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ÖNSÖZ

Gaziantep şehrimizin güzide kurumları ile Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği 
tarafından müştereken gerçekleştirilen Göç Çalıştayı 26 Mart 2022 günü tarihin akışına 
etki etmesi umulan neticelerle tamamlandı. Dokuz çalışma grubu ve alanında uzman bir-
çok kişinin katıldığı çalıştayda bilhassa geleceğe ilişkin bir bakış açısının ortaya konulması 
ve atılacak adımlarda ilgili kurumlara da rehberlik etmesi için temel sorunlar masaya yatı-
rıldığı gibi ilke, tutum ve eylem planları da belirlenmeye çalışıldı.

Cihannüma olarak ülkelerini mecburiyetten dolayı terk etmek zorunda kalan göçmen-
lerin sorunlarına odaklanarak yarınlara dair bir kavrayış elde etme çabamız, insanlığın ve 
bölgemizin kadim değerlerimiz etrafında yeniden şekillendirilmesine duyulan ihtiyacı da 
gündeme getirmektedir. Böylece irfanımızdan neşet eden köklerimizden hareketle barışın 
ve kardeşliğin yeniden hâkim olacağı bir iklimin arayıcısı olacak kuşaklara öncülük etmek 
yükümlülüğümüzü de yerine getirebilme amacındayız. 

Bununla birlikte temennimiz odur ki, ülkelerini terk etmek zorunda kalan bu insan-
ların tekrar huzur içerisinde ülkelerine dönmeleri ve huzurlu bir hayat sürmeleridir. Ki 
burada elde ettikleri tecrübeleri, ülkelerinin yeniden imar ve inşası için kullanabilsinler. 
Böyle bir dönüş süreci ve ortamı hazırlandığında ülkemizin gönül ile misafir ettiği bu in-
sanlar ile kurulmuş olan bu yeni gönül köprülerinin gelecek kuşaklar için çok iyi fırsatlar 
doğuracağını tahmin etmek hiç de zor değildir. Zira dindaş, tarihdaş, komşu (coğrafyadaş), 
ırkdaş gibi çeşitli bağlar ile adeta akraba olan bu iki ülke insanının yaşadığı bu tecrübe, 
tarihe düşülen çok değerli bir nişanedir. Bu temenni yanında hali hazırda ülkemizde mi-
safir ettiğimiz göçmen ve mülteciler ile yaşanan süreci üç temel başlık altında toplayarak 
bugün yaşanan sorunları ülkemizin de geleceği için tartışarak bir rapora dönüştürdük. Zira 
her ne kadar geri dönüş esas ise de yaşadığımız bu olguyla birlikte ortaya çıkan sorunların 
çözümüne katkımız olsun niyetiyle bu çalıştayı tertipledik. 

Göç Çalıştayı’nın hülasası olan bu metnin sadece göçe zorlanan insanların sorunlarının 
ele alındığı bir belge olmasını değil, aynı zamanda sorunların çözümü ve yarınlara ilişkin 
bir çerçeve sunmasını da temenni ediyoruz.
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GIRIŞ
Bu çalıştayın konusu ülkelerinde yaşanan çatışma ve kargaşa sebebiyle Türkiye’ye sığı-

nan insanların ülkemizdeki yaşamlarına odaklanılarak yaşanan sorunların tasviri ve onlara 
yönelik çözüm önerileridir. Ülkelerini zorunluluklardan dolayı terk etmek mecburiyetin-
de kalan milyonlarca insan, bugün Türkiye’ye sığınmış ve burada yaşamaktadır. Zamanla 
ortaya çıkan sorunları birkaç cihetten değerlendirip onlara yönelik çözümler oluşturmak, 
çalıştayın kapsamını oluşturmaktadır. Bu kapsam içinde daha çok Suriyeli mülteciler bu-
lunmaktadır. Hiç şüphesiz diğer göçmenler de çalıştaydan çıkan sonuçların kapsamı için-
dedir, lakin Suriyeli göçmen sayısının çok fazla olması hasebiyle diğer göçmenlerden ziya-
de onlara odaklanılması aslında çıkan sonuçların sınırlarını da belirlemektedir.

Çalıştayın amacı, ülkemizde yaşayan milyonlarca göçmen ve mülteci/sığınmacının ya-
şadıkları bazı sorunların tespitini yapmak ve onlara çözüm önerilerinde bulunmaktır. Bu 
sorunlar, uyum ve kaynaşma, