararası Ko-
ruma Yasası'nın hazırlanmasının desteklenmesi 
ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluş 
aşamasında teknik destek sağlanması da dahil 
olmak üzere devam etti. Türkiye'de 25 yılı aşkın 
operasyonel tecrübeye sahip olan IOM Türkiye, 
şu anda ülke genelindeki 15 merkezde 700'den 
fazla çalışanı, Ankara'daki merkez ofisi ve İstan-
bul, Gaziantep, İzmir, Hatay ve Şanlıurfa'daki alt 
ofisleri ile dünyadaki en büyük IOM elçiliklerin-
den biridir.

IOM Türkiye’nin Programlaması
Türkiye'deki IOM Programları, ulusal göç yöne-
tişim sistemini güçlendirmek için uzman kapa-
site geliştirme ve operasyonel destek sağlamak 
amacıyla, hükümet ile koordineli olarak gelişti-
rilmektedir. IOM'nin çalışmalarına rehberlik eden 
genel politika çerçevesi, Göç Yönetişim Çerçeve-
sinin 4. Paragrafında özetlenmiştir (Konsey 106. 
Oturumu, C / 106/40, 4 Kasım 2015): “Göç Yöne-
tişimi Çerçevesinin dayandığı anlayış ise, göçte 
birincil aktör olarak, bir Devlet, serbest dolaşım 
ve vatandaşlık işlemleri konusunda, hangi şart-
lar altında kimlerin girip kalacağı hakkını ulusla-
rarası hukuka uygun bir biçimde elinde tutar.” 8  

  5  “Göç İstatistikleri”,  (a.g.e.)
  6  “Düzensiz Göç İstatistikleri”, Sahil Güvenlik Kurumu
  7  IOM, IOM Proje El Kitabı ikinci baskısı - Sözlük, s.43
  8  IOM, Konseyi 106. Oturumu Göç Yönetişim Çerçevesi
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Bu nedenle, IOM’in programları, ilgili kurumlarla 
yakın koordinasyon içerisinde tasarlanmakta ve 
uygulanmakta, böylece kurumlara ve göçmen-
lere fayda sağlayacak somut sonuçlar elde et-
mek amacıyla hizmetler sunmaktadır.

 Misyon şu anda yirmi bağışçı tarafından finanse 
edilen 58 proje program portföyüne sahiptir. Bu 
projeler ve IOM'in Stratejik Tepkisi, genel olarak 

uluslararası göçün tüm boyutlarını bütünsel ve 
kapsamlı bir şekilde ele almayı amaçlayan Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedefi gündemini ve Göç 
için Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni yansıtmaktadır. 
IOM Türkiye, 11. Ulusal Kalkınma Planı da dâhil 
olmak üzere, SKH'lerin entegrasyonu için ulusal 
çerçevelerin geliştirilmesinde büyük rol oyna-
maktadır ve IOM, göç bağlamına cevap vermek 
ve mevcut hükümet stratejilerini geliştirmek için 
Türkiye Cumhuriyeti ile ortaklaşa çalışmaktadır.

IOM’nin insani müdahalesi, IOM Anayasası tara-
fından yetkilendirilir. Örgüt ayrıca, Kurumlarara-
sı Daimi Komite'nin daimi bir üyesidir. Kurum-

lar Arası Daimi Komite, karmaşık ve büyük acil 
durumlarda insani yardım ile ilgili kurumlar arası 
koordinasyon için birincil mekanizma olarak 
görev yapmak üzere, 46/182 sayılı Genel Kurul 
Kararı gereği 1992 yılında kurulmuştur. Ayrıca, 
IOM’nin Türkiye'deki insani müdahalesi, Bölge-
sel Mülteci ve Direnç Planı (3RP) 9  çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak, IOM’in göç 
alanındaki çalışmaları anayasa ile uyumludur ve 
göç yönetimi alanında uygulanan programlar ül-
kedeki duruma göre tasarlanır.

Türkiye’nin ulusal göç yönetişim sistemi, 
Türkiye’nin yetki alanındaki göç dinamiklerinin, 
geniş bölgesel istikrarsızlıkla bağlantılı olduğu-
nu kabul etmektedir. Bu bölgesel istikrarsızlık, 
ülkedeki geçici koruma altındaki Suriyelilerin 
yönetimi ile ilgili politika zorluklarından kaynak-
lanmaktadır. Suriye çatışmasının uzayan yapısı 
göz önüne alındığında, en muhtemel senaryo, 
Suriyeli mültecilerin yakın gelecekte Türkiye’de 
kalması ve Suriye’de yaşanan çatışmanın de-
vam etmesi, özellikle Türkiye’nin sınırındaki 
kuzey bölgesinde Suriyelilerin, Türkiye'de koru-
ma ve yardım almak için sınırı geçmeye devam 
etmesi beklenebilir. Sonuç olarak, Türkiye’nin, 
yasalarının ve politikalarının uygulanması doğ-
rultusunda eylemler geliştirmeye devam etmesi 
gerekecektir. Mevcut bağlamın gereksinimlerini 
karşılamak, mevcut yasal çerçeveleri uygula-
mak, yenilikçi çalışmalar gerektirir. Suriyelilerin 
ülkeye gelmesiyle, politika yapıcılar, yabancılar 
için mevcut yasaların, geçici koruma verilen 3,4 
milyon bireyin özel ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde nasıl uygulanabileceğini yorumlamak 
zorunda kalmışlardır. Böyle bir durum, Yabancı-
lar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 96. Mad-
desinin (uyumlaştırılması) uygulanmasına ilişkin 
kriter tanımının uygulamaya geçirilmesini içerir .10 

  9 BMMYK ve UNPD (BMPG), “3RP Bölgesel Mülteci ve 
    Direnç Planı 2018-2019.”
  10Madde 96, Yabancılara ve Uluslararası Korumaya İlişkin 
    Ortak Hükümler Kanunun Dördüncü   Bölümündedir.

Suriye çatışmasının uzayan ya-
pısı göz önüne alındığında, 
en muhtemel senaryo, Suriye-
li mültecilerin yakın gelecekte 
Türkiye’de kalması ve Suriye’de 
yaşanan çatışmanın devam et-
mesi, özellikle Türkiye’nin sı-
nırındaki kuzey bölgesinde Su-
riyelilerin, Türkiye'de koruma 
ve yardım almak için sınırı geç-
meye devam etmesi beklenebi-
lir. Sonuç olarak, Türkiye’nin, 
yasalarının ve politikalarının 
uygulanması doğrultusunda ey-
lemler geliştirmeye devam etme-
si gerekecektir.
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Ulusal mevzuatı uyumlaştırmanın, genel insani 
müdahale perspektifinden ele alınabilecek bir 
konu değil, tüm göç yönetişimi sisteminin ilgi-
li bir yönü olduğunu kabul etmesi durumunda, 
belediye altyapısı, sosyal konutları, işgücü piya-
sasına entegrasyonunun yanı sıra, ulusal eğitimi 
hedefleyen politikalar için bütçe tasarlamak da 
gerekmektedir. Bu nedenle, göçmen ve mülte-
ci nüfus için yaşam koşullarına ilişkin yasal hü-
kümlerin somut iyileştirmelere dönüştürülmesi, 
Türkiye'nin göç yönetimi yörüngesini çevreleyen 
tartışmaları şekillendirmeye devam edecektir.

Bu zorluklar göz önüne alındığında, Türkiye’ye 
yasal göçü destekleyen politikalar ve yollar ko-
nusunda daha fazla çaba sarf edilmesi gerek-
mektedir. Göçmenlerin düzenli hale gelmesini 
potansiyel olarak destekleyebilecek önemli bir 
araç, daha ileri işgücü göçü yönetimi stratejileri-
ni araştırmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, Türki-
ye, Uluslararası Politikaları belirleme, uygulama 
ve izlemeyi amaçlayan merkezi otorite olarak, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (şimdi 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) al-
tında işgücünün yanı sıra yabancıların çalışma 
izin başvuruları ve işgücü piyasası entegrasyo-
nunu da düzenleyen Uluslararası Çalışma Gücü 
Genel Müdürlüğü'nü (DGIL) kurdu. Örnek olarak, 
Karadeniz bölgesinde, Türkiye'ye Gürcistan'dan 
gelen mevsimlik işçilerin işe alımlarını kolaylaş-
tıran çalışma izni muafiyeti, önümüzdeki yıllar-
da daha da genişlemesi kabul edilebilen, muh-
temelen menşe ülkeler ile birlikte, yabancıların 
çalışma izni muafiyetinin ihtiyaç duyulan çeşitli 
sektörlerde işgücü talebini karşılayacak kota sis-
temine dayanmaktadır.  

Düzensiz göçe müdahale ikinci bir politikadır. 
GİGM’nin istatistikleri, 2005’ten bu yana dü-
zensiz göçmenlerin tutuklanmalarının sürekli 
arttığına işaret etmektedir. 2013’ten itibaren, 
yakalama sayısı (Türkiye'de) artmıştır; 2013 yı-
lında 38.890'dan 2017'de 175.794'e  çıkmıştır .11 

   11“Göç İstatistikleri”, GİGM.
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Bu sayı, 2018'de 6 Aralık 2018 itibariyle kayde-
dilen 251.794 tutuklama ile aşılacaktır. Sonuç 
olarak, hükümetteki, artan düzensiz göç akım-
larına verilen yanıtın bir parçası olarak  “ G e r i 
Gönderme Merkezleri” kurulmuştur. Geri Gön-
derme Merkezlerinin amacı, 2019'un sonuna ka-
dar 22.116 kişilik kapasiteye ulaşmayı planlayan 
GİGM ile idari gözaltında12  bulunan yabancıları 
barındırmaktır. 

Bu eğilimler yapısal bir akış eğiliminin kesin 
bir şekilde sonuçlanmasına yol açmasa da, 
araştırmalar Türkiye’ye yönelik bu hareketle-
rin 1980’lerden bu yana özellikle Afganistan ve 
İran’dan transit geçiş dâhil olmak üzere gerçek-
leştiğini gösteriyor.13 Bu nedenle, 18 Mart 2016 
tarihli AB-Türkiye Bildirisine yol açan “göç kri-
zi”, bu akışların karmaşıklığını ve Türk göç yö-
netim sistemi üzerindeki baskının büyüklüğünü 
göstermektedir.14 Özellikle kara, deniz ve hava 
sınırı yönetimi, iade politikaları, iltica başvuru-
ları için uluslararası koruma sistemleri, kanun 
uygulayıcı kurumların müdahale kapasitesi ve 
refakatsız küçüklerin ve korunmasız göçmenle-
rin tespiti ve korunması, insan ticaretinin önlen-
mesi ve insan kaçakçılığı mağdurlarının korun-
ması dahil düzensizlik yönetimi ile ilgili sürekli 
değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek bir sistem 
geliştirmenin karmaşıklığını vurgulamaktadır. 
Bu ihtiyaçlar göz önüne alındığında, düzensiz 
karışık göç akımlarını yönetmek için daha fazla 
mekanizmalar kurulmalıdır. Bu, sınır kontrollerini 
(kara, deniz ve hava) güçlendirmek, sınır kont-
rollerini iltica başvuru sistemine entegre etmek, 
yardımlı gönüllü geri dönüş ve yeniden enteg-
rasyon programlarını güçlendirmek, gözaltına 
alma alternatiflerini genişletmek ve menşe ül-
kelerine öncelik veren geri kabul anlaşmalarını 
desteklemek için sistemler içermelidir.

İnsani Sınır Yönetimi yaklaşımının bir parçası 
olarak, IOM, göç krizleri sırasında- kitlesel sınır 
ötesi akış gerektiren durumlar -hem sınır yöne-
timi hem de sınır güvenliğinin gereklerinin yanı 
sıra onların güvenliğe kaçmalarını itibarlı bulur 

ve onlara katılır, bu kişilerin insan haklarının ko-
runmasını gerekli bulur. Ülkeye giren ve çıkan 
çok sayıda düzensiz göçmen göz önüne alındı-
ğında, korunması gereken önemli bir müdahale 
kapasitesi, ihtiyacı olan düzensiz göçmenlere, 
özellikle Ege Denizi'ni geçmeye çalışanlara acil 
insani yardım sağlanmasıdır. Uygulamada, bu, 
göçmenlere temel ihtiyaçları ve yiyecekleri sağ-
lamaya devam edebilecek, Rekreasyon faaliyet-
leri, danışmanlık ve savunmasız göçmenleri tes-
pit etme ve bunları uygun hizmet sağlayıcılara 
gönderme mekanizmalarını içeren psikososyal 
destek sistemlerinin kurulmasını gerektirmekte-
dir. Buna ilk örnek, göçmenler denizden kurta-
rıldığında acil ve hayat kurtarıcı hizmetler sun-
mak için IOM’in Türk Sahil Güvenlik’le ortaklığını 
içeriyor. Bu model GIGM, Emniyet Genel Mü-
dürlüğü, Jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile 
işbirliği içinde ilgili kara sınırı boyunca genişle-
tilmelidir. Bu güçlerin memurları ayrıca, IOM’nin 
hâlihazırda, yüksek stres ile karakterize edilen 
bir bağlamda göçmenlerle doğrudan etkileşime 
giren ön büro personelinin tükenmişliği ile başa 
çıkabilmek için Türk Sahil Güvenliğine sağladığı 
psikososyal desteğe de erişebilmelidir.

Sektörleriyle IOM Programlarına 
Genel Kısa Bir Bakış:
Mültecilerin Yeniden Yerleşimi ve 
Göç Sağlığı 
Yeniden yerleşim, mültecilerin yerlerinden edil-
miş kişilerin ve ilgili menfaat sahipleri ile ilgili 
devletler arasında düzenlemelerin yapılabile-
ceği uluslararası göçmenlik hizmetine ihtiyaç 
duyan diğer kişilerin düzenli transferini ifade 
eder. Türkiye bağlamında bu süreç, mülteci da-
valarını yeniden yerleşim değerlendirmesi için 
ülkelere tanıtan, görüşen ve gönderen BMMYK 
(Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli-
ği) ile başlamaktadır. IOM, mülteci alıcı ülkelerle 
aşağıdakiler dahil olmak üzere belirli yeniden 
yerleşim hizmetleri sağlamak için işbirliği an-
laşmalarına sahiptir; vaka işleme, sağlık de-
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ğerlendirmeleri, ayrılış öncesi oryantasyon ve 
hareket... 2010 ve Kasım 2018 ortalarına kadar, 
IOM Türkiye, 100.203 göçmene yeniden yerleş-
tirilmiş ve hareket yardımı sağlamış, bunlardan 
92.027 kişiye uluslararası koruma sağlamıştır. 
Yeniden yerleştirme vakalarının sağlık değerlen-
dirmeleri IOM’in Göçmenlik Sağlık Birimi (MHD) 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu birimler 
tüm bireylerin ilgili alıcı ülkelerine yerleştirilme 
öncesinde seyahate uygun olmalarını ve sağlık 
gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar. Yeniden 
Yerleşim ayrıca, Türkiye'deki Geçici Koruma al-
tındaki Suriyelileri Almanya'daki aile üyeleriyle 
bir araya gelmeleri için destekleyen Aile Yardımı 
Programını da içermektedir. IOM Türkiye ayrıca 
seyahat eden göçmenlere yerinde geçiş yardımı 
da sağlar; buna savunmasız bireyler, refakatsız 
çocuklar veya özel tıbbi bakım gerektirenler için 
koruma sağlanması da dahildir. IOM’in nakil yar-
dımı, hareket halindeki göçmenlere ekstra gü-
venlik sağlar. Ayrıca, IOM Türkiye, İstanbul Ata-
türk Uluslararası Havalimanı'ndan yolcuların so-
runsuz ve zamanında transferini sağlamak için 
Türk havaalanı yetkilileri ile yakın işbirliği içinde 
çalışmaktadır.

İnsani ve Direnç Arttırıcı Müdahale
2012'den Ekim 2018'in sonuna kadar, IOM Tür-
kiye İnsani Yardım Programı 1.346.733 göçmen 
ve mülteciye yardım etmiştir. Bu sektörde uy-
gulanan projeler, IOM Göç Krizleri Operasyonel 
Çerçevesi (MCOF) ile uyumludur: Türkiye 2018-
2019 ve 3RP.  Projeleri, üç müdahale desteğiyle 
temsil edilen karma, çok sektörlü bir yaklaşıma 

sahiptir.   Üç destekle şunlar hedeflenmektedir: 
1) etkili insani yardım sağlanmasını geliştirmek, 
2) esnekliği artırmak ve 3) İyileşme çabaları-
na destek vermek, temel paydaşların zorunlu 
hizmetleri sağlama kapasitesini arttırmak. Göç 
hareketleri, insani yardım ve kalkınma yardım-
larının bağlam ve değişen dinamiklerden, devlet 
öncelikleri ve uluslararası yanıtlardan etkilen-
diğine dayanan strateji, IOM'nin programlama-
sında münhasır insani yardımdan çok yönlü bir 
yaklaşıma odaklanmaya geçişi sağlamak için ta-
sarlanmıştır. Nihai amaç, insani yardım, topluluk 
istikrarı, geçim faaliyetleri ve erkence iyileşme 
programlamasının kolaylaştırılmasıdır.

Mülteci müdahale projeleri aşağıdaki sektörler-
de hizmet sunmaktadır: temel ihtiyaçlar (geçici

ulaşım, ayni dağıtım, çok sektörlü, değerlen-
dirme, barınak rehabilitasyonu, su, sağlık ve 
hijyen hizmetleri); eğitim (yaygın eğitim, okul 
taşımacılığı, dil kursları, okul rehabilitasyonu); 
sağlık (sağlık taşımacılığı, tıbbi yardım); geçim 
kaynakları (küçük gelirli projeler için ayni hibe-
ler, öncelikle gençler için girişimcilik eğitimi (~19 
ila 30 yaş arası), topluluk tarımı); koruma (vaka 
yönetimi, çatışma yönetimi, adli yardım, mobil 

12Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun (LFIP) 57.             
maddesine göre, valiliklerin, alıkonma veya ortadan kaybol-
ma riski olması durumunda, tahliye kararı verilen düzensiz 
göçmenlere idari gözaltı kararı vermeleri gerekmektedir. (1); 
Türkiye'ye giriş ve çıkış kurallarını ihlal edenler (2); sahte veya 
hileli belgeler kullananlar (3) İzinleri için verilen sürenin biti-
minden sonra Türkiye'yi terk etmemiş veya bunun için kabul 
edilebilir bir mazereti bulunmamış olanlar (4); veya kamu dü-
zeni, kamu güvenliği veya halk sağlığı için tehlike arz edenler 
(5). LFIP'in 58. maddesi uyarınca bu idari kararlara tabi yaban-
cılar Tahliye Merkez’lerinde tutulur.
     13IOM DGMM ile yakın işbirliği içinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
sona ermesinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu 
yana göç tarihine bir bölümün ayrılacağı Göç Profilini hazır-
lıyor. Göç, “Türkiye’nin Göç Yönetme Çabalarını Destekleme” 
projesi yoluyla AB IPA fonuyla finansal olarak desteklenmek-
tedir.
14Bu açıklamaya göre, AB ve Türkiye Hükümeti, diğer hususla-
rın yanı sıra, 20 Mart 2016 tarihinden itibaren Türkiye'den Yu-
nan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye 
iade edileceğini; Türkiye'ye Yunan adalarından dönen her Su-
riyeli için, başka bir Suriyeli AB'ye yerleştirilecektir; Türkiye, 
Türkiye'den AB'ye yeni deniz veya kara yollarının düzensiz 
açılmasını önlemek için gerekli önlemleri alır; ve son olarak, 
Türkiye ile AB arasındaki düzensiz geçişler sona erdiğinde veya 
büyük ölçüde azaldığında, Gönüllü bir İnsani Kabul Programı 
etkinleştirilecektir.

2010 ve Kasım 2018 ortalarına 
kadar, IOM Türkiye, 100.203 
göçmene yeniden yerleştirmiş 
ve bu göçmenlere hareket yardı-
mı sağlamış, bunlardan 92.027 
kişiye uluslararası koruma sağ-
lamıştır.
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sosyal yardım, psikososyal destek, sosyal destek 
hizmetleri); sosyal uyum (toplum merkezlerine, 
spor ve kültürel etkinliklere destek).3RP15 dışın-
da, IOM ayrıca, Akdeniz Sahil Müdahale Progra-
mını Türkiye Sahil Güvenliği ile işbirliği içinde de 
desteklemektedir. Bu ortaklık sayesinde IOM’in 
Ege kıyılarına dayanan saha ekipleri, insani yar-
dım sağlarken, denizde kurtarılan göçmenlere 
psikososyal destek sağlamaktadır.

Göç Yönetimi
Göç yönetimi portföyü beş sektörde projelere 
sahiptir. Göçmenlerin korunmasına destek sek-
törü, göçmenlerin menşe ülkelerine GİGM ile 
koordineli bir şekilde yönetilen Yardımlı Gönül-
lü  Geri Dönüş  ve Takas Programı yoluyla geri 
dönmelerine yardımcı olmaktadır. Program, 
göçmenlerin onurlu ve güvenli geri dönüşünü 
destekliyor ve sürdürülebilir gönüllü geri dö-
nüş için Türkiye'deki düzenleyici bir çerçevenin 
kurumsallaşmasını güçlendirmek için çalışıyor. 
Korunmasız göçmenlere yardım etmek ve in-
san kaçakçılığı mağdurlarını korumak için ulusal 
kanun uygulayıcı kurumların mevcut tepkilerini 
güçlendirmek için projeler de uygulanmaktadır. 
İkinci sektör, şu anda Türkiye, Yunanistan ve Bul-
garistan arasındaki bölgesel işbirliğini ve güm-
rük idarelerinin kapasite geliştirmesini destek-
leyen göçmenlik ve sınır yönetimidir. Program 
yakın zamanda, Türkiye’nin sınır geçiş noktala-
rının% 70’ini kapsayan bir ihtiyaç değerlendir-
mesi gerçekleştirdi. Türkiye'nin göçü yönetme 
çabalarını güçlendirmek için geniş bir kapasite 
geliştirme destek programı uygulanmaktadır. 
Bu alanda IOM, can kurtaran ekipman ve arama 
kurtarma botları teminiyle Sahil Güvenliğe de 
destek vermektedir. Üçüncü sektör, göçmenlere 
ve mültecilere, bilgi danışmanlık hizmetleri sağ-
lamak ve dış hizmet sağlayıcılara yönlendirmek 
için tek bir durak olarak hareket eden belediye 
göçmen merkezlerinin kurulması yoluyla, ev sa-
hibi topluma uyumlaştırılmasına odaklanmıştır. 
Halen program Ankara, Şanlıurfa ve Adana'da-
ki merkezleri desteklemekte ve yakın zaman-
da GİGM'yi göçmenlerin Türk toplumuna dâhil 
edilmesini teşvik etmek için bir kampanya baş-

latmasını desteklemiştir. Dördüncü sektör, Geri 
Dönüş Merkezlerinde hak temelli yaklaşımları 
iyileştirmek ve Türk makamlarının sahte seya-
hat belgelerini tespit etme kapasitesini artırmak 
için çalışarak, düzensiz göçü hedefleyen prog-
ramlara sahiptir. Beşinci sektör, emek göçünü ve 
insani gelişmeyi kapsar. İşgücü göçü yönetimi, 
tüm göçmenlerin işgücü piyasasına entegras-
yonuna odaklanan bir kamu politikası aracıdır. 
IOM, Türkiye'de emek göçü yönetimini kapsam-
lı ve insan haklarına dayalı emek göçü yönetim 
sistemi geliştirmek için desteklemektedir. IOM, 
Türkiye işgücü piyasasının dış işgücü ihtiyacını 
değerlendirmek, Suriyeli ve Türk nüfus için iş ve 
istihdam odaklı eğitim sağlamak, düzensiz iş-
gücü göçüne karşı koymak ve göçmen işçilerin 
haklarını ve kayıtlı istihdamının savunuculuğunu 
yapmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ile yakın işbirliği yapmaktadır.

 Gelecek Perspektifleri
IOM Türkiye, göç yönetim sistemini politika, dü-
zenleyici ve operasyonel düzeyde güçlendirmek 
için hükümet ortakları, diğer BM kurumları ve 
bağışçı topluluklarla birlikte çalışmaya devam 
etmeyi planlıyor. Türkiye'de, göç dinamikleri ya-
pısal bölgesel istikrarsızlıktan etkilendiği sürece 
karmaşıktır.  Önemli ölçüde büyük bir göçmen 
ve mülteci nüfusunun  varlığı, yasal göç, iltica, 
düzensiz göçle mücadele, geri dönüş politika-
sı (yardımlı gönüllü geri dönüş ve yeniden en-
tegrasyon dahil) ve insan ticaretinin önlenmesi 
ve bastırılması ayrıca bu suçun mağdurlarının 
korunması ile ilgili ulusal politika ve cevapla-
rı tanımlamaya devam edecektir. Öngörülebilir 
gelecekte Türkiye, önemli bir bölgesel stratejik 
göç yönetimi ortağı olmaya devam edecektir. 
Bununla birlikte, orta-uzun vadede göç prog-
ramlaması, IOM’nin görevlerinin temel alanların-
da daha fazla finansman gerektirecektir. Türki-
ye göç yönetişim sisteminin güçlendirilmesine 
destek daha esnek ve öngörülebilir olmalıdır. 
Göç veri yönetimi sisteminin güçlendirilmesi, 
politikaların ve yanıtların yapısal dinamiklere ve 
eğilimlere uyum sağlayabilmesi için esastır. Tür-
kiye'deki etkin yardım ve koruma müdahaleleri, 
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insani aktörlerin ve hizmet sağlayıcılarının, göç-
men ve mülteci profillerinin mevcut konumları-
nı ve gelişen ihtiyaçlarını bir ilden diğerine olan 
hareketlerini de içeren durumlarını, sınırlı bir şe-
kilde kavramış olmaları nedeniyle aksamaktadır. 
IOM,  Türkiye’deki mevcut göç akımlarının öl-
çeğini ve karmaşıklığını ve ayrıca ülkedeki göç-
men ve mültecilerin stoklarını daha iyi anlamak 
ve ele almak için, Türkiye bağlamında Göçmen 
Varlığı İzleme Programını geliştirdi.16 Bu sistem, 
ülke içindeki göçmen ve mültecilerin hareketli-
liği, konumları, açıkları ve ihtiyaçları hakkındaki 
çok katmanlı bilgileri düzenli olarak yakalamak, 

işlemek ve yaymak için GİGM ile ortaklaşa uygu-
lanmaktadır. Bu düzenleme, göçmenler ve mül-
teciler hakkında veri toplama ve analiz etmede 
bütünsel, dinamik ve karşılaştırmalı bir yaklaşım 
için zemin oluşturur. Programlama ve politika-
ların kanıtlara dayandırılmasını sağlamak ve 
gelişen ihtiyaçları, öncelikleri ve fırsatları doğ-
ru bir şekilde yansıtmak için göçmen nüfusunu 
profillemek gereklidir. Daha yakın zamanlarda, 
bu metodoloji, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde göç yönetimi-
nin işgücü boyutunu yakalamak için genişletildi. 

Ortak programlama öğelerinin sentezlenmesin-
de IOM, Türkiye'nin göç yönetimi portföyünü 
desteklemeyi, konunun öneminin yaygınlaştı-
rılmasını ve programlamanın insan hakları ve 
insan güvenliği çerçeveleriyle bütünleşmesini 
sağlamayı umuyor. Bu veri ve ihtiyaç odaklı yak-
laşım, yerel, ulusal ve bölgesel çabalarla uyumlu, 
tutarlı, etkili ve koordineli bir yaklaşımı yansıt-
mayı amaçlamaktadır. Göç hareketlerinin bağ-
lam ve değişen dinamiklerden etkilendiğine da-
yanan IOM’in Türkiye’deki stratejisi, göçmenlerin 
ihtiyaçlarını karşılıklı olarak ön plana çıkaran bir 
sistemi elde etmek için Türkiye’yi desteklemeye 
devam edecektir.
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Öngörülebilir gelecekte Türki-
ye, önemli bir bölgesel strate-
jik göç yönetimi ortağı olma-
ya devam edecektir. Bununla 
birlikte, orta-uzun vadede göç 
programlaması, IOM’nin gö-
revlerinin temel alanlarında 
daha fazla finansman gerekti-
recektir. Türkiye göç yönetişim 
sisteminin güçlendirilmesine 
destek daha esnek ve öngörüle-
bilir olmalıdır
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AVRUPA BİRLİĞİNDE GÖÇ 
HAREKETLERİ VE BAZI 

GÜNCEL TARTIŞMALAR 

Göç, en genel anlamıyla insanların bir yerden baş-

ka yere gitmeleri biçiminde tanımlanabilir. Göçün 

gerçekleşmesiyle birlikte insanlar doğdukların 

yerden çıkıp başka bir yerde yaşamaya başlarlar. 

Bu bağlamda göç, bir nüfus hareketinin dışında 

ve ötesinde ekonomik, sosyal ve siyasal boyutları 

olan bir süreci ifade eder. 
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Göç, insanlık tarihinde en çok tartışılan 
toplumsal sorunlardan biridir. İçinde bu-
lunduğumuz dönemde dünya genelinde 

göçe ilişkin çalışmaların çoğunun odak nokta-
sında 2011 yılında Arap Baharı'nı izleyen süreçte 
Suriye’de başlayan iç savaş nedeniyle Avrupa 
Birliği (AB) ülkeleri yönünde gelişen göç hare-
ketleri oluşturur. Bu gerçekten hareketle çalış-
mada öncelikle göç kavramına ilişkin kısa bir te-
orik çerçeve verilecek, ardından AB ülkelerinde 
göç hareketlerinin tarihi özetlenecek ve daha 
sonra Arap Baharı'nın ardından göç hareketle-
rinde yaşanan gelişmeler ele alınacaktır.

Göç Kavramına İlişkin Kısa Teorik 
Çerçeve
Göç, en genel anlamıyla insanların bir yerden 
başka yere gitmeleri biçiminde tanımlanabilir. 
Göçün gerçekleşmesiyle birlikte insanlar doğ-
dukları yerden çıkıp başka bir yerde yaşamaya 
başlarlar. Bu bağlamda göç, bir nüfus hareketi-
nin dışında ve ötesinde ekonomik, sosyal ve si-
yasal boyutları olan bir süreci ifade eder. Göç, 
kendi içerisinde iç ve dış göç olmak üzere iki 
başlıkta ele alınabilir (Ela Özcan, 2016: 185; Töre, 
2016: 47).

İç göç, mülksüzleşmenin bir sonucu olarak kırsal 
kesimdeki imkanların ve istihdam olanaklarının 
yetersiz kalması nedeniyle kentin çekici hale 
gelmesi sonucunda kaçınılmaz şekilde ortaya 
çıkan bir süreçtir. Dış göç ise çalışma başta ol-
mak üzere çeşitli gerekçelerle bir ülkeden başka 
bir ülkeye doğru yönelen uzun süreli ve yerleşik 
hareketleri içerir. Dış göçleri genel olarak ge-
rekçelendirmek gerekirse dört başlığı öne çı-
kartmak mümkündür: i) Doğal (fiziki) nedenler; 
ii) Ekonomik nedenler; iii) Sosyal nedenler; iv) 
Siyasal nedenler. Yine AB ülkeleri için yapılacak 
bir değerlendirmede dış göç hareketleri bağla-
mında göçe ilişkin gerekçelerden ekonomik ve 
siyasal olanlara dikkat çekmek doğru olacaktır 
(Töre, 2016: 49-51).

Göç edenler yerleştikleri yeni yerlerde çoğun-
lukla olumsuzluklarla yüzleşmek durumunda 
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kalırlar. Bu kesimler, daha 
çok düşük ücretli işler bu-
labilmekte ve çoğunlukla 
güvencesiz koşullarda is-
tihdam edilmektedirler. Za-
man içerisinde göç eden-
lerin o ülkenin yerleşik in-
sanlarının işlerini ellerinden 
almaları ya da ücretlerin 
genel düzeyini düşürmeleri 
gibi gelişmeler söz konu-
su olmakta ve bu koşullar 
altında ayrımcılık, yabancı 
düşmanlığı ve ırkçılık gibi 
sorunlar sıradanlaşmak-
tadır. Böylece göç, sosyal 
dışlanmanın en önemi ne-
denlerinden birini oluştu-
rur. Göç eden işçiler hem 
kamuoyu hem de medya 
tarafından olumsuz bir bi-
çimde değerlendirilmekte, 
vasıf gerektirmeyen işlerde 
çalıştırılmakta, göç ettikleri 
ülkenin kültürüne ve yaşam 

koşullarına uyum sağla-
mamakla suçlanmakta ve 
dolayısıyla dışlanmakta-
dırlar (Şenkal, 2011: 373-
374).

Avrupa Birliği 
Ülkelerinde Göç 
Hareketlerinin Kısa 
Tarihi
Bugünkü adıyla Avrupa 
Birliği’ni oluşturan ülkeler 
için göç, yarım yüzyılı aş-
kın bir süreçtir ve ana gün-
dem maddelerinden birini 
oluşturur. Birinci Dünya 
Savaşı'nın ardından baş-
layıp İkinci Dünya Savaşı 
sona erene dek süren dü-
zensiz göç hareketi ile bir-
likte toplumsal ve bölgesel 
bir sorun olarak gündeme 
gelen göç, 1950’li yılların 
başından itibaren daha 
çok kurumsal düzeyde tar-
tışılmaya başlanmıştır. 

Göç edenler yerleştikleri 
yeni yerlerde çoğunlukla 
olumsuzluklarla yüzleş-
mek durumunda kalır-
lar. Bu kesimler daha çok 
düşük ücretli işler bula-
bilmekte ve çoğunlukla 
güvencesiz koşullarda 
istihdam edilmektedir-
ler. Zaman içerisinde 
göç edenlerin o ülkenin 
yerleşik insanlarının iş-
lerini ellerinden almala-
rı ya da ücretler ve genel 
düzeyini düşürmeleri 
gibi gelişmeler söz ko-
nusu olmakta ve bu ko-
şullar altında ayrımcılık, 
yabancı düşmanlığı ve 
ırkçılık gibi sorunlar sı-
radanlaşmaktadır.
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1951 yılında kurulan ve AB’nin temelini oluşturan 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) 
örgütlenmesinden birkaç yıl sonra kabul edi-
len Roma Antlaşması, doğrudan göç hareket-
leri konusunda bir hüküm içermemekle birlikte 
yabancıların çalışmasına ilişkin düzenlemeleri 
gündeme getirmesi bakımından önem taşır. 
Antlaşmayla Avrupa Ekonomik Topluluğu adını 
alan örgütün en önemli hedeflerinden biri, artan 
işgücü ihtiyacının karşılanması biçiminde belir-
ginleşmiş ve böylece Avrupa ülkeleri açısından 
işgücü anlaşmaları ile somutlaşan yeni bir döne-
min kapısı aralanmıştır.

AKÇT’den başlayarak kıta düzeyinde bir örgüt-
lenmenin gerekliliğini ve böyle bir örgütlenmeye 
öncülük etmeyi ulusal bir politika haline getiren 
Federal Almanya, işgücü ihtiyacının karşılanma-
sı konusunda radikal adımları atan ilk ülkedir. 
Gerçekten Federal Almanya 1955-1968 yılları 
arasında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 
altı ülkeyle işgücü antlaşması imzalamıştır (Te-
kin, 2007: 47).1 

AET ülkelerine ulusal anlaşmalar yoluyla yönelen 
göç hareketi elbette Almanya ve Türkiye arasın-
da bağıtlanan yapıyla sınırlı değildir. Gerçekten 
Fransa ve İtalya örneklerinde de geçmişte bu 
ülkelerin sömürgesi olmuş Kuzey Afrika ülkele-
rinden yönelen göç hareketi önemli ölçüde etkili 
olmuştur. Bununla birlikte kapsam bakımından 
Türkiye’den Almanya’ya göç edenlerin sayısının 
çokluğu nedeniyle işgücü ihtiyacı temelli göç 
hareketi büyük ölçüde bu örnekle açıklanır.

1961 yılında Federal Almanya ile Türkiye Cum-
huriyeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hü-
kümeti Arasında Türk Firmaları İşçilerinin İstisna 
Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma 
ilk etapta yalnızca 6 bin 500 işçinin Türkiye’den 
Almanya’ya yerleşmesini öngörmüşse de za-
man içerisinde yapılan yeni düzenlemelerle yüz 
binlerce işçi, aileleriyle beraber yasal yollardan 
Almanya’ya göç etmiştir. Bu hareketliliğe ek 

olarak 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren 
getirilen yasaklara rağmen Almanya yönlü göç 
hareketleri yasa dışı olacak şekilde sürmüştür. 

Federal Almanya hükümeti, göç edenlere uzun-
ca bir süre işgücü ihtiyacını karşılayan geçici 
konuklar gözüyle bakmıştır. Hal böyle olunca 
göçmen işçilerin sosyal sorunlarının bütününe 
değil işgücü piyasasında yaşadıkları sorunlara 
odaklanılmış ve oldukça sınırlı bir yaklaşım ge-
liştirilmiştir. Bir başka deyişle işgücü antlaşması 
imzalayan kurumsallaşmış sosyal politika yapı-
larına sahip Avrupa ülkelerinde tanımlanan eko-
nomik, sosyal ve siyasal haklar göçmen işçiler 
ve onların aileleri için geçerli olmamıştır (Tekin, 
2007: 48).2

1970’li yılların başına dek süren göç hareketi aynı 
dönemde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle aç-
mazla karşılaşmıştır. Bu dönemde çok sayıda Av-
rupa ülkesinde göçmen işçilerin ülkelerine geri 
dönüşlerini özendirici düzenlemelere gidilse de 
bunlarda istenen başarının sağlanamadığı göz-
lemlenmiştir. Örneğin Almanya’da 1983 yılında 
çıkartılan Geri Dönüşü Teşvik Yasası‘nın yürürlük-
te kaldığı iki yıl boyunca dönenlerin sayısı haliha-
zırda bu ülkeye göç edenlerin önüne geçememiş-
tir (Şahin, 2012: 4).

Bu ve benzeri uygulamaların göç hareketini ter-
sine çeviremeyeceğinin anlaşılması ve zaman 
içerisinde göçmen ailelerine mensup kuşakların 
sayısının artmasıyla birlikte göçmenlerin ekono-
mik, sosyal ve siyasal bütünleşmelerinin sağlan-
masına yönelik politikalar geliştirilmişse de pra-
tikte Kıta Avrupası modelinin temelini oluşturan 
sosyal adalet düşüncesine dayalı gerçek bir yapı 
oluşturulamamıştır. Bunun dışında ayrıca Avrupa 
genelinde göçmenler ırkçılık ve ayrımcılık başta 
olmak üzere çok sayıda toplumsal sorunla yüz-
leşmek durumunda kalmışlardır.

  1  Federal Almanya ile diğer ülkeler arasında imzalanan işgücü 
antlaşmalarının kronolojisi şu şekildedir: İtalya (1955), Türkiye 
(1961), Fas (1963), Portekiz (1964), Tunus (1965) ve Yugoslavya 
(1968)

  2  Bu dönemde Avrupa ülkelerine göçe eden işçilere yönelik 
bakış açısını en iyi açıklayan söz İsviçreli yazar Max Frisch’in 
“biz işçi istedik, onlar insan gönderdi” şeklinde Türkçeye çev-
rilebilecek ifadesidir.
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1992 yılında AB’yi kuran Maastricht Antlaşması 
ile birlikte sosyal politikanın resmen AB düze-
yinde merkezi şekilde ele alınmaya başlanma-
sıyla birlikte çeşitli düzenlemelerle göçmenlerin 
sorunlarının çözümüne ilişkin usul ve esaslar be-
lirlenmiş fakat pratikte ekonomik, sosyal ve siya-
sal sorunlar azalmak bir yana artış göstermiştir.

İçinde bulunduğumuz dönemde AB genelinde 
göç hareketleri ve göçmenler bakımından yapı-
lan en kapsamlı çalışma her yılın Mart ayında ya-
yınlanan Göç ve Göçmen Nüfus İstatistikleri’dir. 
Konuyla ilgili olarak 2018 yılında tarihli rapordan 
bazı dikkat çekici noktalar şu şekilde sıralanabi-
lir (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-exp-
lained/index.php/Migration_and_migrant_po-
pulation_statistics Erişim: 22.01.2019):

 − Göçmen sayısının en fazla olduğu ülke 
Almanya’dır. Bunu İngiltere, İspanya, Fransa ve 
İtalya izlemektedir. 

2016 yılı verilerine göre AB ülkelerinden 21'i ver-
diğinden daha çok göç almıştır. Bu açıklamaya 
girmeyen Birlik üyeleri ise Bulgaristan, Letonya, 

Litvanya, Polonya, Portekiz ve Romanya'dır.

  − Yerleşik nüfusun büyüklüğüne göre yapılan 
bir inceleme Lüksemburg ve Malta'nın yüz kişi 
başına düşen göçmen sayısı bakımından ilk sıra-
da olduğunu göstermektedir. 

  − Toplam ülke nüfusu içerisinde yabancıların 
payının en yüksek olduğu ülke Lüksemburg iken 
en düşük olanı ise Polonya'dır. Almanya'da top-
lam nüfusun yüzde 10'undan fazlası (9,2 milyon 
kişi) vatandaşlık hakkına sahip yabancılardan 
oluşmaktadır. Sayı bakımından en yüksek de-
ğerlerin kaydedildiği diğer ülkeler sırasıyla Bir-
leşik Krallık (6 milyon), İtalya (5 milyon), Fransa 
(4,6 milyon) ve İspanya'dır (4,4 milyon). 

  − Oransal açıdan bakıldığında ise Lüksemburg'da 
vatandaşlık hakkı elde eden yabancıların oranı 
yüzde 48 iken Polonya'da ise bu oran yüzde 
1'den azdır. Öte yandan Kıbrıs, Avusturya, Eston-
ya, Letonya, Belçika, İrlanda ve Malta'da da nü-
fusun yüzde 10'undan fazlası vatandaşlık hakkı 
elde etmiş yabancılardan oluşmaktadır.
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  − AB ülkelerinden en çok vatandaşlık alan grup 
Fas'tan göç edenlerdir. 2016 yılı verilerine göre 
101 bin 300 Faslı vatandaşlık hakkı elde eden-
lerin tamamının yüzde 10,2'sine gelecek şekilde 
bu hakka sahip olmuşlardır. Faslıları sırasıyla 
Arnavutlar, Hintliler, Pakistanlılar ve Türkler iz-
lemiştir. 

Arap Baharı ve Avrupa Yönlü Göç 
Hareketleri
2010 yılının Aralık ayında sokak satıcısı Muham-
med Bouazizi’nin kendisini yakmasıyla başlayan 
süreç, beraberinde Tunus’ta başlayan protes-
to gösterilerini getirmiştir. Gösteriler, çok kısa 
bir süre içerisinde Tunus devlet başkanı Zeynel 
Abidin Bin Ali’nin istifa etmesini sağlamıştır. 
Bouazizi’nin ölümünün ardından Tunus’ta Bin 
Ali iktidarının devrilmesinden sonra Mısır, Libya, 
Suriye, Yemen, Bahreyn, Fas, Ürdün ve Cezayir 
gibi ülkeleri de etkisi altına almıştır. Tunus dı-
şında Mısır ve Libya’da da iktidarlar değişmiş, 
Mısır devlet başkanı Hüsnü Mübarek çeşitli id-
dialar nedeniyle mahkûm edilmiş, Libya devlet 
başkanı Muammer Kaddafi ise bir çatışma sıra-
sında öldürülmüştür. Arap Baharının en büyük 
etkiyi yarattığı dört ülke Tunus, Mısır, Libya ve 
Yemen olmakla birlikte sıralanan diğer örnekler-
de de siyasal iktidarlar toplumdan gelen baskı 
karşısında toplumsal talepleri dikkate almak zo-
runda kalmışlardır. Genel olarak Arap Baharının 
gelişiminde etkili olan önemli olaylar şu şekilde 
özetlenebilir (Campante ve Chor, 2012: 767; De-
utsche Bank, 2013: 2):

  − Aralık 2010: Muhammed Bouazizi’nin kendi-
sini yakmasıyla birlikte Tunus’ta hükümet karşıtı 
protestolar patlak vermiştir.

  − Ocak 2011: Tunus devlet başkanı Bin Ali isti-
fa etmiş ve Suudi Arabistan’a sığınmıştır. Aynı 
dönemde toplumsal talepler çerçevesinde baş-
layan hükümet karşıtı gösteriler Mısır’ın Tahrir 
Meydanına, Ürdün’e ve Cezayir’e sıçramıştır. 

  − Şubat 2011: Mısır devlet başkanı Mübarek 
göstericilerden, ordudan ve uluslararası toplum-

dan gelen baskılar sonucunda istifa etmiştir. Bu 
süreçte Libya’daki gösterilere güvenlik kuvvet-
leri şiddetle karşılık vermişler ve karşılıklı silahlı 
çatışmanın başlamasına neden olmuşlardır.

  − Mart 2011: Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi, Libya’daki muhalif güçlere destek vermek 
amacıyla “uçuşa yasak bölge” uygulamasına 
gitmiştir. Bu ay, aynı zamanda Suriye’de şiddetin 
artış göstermeye başladığı dönemdir. Gösteriler, 
şiddetle bastırılmaya çalışılmış ve bu durum be-
raberinde sivil savaşın ilk emarelerini getirmiştir. 

  − Ekim 2011: Devrik Libya lideri Kaddafi Libya’da 
öldürülmüştür. 

  − Şubat 2012: Yemen’de devlet başkanı Ab-
dullah Saleh, bir yıl süren protestolardan sonra 
33 yıllık iktidarını bırakmıştır. Yerine yardımcısı 
Abdurabu Mansour Hadi iktidara gelmiştir. Hadi, 
ülkeyi 2014 yılında yapılacak seçimlere hazırla-
ma ile yetkilendirilmiştir. 

  − Haziran 2012: Mısır’da Müslüman Kardeşler’in 
adayı Muhammed Mursi seçimleri kazanmıştır. 

Askeri konsey, iktidarı Mursi’ye bıraksa da Müs-
lüman Kardeşler ile konsey arasındaki çatışma 
ortadan kalkmamış ve bir süre sonra Mursi, as-
keri darbe ile iktidardan uzaklaştırılmıştır.

Arap Baharı genel olarak Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika coğrafyasında yukarıda özetlenen ekono-
mik, sosyal ve politik etkileri yaratırken sürecin 
Suriye’deki gelişimi çok farklı şekilde ilerlemiş ve 
2011 yılında başlayan iktidar karşıtı gösteriler za-
man içerisinde büyük bir iç savaşı beraberinde 
getirmiştir. Bu süreçte Suriye’de yerinden edilen 

Otoriteler, Suriye’deki iç sava-
şın başlamasını izleyen süreçte 
yaşanan göç hareketini “İkinci 
Dünya Savaşından bu yana ya-
şanan en büyük göçmen ve mül-
teci” akışı olarak yorumlamak-
tadır.
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göçmenlerin büyük bir çoğunluğu kurtuluşu AB 
ülkelerine göç etmekte bulmuş, Türkiye ise bu 
göç hareketi için doğal bir geçiş merkezi haline 
gelmiştir. Otoriteler, Suriye’deki iç savaşın baş-
lamasını izleyen süreçte yaşanan göç hareketini 
“İkinci Dünya Savaşından bu yana yaşanan en 
büyük göçmen ve mülteci” akışı olarak yorum-
lamaktadır. AB tarafından yapılan bir çalışmada 
bu sürecin bazı kritik eşitleri şu şekilde somut-
laştırılmıştır (http://syrianrefugees.eu/timeline/ 
Erişim: 22.01.2019):

  − Nisan 2011: 5 bin mültecinin Lübnan’a kaçma-
sıyla Suriye’den göç süreci resmen başlamıştır.

  − Haziran 2011: Mülteci akışının yönü Türkiye’ye 
yönelmiştir.

  − Nisan 2012: Birleşmiş Milletler tarafından böl-
gedeki ilk mülteci kampı açılmıştır.

  − Temmuz 2012: Halep kentinde çatışmaların 
yoğunlaşması Türkiye yönünde çok büyük bir 
mülteci hareketini beraberinde getirmiştir

  − Aralık 2012: Birleşmiş Milletler, mülteci soru-
nunun yönetimi için 1 milyar dolara ihtiyaç du-
yulduğunu açıklamıştır.

  − Mart 2013: Mültecilerin sayısı 1 milyonu aş-
mıştır.

  − Temmuz 2013: Birleşmiş Milletler, Suriye’deki 
mülteci hareketinin Ruanda Soykırımından bu 
yana yaşanan en büyük sorun olduğunu açıkla-
mıştır.

  − Kasım 2013: Bulgaristan, mülteci akışını en-
gellemek amacıyla Türkiye sınırına dikenli tel çe-
kileceğini açıklamıştır.

  − Haziran 2014: Bölge genelinde yoğunlaşan 
IŞİD faaliyetleri nedeniyle yalnızca Musul kentin-
de 500 bin kişi yerinden edilmiş ve aynı tarih-
lerde IŞİD, Suriye ve Irak’ta hilafet ilan ettiğini 
duyurmuştur.

  − Nisan 2015: Akdeniz üzerinden tamamen el-
verişsiz koşullarda Avrupa’ya ulaşmak isteyen 
mülteci teknelerinin ardı ardına batması üzerine 
AB düzeyinde özel bir zirve toplanmıştır.

  − Mayıs 2015: IŞİD, Suriye topraklarının yüzde 

50’sinden fazlasını kontrol eder hale gelmiştir.

  − Temmuz 2015: Bulgaristan ile benzer şekilde 
Macaristan’da mülteci girişlerini kontrol etmek 
için sınıra çit kurmaya başlamıştır.

  − Kasım 2015: AB ile Türkiye arasında Geri Ka-
bul Antlaşmasına ilişkin görüşmelerin başlama-
sının ardından AB’nin Yeniden Yerleşim Planı 
yürürlüğe girmiştir.

  − Mart 2016: AB-Türkiye Geri Kabul Antlaşması 
imzalanmıştır.

  − Mayıs 2016: Antlaşmasının yürürlüğe girme-
siyle birlikte Yunanistan üzerinden AB ülkelerine 
göç edenlerin oranı yüzde 90 düzeyinde azal-
mıştır. 3 

  − Eylül 2016: Bölgede faaliyet yürüten tüm ta-
raflar arasında ateşkes konusunda bir uzlaşıya 
varılmıştır.

Bölgede yukarıda özetlenen gelişmeler yaşanır-
ken AB’ye üye olsun olmasın tüm Avrupa ülke-
lerinde Suriyeli göçmenler yerli halk tarafından 
büyük bir tehdit olarak görülmüştür. Bu koşullar 
altında bölgede yaşanan en önemli siyasal ge-
lişme ise aşırı sağ partilerin oy oranlarında ya-
şanan artıştır. 2018 yılının Eylül ayında yapılan 
bir çalışmada AB genelinde aşırı sağ partilerin 
aldıkları oy oranları şu şekilde özetlenmiştir: İs-
viçre (yüzde 29), Avusturya (yüzde 26), Dani-
marka (yüzde 21), Macaristan (yüzde 19), Finlan-
diya (yüzde 18), İsveç (yüzde 17,6), İtalya (yüzde 
17,4), Fransa (yüzde 13), Hollanda (yüzde 13), Al-
manya (yüzde 12,6), Çek Cumhuriyeti (yüzde 11), 
Bulgaristan (yüzde 9), Slovakya (yüzde 8), Yu-
nanistan (yüzde 7). Avrupa genelinde aşırı sağ 
partilerin iktidar ortağı olmalarına ya da muha-
lefetteki konumlarını güçlendirmelerine bağlı 
olarak göçmen karşıtı eğilimler de yükselmekte 
ve daha fazla yandaş bulmaktadır. Kişi başına 
düşen sığınmacı kabul sayısının AB ortalaması-

  3  Türkiye ile AB arasında imzalanan geri kabul anlaşması uya-
rınca göçmenler, Akdeniz’de yakalanmaları halinde en yakında 
bulunan kamplarda (bunların çoğunluğu Yunan adalarındadır) 
işlemleri tamamlanana kadar alıkonulmaktadır. Araştırmalar, 
kamplardaki yaşam koşullarının insan onuruyla hiçbir şekilde 
bağdaşmadığını açıkça göstermektedir.
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nın üzerinde olduğu İskandinav ülkelerinde dahi 
aşırı sağ temelli hareketlerin yükselişi sosyal 
devletin gelişimi bakımından dikkat çekicidir. 
Farklı ülkelerde aşırı sağ partilerin oy oranlarında 
yaşanan artışın iki temel gerekçesi bulunmakta-
dır. Bunlardan ilki 2008 Krizinin ardından yürür-
lüğe konulan kemer sıkma politikalarıyla birlikte 
işsizlik başta olmak üzere toplumsal sorunlarda 
yaşanan derinleşme iken ikinci gerekçe ise Su-
riye başta olmak üzere AB’ye yönelen göç dal-
gası karşısında ulusal hükümetlerin yürüttükleri 
politikaların yetersiz görülmesidir (http://time.
com/5395444/europe-far-right-italy-salvini-
sweden-france-germany/ Erişim: 22.01.2019). 
Pew tarafından gerçekleştirilen 2016 Küresel 
Tutum Anketine göre AB üyesi ülkelerin vatan-
daşları Suriye’den yönelen mülteci akışının terö-
rizmi artıracağını, iş imkanlarını azaltacağını ve 
sosyal yardımlarda gerilemeye neden olacağını 
düşünmektedir (http://www.pewresearch.org/
topics/syria/ Erişim: 22.01.2019).

 Sonuç Yerine
2011 yılında görece marjinal görülen ve bu çer-
çevede yönetilmeye çalışılan göç akımı, 2015 yı-
lından itibaren Mülteci Krizi olarak adlandırılmış 
ve çok farklı politikalar yürürlüğe konulmuştur. 
Buna karşın, yapılan çalışmalar ne mültecilerin 
sorunlarının kontrol altına alınmasını sağlamış 
ve ne her yıl binlerce insanın Akdeniz’de haya-
tını kaybetmesinin önüne geçebilmiştir. Akdeniz 
üzerinden AB ülkelerine ulaşmaya çalışanların 
çoğunluğunu Suriyeli göçmenler oluştururken 
esasen Suriye dışındaki ülkelerden gelenlerin 
göç süreci de tamamen aynı yöntemle gerçek-
leşmekte ve bu yöntem Türkiye üzerinden Kos, 
Sakız, Midilli ve Sakız gibi Yunan adalarına lastik 
botlarla ve küçük ahşap teknelerle yapılan gü-
venlikten yoksun yolculuklarla somutlaşmakta-
dır. Bu koşullar altında Avrupa’da aşırı sağ hare-
ketlerin yükselişi, sorunların çözümüne yönelik 
adımların yakın gelecekte atılmasının mümkün 
olmadığını açıkça göstermektedir. Dolayısıyla 
AB genelinde inşa edilen ekonomik, siyasal ve 
sosyal hakların ne vatandaşlık hakkını elde etmiş 

göçmenler ne de mülteciler için kamuoyu nez-
dinde tam anlamıyla kabul edilmediğini gösterir 
niteliktedir. Esasen bir mülteci ailesiyle yapılan 
röportajda söylenen şu sözler mevcut durumu 
özetler niteliktedir: “Avrupa bizi insan olarak 
görmüyor”

 KAYNAKÇA
Campante, R.F. ve Chor, D. (2012) “Why was the 
Arap World Poised for Revolution? Schooling 
Economic Opportunities, and the Arab Spring”, 
Journal of Economic Perspectives, vol.26, no.2, 
ss.167-188.

Deutsche Bank (2013) Two years of Arab Spring: 
Where are we now? What’s next?, Frankurt, De-
utsche Bank Research Series.

Özcan Ela, E.D. (2016) Çağdaş Göç Teorileri 
Üzerine Bir Değerlendirme, İş ve Hayat Dergisi, 
cilt.2, sayı.4, ss.183-216.

Şahin, S. (2011) Almanya’da Türk Vatandaşlarının 
Göçünün 51.Yılı Kazanımlar ve Tehditler, Hacette-
pe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar Dergisi, 
2011/4, ss.1-15.

Şenkal, A. (2011) Küreselleşme Sürecinde Sosyal 
Politika, İstanbul: Alfa Yayınları.

Tekin, U. (2007) Avrupa’ya Göç ve Türkiye, İstan-
bul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 
no.37, ss.43-56

Töre, N. (2016) Uluslararası Göç Hukuku, Ankara: 
Turhan Kitabevi.

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplai-
ned/index.php/Migration_and_migrant_popu-
lation_statistics Erişim: 22.01.2019

http://www.pewresearch.org/topics/syria/ Eri-
şim: 22.01.2019

http://time.com/5395444/europe-far-right-
italy-salvini-sweden-france-germany/ Erişim: 
22.01.2019

http://syrianrefugees.eu/timeline/ Erişim: 
22.01.2019



66Kamu’da Sosyal Politika

“KAYNAKLARIN KIT, 
İHTİYAÇLARIN SINIRSIZ OLDUĞU

Ali YALÇIN

Memur-Sen Genel Başkanı

Değerli Başkan, Saygıdeğer Delegeler,

Konferansı sorunsuz bir şekilde yöneten değerli 
Başkanı, yardımcılarını, ILO yönetimini ve ekibini 
tebrik ediyorum. 107. Konferansın, “daha iyiye, 
daha güzele, daha doğruya ve daha adile yol ha-
ritası oluşturmasını temenni ediyorum. 

Gerginliğin sürekli arttığı bir dünyadayız. Men-
faat çatışmaları ve güce dair strateji savaşları; 
çok daha vahşi yöntemlerle gerçekleştiriliyor. 
İnsanı, onuru, emeği korumak, barışı sağlamak 
ve sürdürmek çok daha yorucu ve etkili ça-
lışmalar gerektiriyor. “Diyolog”, “Uzlaşma” ve 
“Dayanışma”yı anahtar kavramlar kabul eden bu 
Genel Kurul, üçlü yapısının bütün unsurlarıyla bu 
konuda öncü olmak durumundadır. 

Mescid-i Aksa’nın işgali, Kudüs’ün kötü niyetli 
bir kararla İsrail’e başkent yapılmak istenmesi 
İstanbul kadar, Brüksel’de, Saray-Bosna kadar 
Berlin, Bern ve Cenevre’de de gündem olmalı. 

İnsanlığı tehdit eden, hepimizi tedirgin eden te-
rörü sona erdirecek, terör örgütlerini dize geti-
recek bir mücadele birliği sağlanamadı. Türkiye, 
FETÖ, PKK ve DAEŞ’e karşı, insan onuru odaklı 
bir mücadele yürütüyor. FETÖ’nün elebaşı hala 
Türkiye’ye iade edilmiyor. FETÖ teröristlerinin il-
tica taleplerine olumlu cevap veriliyor. PKK-PYD 
terör örgütünü kendi ülkelerinde sivil toplum ör-
gütü kabul eden devletlerin varlığı, insanlık için 
risk içeriyor.  Nerede gerçekleşirse gerçekleşsin 
terör saldırılarının hedefi insanlık, mağduru bü-
tün dünyadır. Ancak bu bakış açısıyla teröre kar-
şı etkili mücadele edebiliriz ve terörü yenebiliriz. 

107. Konferansın Değerli Delegeleri; 

Biz Memur-Sen ve Türkiye’nin emek kesimi ola-
rak; Dünyanın beşten büyük, emeğin sermaye-
den değerli olduğu bilincini kesin bir kararlılıkla 
destekliyoruz.  Sömürü düzeni, savaşlar, finansal 
kapitalizmin dayattığı piyasacı yaklaşım, neo-li-

Biz Memur-Sen ve Türkiye’nin emek kesimi olarak; dünyanın beşten büyük, emeğin serma-

yeden değerli olduğu bilincini kesin bir kararlılıkla destekliyoruz.  Sömürü düzeni, savaşlar, 

finansal kapitalizmin dayattığı piyasacı yaklaşım, neo-liberalizmin acımasız rekabeti ortak 

sorunlarımızdır. Buna karşın, barış ve adaleti sağlamak ortak hedeflerimiz olmalıdır. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın 107. ILO Çalışma konferansı'nda yaptığı konuşmanın tam metnidir.  

KANDIRMACASINDAN 
DÜNYAMIZI KURTARMALIYIZ”
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beralizmin acımasız rekabeti ortak sorunlarımız-
dır. Buna karşın, barış ve adaleti sağlamak ortak 
hedeflerimiz olmalıdır. 

İsrail askerlerinin zorbalığına maruz kalan kız 

çocuklarını dert edinebilirsek, iş yerinde şiddet 
ve tacizle mücadelede başarılı olabilir, saygın 
iş noktasında geleceğe yön verecek bilinci hem 
daha kolay hem daha hızlı inşa edebiliriz. 

BM ve ILO’nun sürdürülebilir kalkınma hedef-
li çabalarını çok değerli buluyorum. Adaletten 
yoksun kalkınma, insani değerlerden yoksun 
dünya demektir. Bu çabaların yanına “adil pay-
laşma” hedefini de temel bir başlık olarak ekle-
memiz gerekiyor. 

Bir insanın, ülkenin, bölge ve kıtanın ödeyeceği 
bedellere, sömürülmesine dayanan refah artışını 
reddetmeliyiz. Aksi halde barışı kurmak, huzuru 
bulmak, adil bir dünyaya doğru yol almak müm-
kün değil. 

 “Kaynakların kıt, ihtiyaçların sınırsız olduğu” 
kandırmacasına dayanan ekonomi tanımından, 
hem aklımızı hem de dünyamızı kurtarmalıyız. 
M.Gandhi’nin, “Yeryüzü her insanın ihtiyacını 
karşılayacak yeterli imkanları sunar. Her insanın 

 “Kaynakların kıt, ihtiyaçların 
sınırsız olduğu” kandırmacasına 
dayanan ekonomi tanımından, 
hem aklımızı hem de dünyamızı 
kurtarmalıyız. M.Gandhi’nin, 
“Yeryüzü her insanın ihtiyacını 
karşılayacak yeterli imkanla-
rı sunar. Her insanın ihtirasını 
karşılayacak imkanları değil” 
tespiti, “yetersiz kaynak ve sı-
nırsız ihtiyaç” teorisinin anlam-
sızlığını ve geçersizliğini mü-
kemmel bir şekilde özetliyor. 



68Kamu’da Sosyal Politika

ihtirasını karşılayacak imkanları değil” tespiti, 
“yetersiz kaynak ve sınırsız ihtiyaç” teorisinin 
anlamsızlığını ve geçersizliğini mükemmel bir 
şekilde özetliyor. 

Değerli delegasyon

Ülkelerimizde sendikal hakları tam anlamıyla ve 
eksiksiz hayata geçiremezsek; küresel sömürüyle 
mücadele edecek güç ve imkanı elde edemeyiz. 

Memur-Sen olarak, bu anlayışla hareket ediyor 
ve örgütlü gücümüzle emek tarafının kazanım-
larını artırmanın mücadelesini veriyoruz. 

Türkiye’de kamudaki taşeron işçiler sorunu, bü-
yük bölümünün kadroya geçirilmesiyle önemli 
oranda çözüldü. KİT’lerde çalışanlar dahil kamu-
daki diğer taşeronların da kadroya geçirilmesini 
bekliyoruz. 

Kamu görevlileri sendikacılığında %70’leri aşan 
yüksek bir örgütlenme oranına ulaşıldı. Memur-
Sen olarak 1 Milyonu aşan üye sayımızla, bü-
yük katkımız var. İşçi sendikacılığı alanında da 
%15’lere doğru bir yükselen bir oran var. Örgüt-

lenme hakkına ilişkin bazı sınırlamalara rağmen 
bu orana ulaşıldı. 

Emeklilere örgütlenme hakkı veren yargı kararı

nı önemsiyor fakat bu hakkın, yargı kararıyla de-
ğil yasal düzenlemeyle teminat altına alınmasını 
istiyoruz. Emekliler dahil örgütlenme hakkından 
yoksun olan herkesi kapsayacak bir düzenleme-
nin yapılmasından yanayız.  Türkiye’de kamu 

Darbe teşebbüsü sonrasında gö-
revden uzaklaştırma ve kamu 
görevinden çıkarılma tedbirleri 
uygulanan kamu görevlilerin-
den terör örgütleriyle ilişkisi ol-
mayan masum kamu görevlileri 
olduğunu biliyoruz. Masumla-
rın tespitinin ve iadesinin hız-
lanması çağrımızı tekrar ediyo-
ruz. 
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görevlilerine yönelik grev ve siyaset yasaklarının 
artık tarihe karışması gerekiyor. 

Toplu sözleşme hakkı konusunda, mevzuat ve 
uygulama açısından önemli ilerleme kaydedildi. 
Fakat, toplu sözleşmenin kapsamına ilişkin da-
raltıcı hükümler ve yorumlar, kamu görevlileri 
alanında hala varlığını koruyor.  Kamu görevlileri 
toplu sözleşmesinde tahkimi yürüten Kamu Gö-
revlileri Hakem Kurulu’nun hem yapısında hem 
de işleyişinde değişiklik gerekiyor. 

Siyasi iradenin ve kamu işvereninin sendikal 
haklara yönelik olumlu yaklaşımının devam et-
mesini önemsiyoruz. 

Kadınların çalışma hayatına katılımı ve istihda-
mına dair somut ve olumlu adımlar atılıyor. Bu 
kapsamda, Memur-Sen’in öncülüğüyle ve öz-
gürlükçü yaklaşımla başörtüsü yasağına son 
verildi. Kadınlara yönelik ayrımcı, ötekileştirici, 
istihdamı zorlaştırıcı mevzuat ve uygulamaları 
ortadan kaldıracak her çabaya Memur-Sen ola-
rak destek veriyoruz. 

Kayıt dışı istihdam ve genç işsizlik, Türkiye’nin 
önemli sorunları arasında yer alıyor. Farklı stra-
teji belgelerinde ve eylem planlarında ortaya 
konan çözüm kararlılığını, önemli ve değerli bu-
luyoruz. 

Savaş nedeniyle 3.5 milyona yakın insan, 
Türkiye’de misafir ediliyor ve insani koruma sağ-
lıyoruz. Çocukların eğitimi, işgücüne katılım sü-
reçleri ve uygulamaları gerçekleştiriliyor. Avrupa 
Birliği üyelerini ve diğer devletleri sorumluluk al-
maya sonuca etkili katkılar vermeye çağırıyoruz. 

İş sağlığı ve güvenliği ile mobbingle mücadele 
konusunda yapılan düzenlemeler ihtiyacı kar-
şılar nitelikte fakat uygulamada sıkıntılar var. 
İş sağlığı ve güvenliğinde kamu öncü ve örnek 
olması gerekirken, aksine kamu tarafının bu ko-
nudaki sorumlulukları erteleniyor.  

15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında, anaya-
sa hükümlerine dayalı olarak ilan edilen “olağa-
nüstü hal”, gündelik hayatı etkilemedi ve vatan-

daşlarca çok hissedilmedi.  Bununla birlikte, ola-
ğanüstü halin sona ermesi için gerekli şartların 
oluştuğunu düşünüyoruz. 

Darbe teşebbüsü sonrasında görevden uzaklaş-
tırma ve kamu görevinden çıkarılma tedbirleri 
uygulanan kamu görevlilerinden terör örgüt-
leriyle ilişkisi olmayan masum kamu görevlileri 
olduğunu biliyoruz. Masumların tespitinin ve ia-
desinin hızlanması çağrımızı tekrar ediyoruz. 

Çağrılarımız ve teklifimiz sonucu OHAL İşlemleri 
İnceleme Komisyonu oluşturuldu. Komisyonun 
inceleme ve karar verme hızına ilişkin eleştirile-
ri paylaşıyoruz. Diğer taraftan, masumların geri 
dönüşüne yönelik kararlar nedeniyle de Komis-
yonu önemsiyoruz. 

107. Konferansın terör örgütlerini yenmeyi ba-
şardığımız, daha adil bir dünya için ortak müca-
dele kararına vardığımız, refahın adil paylaşımı 
için ortaklaştığımız, emeğin küresel dayanış-
masını sağladığımız, dünyanın beşten büyük 
olduğuna inandığımız, emeğin sermayeden de-
ğerli olduğunu kavradığımız bir noktaya varmak 
konusunda bize yeni fırsatlar ve imkanlar sun-
masını temenni ediyorum bütün delegasyonu 
Türkiye’nin emek kesimi adına ve Memur-Sen 
ve Hak-İş’i temsilen saygı ve hürmetle selamlı-
yorum. 
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Numan Özcan

ILO Türkiye Direktörü

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün en üst karar 
alıcı organı olan Uluslararası Çalışma Konfe-
ransı, bu yıl 28 Mayıs-8 Haziran tarihlerinde 

Cenevre’de düzenlendi. 
Uluslararası Çalışma Konferansı, ILO’nun küresel 
adaletin sağlanması ve küresel düzeyde insana 
yakışır işlerin hayata geçirilmesi amacına ulaşmak 
için, çalışma hayatına ilişkin norm ve standartların 
sosyal diyalog anlayışı ile belirlendiği, ilgili Söz-
leşmelerin üye ülkelerce uygulanmasının izlendi-
ği, küresel düzeyde benzeri olmayan en önemli 
organıdır. 
Konferans, her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli 
gündem maddeleri ile toplandı. Konferansta, Söz-
leşmelerin ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması 
Komitesi’nin yanı sıra bu sene; çalışma hayatın-
da kadınlara ve erkeklere yönelik şiddet ve taciz, 
etkin işbirliklerinin geliştirilmesi ve sosyal diyalog 
ve üçlü yapı konuları ele alındı.
Konferansın daimi Komitesi niteliğindeki Sözleş-
melerin ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması Ko-
mitesi, bu yıl kısa listede yer alan 23 farklı vakayı 
inceledi. 
Komite aynı zamanda, “Gelecek İçin İnsana Ya-
kışır Çalışma Sürelerinin Gerçekleştirilmesi” baş-
lıklı genel ankete dayalı olarak, çalışma sürelerine 
ilişkin standartları tartıştı. Geleneksel çalışma bi-
çimlerinin hızla değiştiği ve buna bağlı olarak ça-
lışma sürelerine ilişkin düzenlemelerin de giderek 
farklılaştığı günümüzde, çalışma sürelerine ilişkin 
bu tartışma oldukça doğru bir zamanda gerçek-
leştirildi. Komite de bu çerçevede, tele-çalışma, 
platform ekonomisi gibi yeni çalışma biçimlerini 
dikkate alarak, çalışanların korunması ve işveren-
ler açısından adil bir rekabet ortamının oluşturul-
ması gayesiyle, uygun bir düzenleyici çerçevenin 

oluşturulmasını tavsiye etti. Bu çerçevede, sosyal 
tarafların söz konusu düzenlemelerin yapılmasın-
da etkin rol alması gerektiğinin altını çizdi. 
Çalışma Hayatında Kadınlara ve Erkeklere Yöne-

lik Şiddet ve Taciz Konusunda Standart Belirlen-

mesi Yönünde Karar Alındı

Konferansın standart belirleme amacıyla topla-
nan “Çalışma Hayatında Kadınlara ve Erkeklere 
Yönelik Şiddet ve Taciz” başlıklı Komitesi, ILO’nun 
bu alanda bir Sözleşme ve Tavsiye Kararı ortaya 
koyması yönünde karar aldı. 
Komite, sonuç metninde çalışma hayatında “şid-
det ve tacizi”, bir kez veya defaatle uygulansın, 
cinsiyete dayanan taciz ve şiddet de içeren ve 
fiziksel, psikolojik, cinsel yahut ekonomik zarar 
yaratabilecek çeşitli kabul edilemez davranış, uy-
gulama veya tehditler olarak tanımladı. 
Üye Ülkelere ve sosyal taraflara çalışma hayatında 
şiddet ve tacizin önlenmesi için önemli görevler 
yüklenmesini tavsiye eden Komite, çalışma haya-
tında bu tür muamele ile karşı karşıya kalan kur-
banlara yönelik iyileştirme mekanizmalarının da 
kurulmasını önerdi. 
Kalkınma İşbirlikleri Konusunda Yol Haritası Ge-

liştirildi

Etkin Kalkınma İşbirlikleri Komitesi, insana yakışır iş 
hedefinin gerçekleştirilmesi ve Sürdürülebilir Kal-
kınma Hedeflerine ulaşılması konusunda ILO’nun 
kurucu üyelerine destek vermesi amacıyla geliştire-
ceği kalkınma işbirliklerini tartıştı. Çalışma hayatını 
değiştiren ve etkileyen küresel, sosyal ve ekonomik 
megatrendlerin yarattığı fırsatları ve zorlukları in-
celeyen Komite, Birleşmiş Milletler Kalkınma Siste-
mine ilişkin reform sürecinin ILO ve özellikle ülke 
düzeyindeki yardımlara etkisini de dikkate aldı. 

107. ULUSLARARASI ÇALIŞMA 
KONFERANSI’NIN ARDINDAN
Konferans, her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli gündem maddeleri ile toplandı. 

Konferansta, Sözleşmelerin ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması Komitesi’nin 

yanı sıra bu sene; çalışma hayatında kadınlara ve erkeklere yönelik şiddet ve taciz, 

etkin işbirliklerinin geliştirilmesi ve sosyal diyalog ve üçlü yapı konuları ele alındı.
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Bu çerçevede Komite, ILO’nun gelecekteki kalkın-
ma işbirliklerine ışık tutmak üzere rehber ilkele-
ri ve yol haritasını kabul etti. Söz konusu rehber 
ilkeler, üye ülkelerde daha fazla benimsemenin 
sağlanmasını, ILO’nun dört stratejik hedefinin 
geliştirilmesini, sürdürülebilir kalkınmanın sağlan-
ması konusunda özel sektöre daha fazla rol veril-
mesini, kapasite geliştirmeye odaklanılmasını, ye-
nilikçi ve içerici ortaklıklar ve finansman biçimleri 
yaratılmasını ve sosyal diyalog yoluyla şeffaflığın 
geliştirilmesini içeriyor. 
Ortaklar Sosyal Diyaloğun ve Üçlü Yapının Geliş-

tirilmesine Yönelik Taahhütlerini Yineledi

ILO’nun 100. Kuruluş Yıldönümünü kutlayaca-
ğı 2019 yılına yaklaşırken, Uluslararası Çalışma 
Konferansı’nın 107. oturumunda, ILO’nun kurucu 
ortakları, sosyal diyalog ve üçlü yapı ilkelerinin 
hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi konusundaki 
taahhütlerini yineledi. 
Konferans sonunda kabul edilen “Eylem Çer-
çevesi”, hem üye ülkelere hem de ILO’ya sosyal 
diyalog ve üçlü yapının geliştirilmesi konusunda 
önemli görevler yüklüyor.  Çerçeve Üye Ülkeleri, 
ILO’nun desteği ile örgütlenme özgürlüğünün ve 
toplu sözleşme hakkının garanti altına alınma-
sı, etkin sosyal diyaloğun hayata geçirilmesi için 
yasal ve kurumsal çerçevenin sağlanması, sosyal 
diyaloğun aktörlerinin güçlendirilmesi, işyerinde 
işbirliğinin teşvik edilmesi, sosyal diyalog süreç-
leri işletilerek alınan ortak kararların hayata ge-
çirilmesinin garanti altına alınması, yenilikçi bakış 
açılarının benimsenmesi, sosyal diyalog konusun-
daki iyi uygulamaların paylaşılması ve bu yolla 
yaygınlaştırılması gibi birçok konuda eyleme geç-
meye davet etti. Çerçeve, aynı zamanda ILO’ya da 
kapasite geliştirme ve kalkınma işbirliğinin güç-
lendirilmesi, araştırma ve eğitim faaliyetlerinin 
artırılması, Temel Sözleşmelerin kabul edilmesi ve 
uygulanması konusundaki faaliyetlerin sürdürül-
mesi ile politika uyumunun sağlanması konusun-
da önemli görevler yükledi. 
ILO Türkiye Ofisi Türkiye’de Sosyal Diyaloğun 

Geliştirilmesi için Kurucu Ortakları ile Birlikte 

Çalışıyor

107. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda kabul 
edilen bu Eylem Çerçevesi’nin kabulünden önce 
ancak Çerçeve’nin ortaya koyduğu görev ve so-
rumluluklar ile tamamen bağdaşan biçimde, ILO 
Türkiye Ofisi olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı ortaklığında “Çalışma Hayatında 
Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi”ni yürütü-
yoruz. 

Her aşamasında, kurucu ortaklarımız ve tüm sos-
yal taraflar ile yoğun bir işbirliği içinde çalıştığı-
mız ve tüm kesimlerin önemli desteğini ve takdiri-
ni gördüğümüz proje ile Türkiye’de sosyal diyalog 
alanında birçok ilke imza attık.
Türkiye’de ilk defa sayısız kamu kurumu ve sosyal 
taraf temsilcisine yönelik olarak ILO’nun sosyal 
diyalog alanındaki norm ve standartları konusun-
da ve sosyal diyalog alanında eğitimler verdik. 
2000’den fazla anket ve çok sayıda yüzyüze gö-
rüşmeler gerçekleştirerek toplumun sosyal diya-
loğa ve kurumlarına yönelik algısını ölçtük, bu al-
gının iyileştirilmesi için tüm kesimlere önerilerde 
bulunduk. 
Sosyal diyaloğun farklı alt başlıklarına yönelik 
olarak çok sayıda araştırma hazırladık; ekonomik 
kalkınma ile sosyal diyalog arasındaki ilişkiyi ince-
ledik, örgütlenmesinde güçlük çekilen grupların 
örgütlenmesine yönelik farklı deneyimleri incele-
dik, dünyada sosyal diyalog mekanizmalarını ve 
süreçlerini inceledik, Türkiye’deki sistem ve uy-
gulamaların bir haritasını çıkardık, yetki, sendikal 
ayrımcılık gibi süreçlere büyüteç tuttuk. 
Yine Türkiye’de ilk defa sektörel düzeyde sosyal 
tarafları ve aktörleri bir araya getirerek sektöre 
özgü sorunları dinledik, birlikte çözüm üretmeye 
çalıştık. İl düzeyine indik, illerdeki aktörlere hem 
eğitim verdik, hem sorunlarını dinledik ve çözüm-
ler ürettik.
Şirket düzeyindeki iyi uygulamaları diğer şirket-
lere de yaygınlaştırmak için sayısız çalıştaylar dü-
zenledik, bir yarışma gerçekleştirerek iyi uygula-
maların teşvik edilmesini amaçladık. 
Çalışma ziyaretleri ve stajlar ile diğer ülke uygu-
lamalarını ülkemize aktarabilmek için deneyim 
kazandık. 
Tüm faaliyetlerimizde sosyal taraflarımız ile bir-
likte çalıştık, birlikte yol aldık. Projenin bundan 
sonraki aşamalarında da birlikte hareket etmeye 
devam ediyor olacağız. 
ILO Türkiye Ofisi olarak, bir taraftan Uluslararası 
Çalışma Konferansı’nın bize verdiği görev ve so-
rumluluk, diğer taraftan sosyal diyaloğun bugü-
nün ve geleceğin çalışma hayatını insana yakışır 
iş anlayışı çerçevesinde gerçekleştirmenin temeli 
olduğuna yönelik inancımız ile bu alandaki faali-
yetlerimizi sürdüreceğiz. 
Bu çerçevede, Kamuda Sosyal Politika Dergisi 
okurlarına ILO Türkiye Ofisi olarak her türlü işbir-
liğine açık ve istekli olduğumuzu da ifade etmek 
isterim. 
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ILO İŞÇİ DELEGELİĞİ 
DÖNÜŞÜMLÜLÜK 
TEMELİNDE DEVAM ETTİRİLMELİ

Mahmut Arslan

Hak-İş Genel Başkanı

Kurulmuş olduğumuz 1976 yılından bu 
yana, emeğin ve emekçinin gerçek tem-
silcisi olan HAK-İŞ, gerek üyesi olduğu 

ITUC (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu), 
bölgesel kuruşları olan ITUC-PERC (Pan Avrupa 
Bölgesi Sendikalar Konseyi), ITUC - AP (Asya 
Pasifik Örgütü), ETUC (Avrupa Sendikalar Kon-
federasyonu), Industriall (Küresel Sanayi İşçileri 
Sendikası), TR AB KİK ( Türkiye Avrupa Birliği 
Ekonomik ve Sosyal Karma İstişare Komitesi) ve 
IIRA (Uluslararası Endüstriyel İlişkiler Derneği) 
gibi platformlarda, gerekse de bağlı olan sen-
dikalarımızın üyesi olduğu EFFAT(Avrupa Gıda 
Turizm ve Sendikaları Federasyonu), PSI (Ulus-
lararası Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyo-
nu), EPSU (Avrupa Kamu Hizmetleri Sendika-
ları Federasyonu), ITF (Uluslararası Taşımacılık 

İşçileri Federasyonu) EFBWW (Avrupa İnşaat 
ve Ağaç İşçileri Federasyonu) gibi platformlar 
da aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu 
örgütlerin çeşitli organlarında yer alarak ulus-
lararası sendikacılığın etkin bir üyesi olmaya ve 
gelişmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

HAK - İŞ, ILO Genel Kurullarını, ILO’ya üye olan 
187 ülkenin hemen hemen tamamından İşçi ve 
İşveren Konfederasyonları temsilcileri ile hü-
kümet temsilcilerinin katıldığı, Uluslararası 3’lü 
sosyal diyalogların yapıldığı ve çalışma hayatın-
daki son trendlerin tartışıldığı önemli bir arena 
olarak görmektedir.

Bilhassa, çalışma hayatında söyleyecek sözü, ile-
tilmesi gereken mesajı ve mücadelesi olanların 
muhakkak bu arenada olması gerekmektedir.

Artık, uluslararası şirketlerin yer aldığı iş dünyasında, sorunların küreselleştiği 

dünyada, çalışma hayatının sorunlarını, ulusal seviyede çözmek mümkün görün-

memektedir.
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Artık, uluslararası şirketlerin yer aldığı iş dünya-
sında, sorunların küreselleştiği dünyada, çalışma 
hayatının sorunlarını, ulusal seviyede çözmek 
mümkün görünmemektedir.

Bildiğiniz gibi yasalarımıza göre, Ülkemizin yap-
mış olduğu Uluslararası anlaşmalar, kanunun 
önünde yaptırım gücüne haiz olmaktadır.

ILO sözleşmeleri, bilhassa, ülkemizin de taraf ol-
duğu sözleşmeler noktasında, emekçinin, sendi-
kacının elini güçlendiren argümanlara sahip bir 
yapıdır. Örnegin, 87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve 
Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi, 
88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Söz-
leşmesi, 98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık 
Hakkı Sözleşmesi, 100 No’lu Eşit Ücret Sözleş-
mesi, 135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi, 144 
No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Stan-
dartları) Sözleşmesi gibi sözleşmeler, ülkemiz 
tarafından da onaylanmış sözleşmelerdir.

HAK - İŞ, ILO ile olan işbirliği ve çalışmalarını da 
gerek, ILO Türkiye ofisi gerekse de uluslararası 
alanda da aktif olarak yürütmektedir.

ILO yapısı ve işleyişiyle ilgili bazı bilgileri ver-
mekte fayda var.Ülkelerdeki çalışma yasalarında 
ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları 
geliştirmek ve ileriye götürmek gibi bir amaçla 
kurulan kuruluştur. Merkezi İsviçre’nin Cenevre 
kentinde bulunmaktadır. Türkiye, 1932’de Mil-
letler Cemiyeti’ne katılmakla kuruluşun üyesi 
olmuştur.

ILO’nun Kuruluşu ve Görevleri
ILO 1919’da Versailles Barış Anlaşması uyarınca 
kurulmuştur ve 1946 yılında Birleşmiş Milletler’in 
Uzmanlık kuruluşu olmuştur. Sosyal adalet ilke-
leri, evrensel insan ve çalışma haklarının korun-
ması temelinde kurulmuştur. ILO uluslararası 
çalışma standartlarını sözleşmeler ve tavsiyeler 
yoluyla ifade etmektedir. Bu sözleşme ve tavsi-
yeler temel çalışma hakları, örgütlenme hakkı, 
toplu pazarlık, zoraki emeğin ortadan kaldırıl-
ması, fırsat eşitliği ve çalışma hayatı ile ilişkili 
diğer konularda asgari standartlar koymaktadır. 
Aynı zamanda başta mesleki eğitim ve mesleki 
rehabilitasyon, çalışma politikası, emek yöneti-
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mi, çalışma hukuku ve endüstriyel ilişkiler, Ça-
lışma koşulları, işletme gelişimi, kooperatifler, 
sosyal güvenlik, çalışma istatistikleri, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği gibi konularda teknik yardım sun-
maktadır. 

Bağımsız işveren ve işçi örgütlerinin gelişimini 
teşvik etmekte ve bu örgütlere eğitim ve danış-
ma hizmetleri vermektedir. Birleşmiş Milletler 
içinde ILO eşit katılımlı işçi ve işveren örgütleri 
ve de hükümetin yönetim organları ile birlikte 
üçlü bir yapı oluşturmaktadır. ILO’ya üye ülke-
ler her yıl Haziran ayında Cenevre’de toplanırlar. 
Her üye ülke biri işveren biri de işçi olmak üzere 
iki delege ile temsil edilirler. 

Bu delegeler, beraberinde teknik danışmanları-
nı da getirirler. Ülkelerin çalışma hayatı ile ilgili 
Bakan’ları delegasyon başkanlık edip kendi ül-
kelerinin görüşlerini aktarıyorlar. İşveren ve işçi 
delegeleri kendi örgütlerinden aldıkları talimat-
lar uyarınca oy kullanıp görüşlerini ifade ederler. 
Konferans örgütün, bütçesini onaylar ve Yöne-
tim Kurulunu seçer.

Yönetim Kurulu
ILO’nun icra konseyidir ve yılda üç kez 
Cenevre’de toplanmaktadır. ILO politikaları 
hakkında kararları alır, Program ve bütçeyi ha-
zırlayıp Genel Kurul’a onanması için sunar. Aynı 
zamanda genel direktörü seçer. Yönetim kurulu 
28 hükümet, 14 işveren, 14 işçi üyeden oluşmak-
tadır. Hükümet tarafının 10 sandalyesini her za-
man endüstriyel açıdan çok önemli ülkeler oluş-
turur. Diğer üye ülkelerin temsilcileri ise, her üç 
yılda bir konferansta seçilmektedir. 

Bu seçimde coğrafi dağılım göz önünde tutulur. 
İşverenler ve işçiler kendi temsilcilerini seçmek-
tedir.

Uluslararası Çalışma Bürosu
Uluslararası çalışma örgütünün daimi sekretar-
yasını oluşturmaktadır. Yönetim kurulu ve beş 
yılda bir seçilen genel direktör yönetiminde 
hazırlanan tüm faaliyetlerin merkezidir. Cenev-
re’deki merkezinde 110’un üzerindeki milliyetten 

yaklaşık 1.900 görevliyi istihdam etmektedir 
ve dünyada 40 bölge bürosu bulunmaktadır. 
Bunlara ek olarak teknik işbirliği programı çer-
çevesinde yaklaşık 600 uzman dünyanın çeşitli 
bölgelerinde görevlerini yürütmektedirler. Büro 
aynı zamanda araştırma, belge ve uzman çalış-
malar, raporlar ve dergileri kapsayan bir basım 
merkezi işlevi görmektedir.

Bu kapsamda, 28 Mayıs-6 Haziran 2018 tarihleri 
arasında Cenevre’de düzenlenen 107. ILO Genel 
Kurulu toplantılarına kalabalık bir ekiple katıl-
dık. Toplantıya benimle beraber, Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Şahin, Genel Sekreterimiz 
Osman Yıldız, Genel Sekreter Yardımcımız ve 
uzmanlarımızla beraber iştirak ettik.

Bu toplantı sırasında, hem Genel Kurul Salonun-
daki programları izleme şansı bulduk, hem ko-
misyon toplantılarına icabet ettik.

Bu yıl Genel Kurul’da oluşturulan komitelerden 
en önemlileri, 

 ILO Sözleşmelerinin ülkelerdeki uygulama so-
runlarının ele alındığı, “Committe on the App-

lication Standards” Aplikasyon Komitesi çalış-
maları,

 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tartı-
şıldığı “Effective Development Cooperation 

Committee” Etkin Kalkınma İşbirliği Komitesi 
çalışmaları. Sürdürülebilir kalkınma için 2030 
Yılı gündeminde insan hakları ve uluslarara-
sı kurallarıyla ilgili uluslararası enstrümanların 

Ulusal düzeyde üç taraflı iş-
birliği yapılarının daha fazla 
desteklenmesi gerekmektedir. 
Uluslararası çalışma standart-
ların uygulanmasına yönelik 
ülkelerin talebi üzerinde ILO 
Denetleme Kurulu’nun daha 
fazla destek vermesi yerinde 
olacaktır.
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öneminin yeniden vurgusu yapılmıştır ve insana 
yakışır işler ile işi hedefine ulaştırma çalışmaları 
entegre edilmiştir. Bu komite de, ILO standartla-
rını, değerlerini ve görev tanımlarının tanınma-
sının, kalkınma işbirliğinin önemi vurgulanmış 
ve bütün paydaşların bu konuda cesaretlendi-
rilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. 2030 gündem 
hedeflerine ulaşabilmek için öncelikle üç taraflı 
ve sosyal diyalog konuların mutlaka güçlendiril-
mesi gerekmekte. Bunu uygularken yerel, ulusal, 
bölgesel ve küresel düzeyleri gözünde alınarak 
hareket edilmeli. Sürdürülebilir işlevsel ve ku-
rumsal kapasite gelişimine daha fazla odakla-
nılmalı. Ulusal düzeyde üç taraflı işbirliği yapı-
larının daha fazla desteklenmesi gerekmektedir. 
Uluslararası çalışma standartlarının uygulanma-
sına yönelik ülkelerin talebi üzerinde ILO De-
netleme Kurulu’nun daha fazla destek vermesi 
yerinde olacaktır.

 Cinsiyet eşitliği ve Kadınların çalışma hayatı-
na daha aktif olarak katılması için kararlar alan 
“Gender Equality: Violence and Harassment in 

the World of Work” Cinsiyet eşitliği: İş Dünya-
sında şiddet ve Taciz Komitesi. İş yerinde şiddet 
ve tacizi önleme konusundaki komisyonun ça-
lışmaları neticesinde ILO genel kurulunda hükü-
metlere danışmak kaydıyla bir Konvansiyon ve 
bunu desteklemek amacıyla tavsiyenin çıkması 
kabul edilmiştir. Çalışma yaşamında önemli so-
runlardan birisi olan ve son dönemlerde daha 
çok tartışılmaya başlayan işyerinde şiddet konu-
su hakkında çalışmalar yürütmüştür.  İşyerinde 
şiddet ve psikolojik / cinsel taciz, çalışanların ve 
işverenlerin sorumlulukları ve yasal hakları üze-
rine çok sayıda tartışmalar yapılmıştır. Konvan-
siyon ve tavsiyenin çıkması için “İş dünyasında 
Şiddet ve Taciz” konulu bir gündemin yeniden 
tartışılması için bundan sonraki olağan toplantı 
gündemine tekrar alınmasına karar verilmiştir. 

 Dünya çapında, uygulanabilir ve daha etkin 
sosyal diyalog mekanizmalarını ele alan “Social 

Dialogue and Tripartism” üç taraflı ve sosyal di-

yalog Komitesi çalışmalarını arkadaşlarımız aktif 
olarak takip ettiler. 

2008’de yayınlanan “Adil bir Küreselleşme için 
Sosyal Adalet ILO Deklarasyonu” ile bağlan-
tılı sosyal diyalog ve üçlü iş birliği tartışmaları 
tekrar ele alınmıştır. Amacı ILO teşkilatı elindeki 
tüm imkanlarını kullanarak tüm üyelerine ihtiyaç 
ve taleplerine yönelik en etkin yöntem ile karşılık 
verebilmesidir. Sosyal diyalog ve üçlü yapıların 
stratejik hedeflerinin teşvik edilmesi konusunda 
yapılacak eylemlerin çerçevesinin oluşturulması 
ile ilgili önemli kararlar alınmıştır. Eylem planının 
hazırlanması ve uygulanması ile ilgili sürekli ola-
rak yönetim kuruluna bilgi verilecektir. Gerekir-
se ekstra mali bütçe kaynağının yaratılması için 
tüm imkanlar mobilize edilecektir gibi kararlar 
alınmıştır.

ILO Genel Kurulları çalışma hayatının başat ko-
nularının görüşüldüğü platformlardır. Bilhassa, 
bu komiteleri bahsetmekteki amacım, çalışma 
hayatı aktörlerine, söz konusu konuları tekrar 
hatırlatmaktır.

Hak–İş olarak, Memur-Sen 
Konfederasyonu’nun desteğiy-
le iftiharla anlatılacak önemli 
bir eylemi, BM Binası önün-
deki meşhur Kırık Sandalye 
Meydanı’nda gerçekleştirdik. 
ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e 
taşınma girişimine karşı pro-
testo eylemi yaptık. Bu mitinge 
Memur-Sen Konfederasyonu-
muz başta olmak üzere, Afrika 
Konfederasyonlar Birliği OA-
TUU ile Uluslararası Kudüs ve 
Filistin’e Destek Birliği üyeleri 
de destek vermiştir



76Kamu’da Sosyal Politika

Yani, ILO sözleşmelerinin uygulanması, sürdü-
rülebilir kalkınma hedefleri, kadınların çalışma 
hayatında daha aktif yer almaları, iş yerinde şid-
det ve tacizden korunmaları ve eşit işe eşit ücret 
konusu, daha etkili sosyal diyalog mekanizmala-
rının kurulması konusu, çalışma hayatımızın ana 
gündem maddeleri olmaya devam edecektir.

Aynı şekilde, ILO Genel Kurulu’na katılan ulus-
lararası organizasyonların temsilcileri ile, diğer 
ülke konfederasyonlarının yöneticileri ile karşıla-
ma, görüş alışverişinde bulunma şansı yakaladık.

Arkadaşlarımız, Arap ülkeleri temsilcileri tarafın-
dan düzenlenen, Filistin’e dayanışma toplantısı-
na katıldılar.

Hak–İş olarak, Memur-Sen Konfederasyonu’nun 
desteğiyle iftiharla anlatılacak önemli bir eyle-
mi BM Binası önündeki meşhur Kırık Sandalye 
Meydanı’nda gerçekleştirdik. ABD Büyükelçili-
ğinin Kudüs’e taşınma girişimine karşı protesto 
eylemi yaptık. Bu mitinge Memur-Sen Konfede-
rasyonumuz başta olmak üzere, Afrika Konfede-
rasyonlar Birliği OATUU ile Uluslararası Kudüs ve 
Filistin’e destek birliği üyeleri de destek vermiş-
tir. Bu eylemimize katılan bütün Konfederasyon-
ların Başkanlarına teşekkürlerimi sunmak iste-
rim. Böylece Kudüs Davası’nı, Filistin meselesini, 
ILO Genel Kurulu vesilesi ile dünya gündemine 
bir kez daha getirmiş olduk.

Ne var ki; HAK - İŞ’ in ILO genel kurul toplantı-
larına katılması da kolay olmamış, zorlu süreç-
lerden geçilmiştir. Öyle ki 1990’lara kadar Hak-
İş’in ILO’ya gidemeyeceği şeklinde bir kanaat 
oluşmuştu. Konuyu araştırıp, hem ILO hem de 
Bakanlık nezdinde girişimde bulunduğumuzda 
ise, Bakanlık yetkilileri, HAK - İŞ’in mektupları-
na yazılı bir cevap dahi vermediler. Şifahi olarak 
ise en büyük İşçi Konfederasyonu olan “TÜRK 

- İş’in rızası dahilinde katılınabilir” gibi rencide 
edici bir cevabı verdiler. Yani ilgili Konfederas-
yon yetkilileri, lütfederlerse, kendi kontenjanla-
rının bir kısmını bize kullandırabilirlermiş.

Emek hareketinde, sendikacılıkta çok önemli 

bir kural vardır; hak haktır, haklar lütfedilmez, 

hak bir ulufe değildir. Gerekirse mücadele edi-

lerek, söke söke alınır. Hak-İş bunu yapmıştır.

ILO Genel Kurullarına katlım konusunda, yazmış 
olduğumuz raporlarda, katıldığımız platformlar 
da HAK - İŞ daima ilkesel bir duruş sergilemiştir. 
HAK - İŞ’in bu ilkesel duruşunu özetlemek ge-
rekirse;

1- ILO’nun üyesi hükümetlerdir.

2- ILO’ya giden bütün grupların üyelerini belirle-
me yetkisi hükümetlerdedir. 

3- Hükümet bu belirlemeyi Sosyal diyalog yolu 
ile yapmayı taahhüt eder. 

4- ILO’ya katılımda kriter, ‘Temsile haiz işçi ve 
işveren teşkilatlarıdır.” Burada temsil gücüne 
vurgu yapılmaktadır. Teşkilat (organizasyon) 
kelimesine vurgu yapılmakta, çoğulcu bir ifade 
kullanılmaktadır.

Uluslararası uygulamalar incelendiğinde ise 
HAK - İŞ’in görüşünü destekler nitelikte çok 
sayıda örnek bulunmaktadır. Aşağıdaki tablo, 
ülkelerdeki işçi konfederasyonlarının 2015-2018 
yılları arasındaki ILO Genel Kurullarına delege 
olarak katılım durumunu göstermektedir.

Tablodan da anlaşılacağı üzere, birden çok Kon-
federasyonun olduğu ülkede dönüşümlülük esa-
sına göre İşçi delegeliğine Konfederasyonları 

    
ÜLKELER 2015  2016  2017  2018
İtalya  CGIL  UIL  CISL  CISL
Portekiz CGTP  UGT  CGTP  UGT
Fransa  CGT  FO  CFDT  FO
Polonya OPZZ  Solidarnosc OPZZ  Solidarnosc
İspanya UGT  CCOO  UGT  CCOO
Endonezya KSBSI  KSPI  KSBSI  KSPN
Arnavutluk KSSH  KSSH  KSSH  BSPSH
Bangladeş JSL  JSL  BTGWL JSL
Belçika FGTB  CSC  FGTB  CSC
Bulgaristan PODKREPA CITUB  PODKREPA CITUB
Honduras  CUTH  FSTA  PRICMAH BMS
Fas  UMT  UMT  UMT  UGTM
Nepal  GEFONT JTUCC  ANTUF STUCC

ILO’ya temsil edilen Ülke - Konfederasyonlar rotasyon tablosu
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dönüşümlü olarak vermektedirler. Bu tablo ILO 
yıllık Konferansına katılanlar için hazırlanan ILO 
katılımcı listesi belgesinden geliştirilmiştir. İste-
yenler ILO web sayfasından yayınlanan katılımcı 
listesinden Konfederasyonların dönüşümünü ta-
kip edebilirler. Bu dönüşümlülük sadece Avrupa 
ülkelerinde değil birden çok Konfederasyonun 
olduğu hemen hemen bütünün ülkelerde yapıl-
maktadır.

Konu ile ilgili olarak, özellikle, 1995 yılında ILO 
Konferansı sırasında ILO “Credantial” Yetki 
Komitesi’ne yapmış olduğumuz yazılı itirazı ha-
tırlatmak istiyorum. Komite Hak-İş’e vermiş ol-
duğu resmi cevap ile;

− Hak-İş, Türkiye’de temsile haiz bir sendikadır. 

− Türkiye’de mevcut yasalara göre kurulan ve 
faaliyetlerine legal olarak devam eden bir teş-
kilattır. 

− Bakanlık, ILO heyetini belirleyen temsil gücüne 
riayet etmemiştir ayrıca,  Riayet etmesi resmi bir 
yazı ile açıkça istenmiştir. 

− En çok temsile haiz ifadesinin en büyük anla-

mına gelmediğini bu konuda uygulanan mah-
keme kararlarının bile olduğunu vurgulamıştır. 
Yazıda Avrupa Adalet Divanının ‘temsile haiz’ 
ifadesinin en çok üye anlamına geldiği yorumu-
nu reddettiğini belirtilmiştir.

Bu süreçteki önemli hususlar ise şunlardır:

Hak-İş Konfederasyonu olarak, yaklaşık 25 yıl sü-
reden beri her yıl Bakanlık tarafından oluşturulan 

ILO yıllık heyetinin çalışanlar kısmının oluşumuna 
ve delegeliğin dönüşümlü yapılmamasına itirazla-
rımızı Bakanlığa ısrarla ilettik, iletmeye devam et-
tik. İtirazlarımızda, heyeti belirleme yetkisinin ba-
kanlıkta olduğu ancak bakanlık belirlemeden önce 
sosyal diyalog arayışını ortaya koyma sorumlulu-
ğu olduğunu ve bu sorumluluğu yerine getirerek, 
çalışanların delegeliğinin konfederasyonların bü-
yüklük dereceleri gibi kriterlerin dikkate alınarak 

dönüşümlü olarak belirlenmesini önerdik, talep 

ettik. Bu süreçte Hak-İş, Türk–İş ve Memur-Sen 

Konfederasyonlarının ILO’ya delege olarak katılım 

talebi dışında Türkiye’deki diğer konfederasyonla-

rın ne Bakanlık nezdinde ne de ILO nezdinde bir 

talebi ve itirazı olmamıştır. 

ILO’da temsil edilen çoğulcu sendikal yapıya sahip 

ülkelerin hemen hepsi dönüşümlülük temelinde 

bir uygulamaya sahip bulunmaktadır.

Hükümet bugüne kadar ‘’en temsile haiz’’ tanımını 

‘’en büyük’’ şeklinde yanlış yorumlayarak Türk-İş 

Konfederasyonunu görevlendirmiş, şimdi de bu 

kritere uygun olarak Memur-Sen Konfederasyo-

nunu delege olarak görevlendirmiştir.

Hak-İş olarak 2018’de delegeliğin Bakanlık tara-

fından Türk-İş’ten Memur-Sen’e geçirilmesini, de-

legeliğin dönüşümünün başlaması olarak değer-

lendiriyoruz. Bundan sonraki yıldan itibaren dönü-

şümlü uygulamanın nasıl yapılacağının Bakanlığın 

konfederasyonların katılımıyla bir planın hemen 

belirlenmesini ısrarla talep ediyoruz.

2018’de Memur-Sen Konfederasyonu ile başlayan 

dönüşümün bundan sonraki yıllar için konfede-

rasyonların büyüklükleri ve katılım talebi dikkate 

alınarak dönüşümlülük bazında bakanlık tarafın-

dan konfederasyon bazında bir plan ve takibin 

dâhilinde belirlenmesini talep ediyoruz. Önümüz-

deki yıllar için Konfederasyonlara göre bir dönü-

şüm tablosunun hazırlanmasını istiyoruz. Dönü-

şümlülük demokratik temsil açısından dünyanın 
uyguladığı en güzel ve olması gereken bir uy-
gulamadır.

Hak-İş Konfederasyonu olarak, 
yaklaşık 25 yıl süreden beri her 
yıl Bakanlık tarafından oluştu-
rulan ILO yıllık heyetinin çalı-
şanlar kısmının oluşumuna ve 
delegeliğin dönüşümlü yapıl-
mamasına itirazlarımızı Bakan-
lığa ısrarla ilettik, iletmeye de-
vam ettik.
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Kudret Önen

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederas-
yonu, kurulduğu 1962 yılından bugüne 
Türkiye'de çalışma barışının korunmasını 

ve Türk işletmelerinin rekabet gücünün korun-
masını en temel öncelik olarak kabul etmektedir.  
Bugün 20 farklı işveren sendikasına bağlı 1 mil-
yon 200 bin çalışan istihdam eden 9600 işlet-
meyi temsil eden TİSK, ülkemizdeki işverenlerin 
endüstriyel ilişkiler alanındaki tek çatı örgütü 
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

TİSK kurulduğu günden beri yasal çerçeve için-
de gönüllülük esaslı ve bağımsız bir teşkilat ola-
rak varlığını muhafaza etmiştir. Ulusal düzeyde 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma Meclisi, 
Üçlü Danışma Kurulu gibi önemli mekanizma-
larda işveren kesimini temsil etmektedir. Ulusla-
rarası alanda ise Uluslararası İşverenler Teşkilatı 
(IOE), Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (Busi-
nessEurope), OECD Nezdinde İş Dünyası Danış-
ma Komitesi (BIAC) gibi platformlarda Türk iş-
letmelerinin sesini dünyaya duyurmuştur. Ayrıca 
Türkiye – Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi 
(AB-KİK) gibi mekanizmalar ile taraflar arasın-
daki müzakere ve diyalog kanallarına katılım 
sağlamaktadır.

TİSK, özellikle BusinessEurope, BIAC, Avrupa 
Komisyonu, Avrupa Eğitim Vakfı gibi farklı alan-
larda faaliyet gösteren kuruluşlarda ülkemiz iş-
verenlerinin görüşlerini aktarmakta ve yine bu 
kuruluşlar nezdinde çalışan-işveren-kamu ol-
mak üzere üçlü çalışmalara, çalışan-işveren ikili 
sosyal diyalog mekanizmalarına katılarak ortak 
faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Özellikle Avrupa Birliği perspektifinde Avrupa 
Komisyonu, BusinessEurope ve Avrupa İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonu (ETUC) çalışmalarına 
dikkat çekmekte yarar bulunmaktadır. Bu yapılar 
vasıtasıyla TİSK, işveren-çalışan-kamu diyaloğu-
nun en etkin kullanıldığı platformlardan biri olan 
Avrupa Birliği nezdinde önemli faaliyetler yürüt-
mektedir. TİSK bu çalışmaları yakından takip et-
mekte, Ülkemizi etkileyecek konularda proaktif 
bir yaklaşım sergilemektedir. Bu tür uluslararası 
çalışmaların farklı kademelerdeki sosyal diyalog 
mekanizmalarının işleyişini görmek ve ülkemiz 
açısından dikkate alınabilecek iyi uygulama-
ları belirlemek ve bunları hayata geçirmek için 
önemli bir imkan olduğu değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan yukarıda da belirtilen Uluslararası 
İşverenler Teşkilatı (IOE) çalışmaları kapsamın-

ILO NORMLARI ÇERÇEVESİNDE 
TÜRKİYE’DE İŞVEREN SENDİKACILIĞI 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), özellikle Birleşmiş Milletler’in çalışma hayatı-

na yönelik temel ihtisas kuruluşu olarak 1919’dan beri çalışmalarına devam etmek-

tedir. Diğer BM ihtisas kuruluşlarından farklı olarak ILO, işçi, işveren ve hükümet 

kesimlerinin eşit şekilde temsil edildiği ve yönetiminde söz sahibi olduğu tek ku-

ruluştur. 
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da da çalışan ve kamu kesimiyle görüş alışverişi 
yapılmakta ve hükümetlere yönelik tavsiyeler 
hazırlanmaktadır. Uluslararası düzeyde sosyal 
diyalog anlamında en geniş katılımlı platform 
olarak nitelendirilebilecek bu çalışmalar ile çok 
yönlü hedefler elde edilebilmektedir. Özellikle 
çalışanların refahını artırabilecek iyi uygulama-
ların tespiti, paylaşımı ve tavsiye haline dönüş-
türülmesi, işletmelerimizin istihdam yaratarak 
büyümesine imkan veren düzenlemelerin haya-
ta geçirilmesi için gayret gösterilmektedir.

Konfederasyonumuz ayrıca dünyanın en büyük 
20 ekonomisinin yer aldığı G20 grubu içinde 
işveren ve çalışanları temsil eden B20 ve L20 
faaliyetlerine de katılmaktadır. Özellikle B20 ça-
lışmaları kapsamında işveren görüşlerinin oluş-
turulmasına önemli katkılar sağlamıştır. Bu çer-
çevede yapılan ikili ve üçlü diyalog çalışmaların-
da yer alan TİSK, önümüzdeki dönemde de ül-
kemiz işverenleri ve çalışanları açısından önemli 
gündem maddeleri arasında yer alan istihdamın 
artırılması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ge-

liştirilmesi, rekabet gücünün korunması ve ge-
liştirilmesi gibi konularda faaliyetler yürütmeyi 
hedeflemektedir.

 Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), özellikle 
Birleşmiş Milletler’in çalışma hayatına yönelik 
temel ihtisas kuruluşu olarak 1919’dan beri ça-
lışmalarına devam etmektedir. Diğer BM ihtisas 
kuruluşlarından farklı olarak ILO, işçi, işveren ve 
hükümet kesimlerinin eşit şekilde temsil edildiği 
ve yönetiminde söz sahibi olduğu tek kuruluş-
tur. TİSK, 1965 yılından beri ILO nezdinde Türk 
işverenlerinin temsilcisi olarak faaliyetlerine de-
vam etmektedir. 

 Uluslararası Çalışma Teşkilatının üç taraflı yapısı 
söz konusu kuruluşun tüm faaliyetlerinde dik-
kate alınmaktadır. ILO’nun her yıl düzenlenen 
Uluslararası Çalışma Konferansı, yılda üç kez 
gerçekleştirilen Yönetim Kurulu ve tüm diğer 
toplantılarında hükümet, işçi ve işveren kesim-
lerinin etkin şekilde katılımına öncelik verilmek-
tedir.
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 ILO’nun üç taraflı yapısının bir gereği olarak 
hükümetler dışındaki sosyal taraflar olarak, ça-
lışanların ve işverenlerin eşit seviyede örgütlen-
me hakkı olduğu kabul edilmektedir. Genel ola-
rak örgütlenme hakkından sadece çalışanların 
örgütlenmesi anlaşılmakta ise de işverenlerin de 
kendi kurdukları bağımsız ve gönüllülük esas-
lı teşkilatlarda örgütlenmeleri aynı derecede 
önem taşımaktadır.

İşçi ve işverenlerin örgütlenme özgürlüğü, 
ILO’nun normatif zeminini oluşturan Uluslararası 
Çalışma Standartlarında ve bu standartlara iliş-
kin denetim mekanizmasının da en temel konu-
larından birini teşkil etmektedir.

 Nitekim 1948 yılında kabul edilen ve ILO’nun te-
mel sekiz sözleşmesinden biri olan 87 sayılı ILO 
sözleşmesi 2. 3. ve 4. maddelerinde işverenlerin 
örgütlenme haklarının çalışanların örgütlenme 
hakları ile eşit seviyede korunması gerektiğine 
yönelik hükümlere yer vermiştir.  Buna göre iş-
verenler önceden herhangi bir makamdan izin 
veya yetki almaksızın kendi tercih ettikleri işve-
ren teşkilatlarını kurmak ve bunlara üye olmak 
hakkına sahiptir.  Bu temel hakla bağlantılı ola-
rak işveren teşkilatlarının tabi olacakları kural 

ve tüzüklerini belirleme, temsilcilerini tam bir 
serbesti içinde seçme, kendi kendilerini yönet-
me ve faaliyetlerini özgür bir şekilde tespit etme 
hakları da mevcuttur.  Ayrıca ILO normları gere-
ği işveren teşkilatlarının idari bir organ kararıy-
la faaliyetlerine son verilmesi veya kapatılması 
yasaklanmıştır. Anılan sözleşmenin 5. maddesi 
gereği işveren teşkilatları kendi tercihlerine göre 
ve serbestçe konfederasyonlar ve federasyonlar 
gibi üst kuruluşlara ya da uluslararası işveren 
teşkilatlarına katılabilirler.

 ILO’nun konuyla ilgili bir diğer normu ise, üçlü 
danışmayı düzenleyen 144 sayılı sözleşmedir. 
1976 yılında kabul edilen 144 sayılı ILO sözleş-
mesinin 3. maddesi uyarınca ulusal düzeydeki 
üçlü danışma veya sosyal diyalog platformların-
da işveren temsilcilerinin seçimi, ilgili ülkedeki 
işveren teşkilatları tarafından serbestçe yapı-
lacaktır. Maddenin ikinci fıkrasında ise, çalışan-
lar ve işverenlerin danışmaların yapılacağı tüm 
platformlarda eşit sayıda temsil edilmesi öngö-
rülmüştür.

Türkiye her iki sözleşmeyi de onaylamış ve iç 
hukukuna entegre etmiş bulunmaktadır. Ülke-
mizdeki yasal çerçeve de işveren sendikalarının 
örgütlenme özgürlükleri konusunda ILO söz-
leşmeleriyle uyumlu bir yapıdadır. 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kap-
samında işveren sendikalarının ve üst kuruluş-
larının bağımsızlığı ve örgütlenme özgürlükleri 
teminat altındadır. 6356 sayılı Kanun’un 3’üncü 
maddesi uyarınca işveren sendikaları ve üst ku-
ruluşları, anılan yasadaki usul ve esaslara uyarak 
önceden izin almaksızın kurulabilirler. Söz ko-
nusu kanunun 26’ncı maddesi uyarınca işveren 
sendikaları ve üst kuruluşlar tüzüklerinde yer 
alan konularda serbestçe faaliyette bulunabilir-
ler.

 Ülkemizde işveren sendikaları ve üst kuruluşla-
rının uluslararası kuruluşlara kurucu ve üye olma 
konularında da serbest bırakıldığı görülmekte-
dir. 6356 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi uya-

ILO’nun üç taraflı yapısının bir 
gereği olarak hükümetler dışın-
daki sosyal taraflar olarak, çalı-
şanların ve işverenlerin eşit sevi-
yede örgütlenme hakkı olduğu 
kabul edilmektedir. Genel ola-
rak örgütlenme hakkından sa-
dece çalışanların örgütlenmesi 
anlaşılmakta ise de işverenlerin 
de kendi kurdukları bağımsız 
ve gönüllülük esaslı teşkilatlar-
da örgütlenmeleri aynı derecede 
önem taşımaktadır.
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rınca tüzüklerinde gösterilen amaçlarını gerçek-
leştirmek üzere işveren sendikaları ve üst kuru-
luşlar, uluslararası işveren kuruluşlarının kurucu-
su olabilir, bu kuruluşlara serbestçe üye olabilir 
ve üyelikten çekilebilir, iş birliğinde bulunabilir, 
üye ve temsilci gönderebilir veya kabul edebilir 
ve dış temsilcilik açabilirler.

 ILO bünyesindeki denetim mekanizmalarında 
da işverenlerin örgütlenme haklarının kapsamını 
belirleyen ve teminat altına alan birçok kararla 
karşılaşılmaktadır. ILO Sendika Özgürlükler Ko-
mitesi ve Aplikasyon Komitesi kararlarında işve-
ren teşkilatlarının üyelerinin serbest iradeleri ile 
üye olabilecekleri ve gönüllülük esaslı kuruluşlar 
olması gerektiği, işverenlerin zorunlu üyeliğine 
dayanan ve tekel oluşturan kuruluşların ILO’nun 
uluslararası çalışma standartlarında kapsamı 
belirlenen örgütlenme özgürlüğü ile bağdaşma-
yacağı vurgulanmıştır. Denetim mekanizmasının 
kararları uyarınca hükümetlerin çalışan teşkilat-
ları arasında veya işveren teşkilatları arasında 
ayrım yapması ya da bu kuruluşlara yönelik mü-
dahalelerde bulunması da ILO normlarına aykı-
rılık teşkil edecektir.

Avrupa Birliği bünyesindeki işveren teşkilatları 
da gönüllülük ve piyasa ekonomisinin korun-
ması esasına göre kurulmuştur. Zorunlu üyelik 
esasına dayanan ve serbest piyasayı reddeden 
işveren kuruluşlarının Avrupa Birliği düzeyinde 
işverenleri temsil güçlerinin bulunmadığı kabul 
edilmektedir. 

Günümüzde küreselleşme ve teknoloji gelişme-
ler hayatın her alanını olduğu kadar çalışma ha-
yatını da derinden etkilemektedir. İşveren sendi-
kacılığının çalışma hayatında yaşanan bu köklü 
ve geniş değişimden etkilenmemesi beklene-
mez.  Küreselleşme başta olmak üzere Sanayi 
4.0, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerleme 
ile çalışanların ekonomik ve sosyal eğilimlerin-
deki değişimler endüstriyel ilişkiler sistemlerini 
büyük bir dönüşüme yöneltmektedir.

 TİSK ve Üye İşveren Sendikaları yaşanan dönü-

şüm sürecini doğru şekilde anlama ve bu süreci 
yönetme noktasındaki çalışmalarını sürdürmek-
tedir.Bu süreçte, işveren sendikacılığının küresel 
tedarik zincirlerinin yönetimi, çokuluslu şirket-
lerdeki çalışma ilişkileri, çalışma hayatında orta-
ya çıkan yeni riskler, esnek çalışma modellerinin 
yaygınlaşması gibi konularda işyerlerine daha 
aktif bir destek sağlaması kaçınılmazdır.

 Bu kapsamda geçmişte sadece toplu sözleş-
me süreçlerinin yönetimi, ücretlerin tespiti gibi 
sınırlı konularla ilgilenen işveren sendikaları gü-
nümüzde geniş bir alanda işverenlerin menfaat-
lerine yönelik hizmetler geliştirmektedir. Ulusal 
ve uluslararası düzeydeki mevcut çalışmalarına 
ek olarak iş sağlığı ve güvenliği, kurumsal sosyal 
sorumluluk, kişisel verilerin korunması gibi ko-
nularda da faaliyetler işveren sendikaları tarafın-
dan üyelerine sunulmaktadır.

 Ülkemizdeki çalışan ve işveren kuruluşları ara-
sındaki ilişkilerin, son yıllarda olumlu şekilde 
geliştiğini görmekten büyük mutluluk duyuyo-

Günümüzde küreselleşme tek-
nolojik gelişmeler hayatın her 
alanını olduğu kadar çalışma 
hayatını da derinden etkile-
mektedir. İşveren sendikacılığı-
nın çalışma hayatında yaşanan 
bu köklü ve geniş değişimden 
etkilenmemesi beklenemez.  
Küreselleşme başta olmak üze-
re Sanayi 4.0, bilgi ve iletişim 
teknolojilerindeki ilerleme ile 
çalışanların ekonomik ve sos-
yal eğilimlerindeki değişimler 
endüstriyel ilişkiler sistemleri-
ni büyük bir dönüşüme yönelt-
mektedir.
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ruz. Özellikle 1970’li yıllarda yaşanan çatışma 
ortamının yerini, üretim ve diyalog odaklı yapıya 
bırakması, Türkiye’nin büyümesinde önemli rol 
oynamıştır.

Bu kapsamda konfederasyonumuz, uluslararası 
düzeyde üyesi bulunduğu kuruluşların iş sağlı-
ğı ve güvenliği, kurumsal sosyal sorumluluk ve 
sosyal diyalog çalışmalarına aktif katılım sağ-
layarak, ülkemizin deneyimlerini paylaşmakta, 
buralarda edinilen deneyimleri ülkemiz çalışma 
hayatında paylaşmaya gayret etmektedir.

Günümüzde işletmenin yaşatılmasına ve ça-
lışma barışının korunmasına öncelik veren bir 
anlayışın egemen olması, çalışan ve işveren ke-
simlerinin geleceğe daha umutlu bakmalarına 
imkan sağlamaktadır. 

Bu noktada, ülkemizdeki sosyal diyalog me-
kanizmalarının etkinliğinin artırılması faydalı 
görülmektedir. İşveren-çalışan-kamu iş birli-
ğinin önemi küresel düzeyde de artmaktadır. 
Dolayısıyla, işletmelerimizin istihdam yarata-
rak büyüyebilmesi, sosyal ve ekonomik refah 
artışına katkı sağlayabilmesi için ülkemizde de 
bu çalışmalara önem verilmesi gerektiği de-
ğerlendirilmektedir.

 Daha belirgin bir bakış açısıyla yaklaşırsak, 
TİSK bünyesindeki işletmelerin büyük ço-
ğunluğunda sendikalaşma ve toplu sözleşme 
mevcut olup, bu işletmelerdeki gelişmiş sosyal 
diyalog mekanizmaları ile işyerlerindeki çatış-
ma ve sorunlar en aza indirilmiştir. Uluslararası 
rekabette de söz sahibi olan bu işletmelerin 
korunması ve desteklenmesi hem çalışan hem 
de işveren kesimleri için öncelikli bir konudur. 

Burada 2016 yılında başlatılan toplu sözleşme-
li özel sektör işyerlerine asgari ücret desteği 
gibi teşvikler vasıtası ile bu tür işletmelerin 
korunmasında yarar görmekteyiz. Ayrıca tef-
tiş ve yaptırımlar konusunda çalışan ve işveren 
kesimleri arasında uyumun devam ettiği işyer-
lerine bazı ayrıcalıklar tanınmasının da bu tür 

işletmelerin desteklenmesi için önemli bir yön-
tem olacağı gözden kaçırılmamalıdır. 

Sendikalaşma ve toplu sözleşmeli işyerlerinin 
desteklenmesi, çalışanların ve işverenlerinin 
teşkilatlanma düzeyini artıracaktır. Bu durum 
ülkemiz açısından da önem arz eden kayıt dışı 
ekonomi ile mücadeleye katkı sağlayacaktır. 
Özellikle kayıt dışı ekonomi ile mücadele ko-
nusunda işveren-çalışan-kamu iş birliği için fır-
sat mevcuttur. Burada konunun sadece kayıt 
altına alınma olarak görülmemesi gerekmek-
tedir. Kayıtlı ekonomi döngüsünün getireceği 
hak ve sorumluluklar ve bunların yaratacağı ek 
faydalar da göz önünde bulundurularak, eko-
nomik ve sosyal refah artışına katkı sağlanabi-
leceği unutulmamalıdır.

Ülkemiz dahilinde geliştirilecek sosyal diyalog 
ve iş birliği kültürünün, yukarıda da belirtildi-
ği gibi ILO, IOE, Avrupa Birliği ve benzeri di-
ğer platformlarda işveren-çalışan-kamu bakış 
açısının daha güçlü biçimde dile getirilmesi 
mümkün olabilecektir.

Bununla birlikte, işveren-çalışan-kamu iş birliği 
kültürünün zamanla ve kendi iç dinamikleriyle 
geliştiği göz ardı edilmemelidir. Söz konusu iş 
birliğinin yoğunlaşması, çeşitlenmesi ve derin-
leşmesi ölçüsünde etkinliğinin ve başarısının 
arttığı görülmektedir. Ancak bu durum taraf-
ların açık fikirli ve iş birliğine açık, yapıcı bir 
yaklaşım benimsemesini gerektirmektedir. Bu 
niteliklerle atılacak adımların ülkemize, ekono-
mimize ve sosyal refahımıza katkı sağlaması 
kaçınılmazdır.

56 yıldır olduğu gibi, önümüzdeki dönemde 
de TİSK, saygın ve sorumlu bir kuruluş olarak 
sosyal politika ve endüstriyel ilişkiler başta ol-
mak üzere, tüm faaliyet alanlarında işletmele-
rimizin ve Ülkemizin menfaatleri çerçevesinde 
çalışma hayatındaki hassas denge ve çalışma 
barışının korunmasına öncelik verecektir.
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28 Mayıs - 8 Haziran 2018 tarihleri arasın-
da İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekle-
şen Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 

107’nci Uluslararası Çalışma Konferansının gün-
dem konularından biri, “İş Dünyasında Kadınlar 
ve Erkeklere Yönelik Şiddet ve Taciz” oldu.  İş 
dünyasında şiddet ve tacize ilişkin çeşitli sözleş-
melerde atıflar bulunmakla beraber bu konuya 
ilgili özel bir ILO Standardı’nın (sözleşme veya 
tavsiye kararı) bulunmaması önemli bir boşluk 
oluşturmaktadır. Dolasıyla, komitenin amacı bu 
alandaki boşluğu doldurmak üzere tavsiye kara-
rı ile desteklenen bir sözleşmenin oluşturulma-
sıdır.  

Tavsiye kararı ile desteklenen bir sözleşmenin 
kabul edilmesini şiddetle savunan ve bu yönde 
uzun zamandır mücadele veren, çalışan grubu, 

konuyla ilişkin aşağıdaki argümanları öne sürdü: 

“Çalışma Dünyasında Şiddet ve Tacizin” terimi 
veya kapsamı konusunda uluslararası düzeyde 
kabul görmüş bir tanım bulunmamaktadır. Bazı 
ILO araçları şiddete ve/veya tacize işaret ettiği 
halde, bu araçların hiçbirinin temel amaç olarak 
şiddete ve taciz kapsamına girmemekte; hiçbiri 
şiddet ve tacizle neyin kastedildiğini tanımla-
mamakta; hükümetlerin, işverenlerin ve çalışan 
örgütlerin, iş dünyasında şiddeti ve tacizleri 
önlemeye yönelik atılması gereken adımları be-
lirtmemektedirler. Ayrıca, var olan araçlar sade-
ce belirli şiddet ve taciz biçimlerine gönderme 
yapma eğiliminde olmaları nedeniyle, yalnızca 
belirli grupları veya çalışan kategorileri kapsa-
maktadırlar. 

Jonilda Rrapaj 

Memur-Sen Dış İlişkiler Uzmanı

İŞ DÜNYASINDA 
ŞİDDET: BİREYSEL, 
ÖRGÜTSEL VE 
SOSYAL ETKİLERİ 

Yapılan birçok ankete göre, işyerinde 

şiddet ve taciz sorunlarının işgücünün 

önemli bir bölümünü etkilediğini ortaya 

koymaktadır. Bununla birlikte, son za-

manlardaki çalışmalar,  çalışanlar için en 

büyük tehdidin fiziksel şiddetten ziyade 

psikolojik şiddet olduğunu göstermek-

tedirler. İşyerinde fiziksel şiddetin varlı-

ğı her zaman kabul edilirken, psikolojik 

şiddetin varlığı uzun zamandır göz ardı 

edilmiş ve sadece günümüzde dikkat 

çekmeye başlanmıştır.
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Yapılan birçok ankete göre, işyerinde şiddet ve 
taciz sorunlarının işgücünün önemli bir bölü-
münü etkilediğini ortaya koymaktadır. Bununla 
birlikte, son zamanlardaki çalışmalar,  çalışanlar 
için en büyük tehdidin fiziksel şiddetten ziya-
de psikolojik şiddet olduğunu göstermektedir-
ler. İşyerinde fiziksel şiddetin varlığı her zaman 
kabul edirlirken, psikolojik şiddetin varlığı uzun 
zamandır göz ardı edilmiş ve sadece günümüz-
de dikkat çekmeye başlanmıştır. Oysa psikolojik 
şiddet, işyerinde öncelikli bir endişe olarak gide-
rek öne çıkmaktadır. 1   

Günümüzde iş yerinde şiddetin sadece fiziksel 
değil, aynı zamanda psikolojik ve cinsellikle il-
gili yönleri de içerdiği konusunda genel bir fikir 
birliğine ulaşılmıştır. 2  Ancak, bu terimlerin ulus-
lararası düzeyde kabul görmüş bir tanımı bulun-
mamaktadır. ILO tarafından yapılan araştırmaya 
göre,  80 ülkeden 60 tanesinde,  iş dünyasında 
fiziksel ve psikolojik şiddet ve taciz biçimleri:  
“taciz”, “zorbalık”, “mobbing” “şiddet”, “istis-
mar”  ve “kötü muamele” gibi çeşitli terimlerle 
ifade edildiği tespit edilmiştir. İlgili araştırmaya 
göre, “şiddet”, “taciz” ve “zorbalık” gibi çeşit-
li terimlerin eş anlamda kullanıldığı ya da aynı 
terimlerin farklı anlamlar ifade ettiği için ortaya 
çıkmıştır. 3 

Türkiye örneğinde en yaygın olarak kullanılan 
kavramlar, “mobbing” ve “psikolojik taciz” kav-
ramlarıdır. Literatüre yeni giren ve birbirinin yeri-
ne eş anlamda kullanılan bu kavramlar henüz bir 
netlik kazanmamışlardır. Çalışma Bakanlığı’nın 
2014 yılında yayınladığı İş Yerlerinde Psikolojik 
Taciz konulu bilgilendirme rehberinde, psikolojik 
taciz kavramı, “işyerlerinde bir veya birden fazla 
kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik 
gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçim-
de devam eden, yıldırma, pasifize etme veya 
işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da 
mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durum-
larına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar 
veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve 

davranışlar bütünüdür” şeklinde tanımlanmak-
tadır.4  

Bilgilendirme rehberinde, “işyerlerinde psiko-
lojik taciz olgusu bazı durumlarda diğer olum-
suz davranışlarla karşılaştırılabilmektedir ancak 
bunlar psikolojik taciz değildir” yazmaktadır.5   
Burada,  “farklı hukuki nitelik ve sonuçlar içer-
diğinden fiziksel şiddet, cinsel taciz ve/veya ha-
karet niteliğindeki davranışların” psikolojik taciz 
olmadığı vurgulanmıştır. 6  

Görüldüğü gibi, kullanılan kavram iş yerindeki 
tüm şiddet unsurlarını ve biçimlerini kapsama-
maktadır. Öte yandan, Türk mevzuatında psi-
kolojik taciz ile ilgili, doğrudan bir düzenleme 
bulunmamaktadır.

Yukarıda da anlatıldığı gibi, iş yerinde şiddet 
kavramı henüz bir netlik kazanmamış ve litera-
türde bir terminoloji karmaşası yaşanmaktadır. 
Halen, iş dünyası, bu kavramın içeriğini tanımla-
ma ve standartlaştırma sürecindedir. Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün (ILO) 107’nci Uluslararası 
Çalışma Konferansında, “İş Dünyasında Kadınlar 
ve Erkeklere Yönelik Şiddet ve Taciz” konusuna 
ilişkin önceden hazırlanıp sosyal taraflara iletilen 

"Şiddet ve Taciz: İş dünyasında 
‘şiddet ve taciz’ terimi, toplum-
sal cinsiyete dayalı şiddet ve ta-
ciz dâhil olmak üzere, fiziksel, 
psikolojik, cinsel veya ekono-
mik zarar vermesini amaçlayan, 
yada bu zararlarla sonuçlanan 
veya sonuçlanmak üzere olan, 
bir kereye mahsus yada tek-
rarlayan, bir dizi kabul edile-
mez davranışlar ve uygulamalar 
veya tehditler olarak anlaşılma-
lıdır."
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taslak metinde ve sosyal taraflar tarafından ka-
bul görmüş tanım aşağıdaki gibidir: 

“‘Şiddet ve Taciz’: İş dünyasında ‘şiddet ve ta-
ciz’ terimi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve 
taciz dâhil olmak üzere, fiziksel, psikolojik, cin-
sel veya ekonomik zarar vermeyi amaçlayan, 
yada bu zararlarla sonuçlanan veya sonuçlan-
mak üzere olan, bir kereye mahsus yada tek-
rarlayan, bir dizi kabul edilemez davranışlar ve 
uygulamalar veya tehditler olarak anlaşılmalı-
dır.” 7 

Görüldüğü üzere ILO’nun bu tanımı sadece 
fiziksel şiddeti değil, aynı zamanda psikolojik 
şiddet ve taciz yönlerini dâhil etmektedir.

İş Dünyasında Şiddet ve Tacizin Etkileri 
İş dünyasında şiddet, oldukça kapsamlı ve kar-
maşık bir süreçtir. Kişilik özellikleri, örgütsel ve 
sosyo-ekonomik koşullar burada önemli bir rol 
oynamaktadır. Bunun yanında, neoliberal küre-
selleşmenin uyguladığı politikalar sonucunda 
ortaya çıkan rekabet, çalışanlar arasındaki re-

kabeti de artırmaktadır. Dolayısıyla, çalışanla-
rın birbirine uyguladığı şiddet, giderek artmak-
ta ve bireysel, örgütsel ve toplumsal açıdan 
ciddi olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bu 
nedenle, iş dünyasında şiddet ve tacizin etkile-
ri bireysel, örgütsel ve toplumsal olmak üzere 
birkaç düzeyde incelenmektedir.

Şiddetin Birey Üzerindeki Etkileri 
Bireysel düzeyde, işyerindeki şiddetten kay-
naklanan kişisel acıların bedelini ölçmek zor-
dur. Şiddet uygulanma sürecinde en çok za-
rar gören, şiddete maruz kalan kişidir. Fiziksel 
sonuçlar, saldırının şiddetine bağlıdır ve küçük 
yaralanmalardan ölüme kadar değişebilir. Fi-
ziksel şiddetin, fiziksel ve duygusal/manevi 
yaralar bırakabileceğinden rehabilitasyon ve 
danışmanlık gerektirebilir. Öte yandan, bireysel 
düzeyde, psikolojik ve cinsel şiddet, genellikle 
motivasyon eksikliği, güven kaybı ve azalmış 
öz güvenin, işyerinden kaçma veya uzaklaşma 
(sık sık geç kalma, sıkça kullanılan hastalık izin-
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leri), şiddetli depresyon, depresyon ve öfke, 
kaygı ve sinirlilik, panik ataklar, kalp krizleri baş 
ağrısı ve uyku bozuklukları gibi olumsuz etkiler 
göstermektedir. İşyerinde şiddetin psikolojik 
sonuçları, şiddete maruz kalan insanların bi-
reysel algılarına ve baş etme stratejilerine bağ-
lı olarak farklı sonuçlar doğurabiliyor. Şiddetin 
nedenleri ortadan kaldırılmadığı ya da yeterli 
müdahale olmadığı ve etkilerin devamı söz ko-
nusu olduğu durumlarda, bu belirtiler fiziksel 
hastalık, psikolojik bozukluklar, tütün, alkol ve 
uyuşturucu bağımlılığı gibi sonuçlara yol aça-
bilmektedirler. Tüm bunlar, iş kazaları, malullük 
ve hatta intiharla bile sonuçlanabilir. Tüm bu 
olumsuz sonuçlar sadece şiddetin odak nokta-
sı olan kişiyi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda 
çoğu zaman eylemin yakınında bulunan insan-
lara ve hatta şiddetin meydana geldiği ortam-
dan uzakta olan insanlara da yayılır. Şiddetin 
etkileri böylece tüm işyerini, kurbanın ailesini 
ve içinde yaşadıkları toplumu etkileyebilir. 8 

 Şiddetin Örgüt Üzerindeki Etkileri 
Örgütsel düzeyde, işyerindeki şiddet ve taciz, 
çalışma ilişkilerinin bozulması, çalışanlarda 

stresin ve korkun artması, morallerin bozuk ol-
ması,  düşük verimlilik, devamsızlığın artması, 
özgüvenin azaltılması ve personel değişiminin 
artması gibi sonuçlar doğurmaktadır.9  Devam-
sızlık, personel değişimi, hukuki davalar ve taz-
minatlar, iş yerindeki şiddet ve tacizden kay-
naklanan doğrudan finansal maliyetler arasın-
da yer almaktadır. Bunun yanında, verimliliğin 
azalması, iş yeri imajının zedelenmesi, müşte-
rilerin sayısında azalma, gibi dolaylı maliyetler 
de bulunmaktadır. 10   

Genel olarak, iş yerindeki şiddet ve taciz, de-
vamsızlığı, hasta ödeneğini (iş görmezlik öde-
neğini) ve yönetim giderlerini artırır. 11  Birçok 
araştırmaya göre, çalışanların iş yerindeki şid-
det ve tacize bağlı olarak işten ayrılmaları (yeni 
çalışanların eğitilmesi için yapılan harcamalar-
dan dolayı), devamsızlıktan daha maliyetli ol-
maktadır. 12   

Şiddetin Toplum Üzerindeki Etkileri 
İşyerinde şiddet, tüm toplumu olumsuz etkile-
mektedir. Örneğin iş yerinde şiddetten dolayı 
işini kaybedenlerin sağlık hizmetleri, mağdur-
ların yeniden entegre edilmesi için rehabilitas-
yon maliyetleri, işsizlik ve eğitim maliyetleri, 
hakkını kazanmış kişilerin masrafları,  yasal ve 
cezai adalet sisteminin tüm masrafları toplum 
tarafından karşılanmaktadır. 13  Ekonomik açı-
dan değerlendirildiğinde, şiddet ve taciz olgu-
sunu, birçok kişinin, özellikle kadınların, iş gücü 
piyasasına dâhil olmalarını veya uzun vadeli 
çalışmalarını engellediği ortaya çıkmaktadır. 
Dolayısıyla, kadınların uzun vadeli kazanç ka-
pasitelerini olumsuz etkilemekte ve cinsiyetler 
arası ücret farkının  artmasına yol açmaktadır. 14 

Daha geniş bir perspektiften bakıldığı zaman, 
işyerindeki şiddet ve tacizin, toplumda,  kor-
ku, kaygı, suç ve şiddet oranının artması gibi 
birçok dolaylı olumsuz etkisinin olduğu ortaya 
çıkmaktadır. 

İşyerinde şiddetin psikolojik 
sonuçları, şiddete maruz kalan 
insanların bireysel algılarına 
ve baş etme stratejilerine bağlı 
olarak farklı sonuçlar doğura-
biliyor. Şiddetin nedenleri orta-
dan kaldırılmadığı ya da yeterli 
müdahale olmadığı ve etkilerin 
devamı söz konusu olduğu du-
rumlarda, bu belirtiler fiziksel 
hastalık, psikolojik bozukluk-
lar, tütün, alkol ve uyuşturucu 
bağımlılığı gibi sonuçlara yol 
açabilmektedirler.
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Sonuç 
Günümüzde iş dünyasında şiddet ve taciz,  un-
van, yaş, cinsiyet, iş gibi farklılıkları gözetmek-
sizin, tüm toplumlarda ve işyerlerinde görüle-
bilmektedir. Dolayısıyla şiddete maruz kalma 
durumu her çalışan için söz konusu olabilecek 
bir olgudur. Yukarıda belirtildiği gibi, iş yerin-
deki şiddet sadece şiddete maruz kalan kişi 
için değil, ailesi, çalıştığı kurum ve tüm toplu-
ma yönelik birçok olumsuz sonuçlara yol aç-
maktadır. 

Bu nedenle, bu sorunu çözmek için devlet, iş-
veren ve çalışan olmak üzere tüm sosyal taraf-
ların koordineli olarak çalışmaları gerekmekte-
dir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 107’nci 
Uluslararası Çalışma Konferansında, konuyla 
ilgili önemli ilerlemeler kaydedildi. Önceden 
hazırlanıp sosyal taraflara iletilen “İş Dünya-
sında Kadınlar ve Erkeklere Yönelik Şiddet ve 
Taciz” konulu taslak metin üzerinden değişiklik 
önerileri ile ilerleyen çalışmalar sonucunda, 37 
maddeden 22’si üzerine görüşmeler tamam-
lanmıştır. Geri kalan maddelerin görüşülmesi-
ne gelecek yıl devam edilecektir. Genel Kurul, 

“İş Dünyasında Şiddet ve Taciz” konulu taslak 
metnini, Uluslararası Çalışma Konferansı'nın 
ilk olağan toplantısında, bir Tavsiye Kararı ile 
desteklenen Sözleşme’nin kabul edilmesinin 
yeniden tartışılacağını karar aldı. Böylece, “İş 
Dünyasında Kadınlar ve Erkeklere Yönelik Şid-
det ve Taciz” konulu Taslak Metin, bir Tavsiye 
Kararı ile desteklenen Sözleşme niteliğinde 
kabul edilirse, bu konuyla ilgili çok önemli bir 
adım atılmış olacaktır.

Dipnotlar

İşyerinde şiddet tüm toplumu 
olumsuz etkilemektedir. 
Örneğin iş yerinde şiddetten 
dolayı işini kaybedenlerin 
sağlık hizmetleri, mağdurların 
yeniden entegre edilmesi için 
rehabilitasyon maliyetleri, 
işsizlik ve eğitim maliyetleri, 
hakkını kazanmış kişilerin 
masrafları,  yasal ve cezai 
adalet sisteminin tüm 
masrafları toplum tarafından 
karşılanmaktadır.
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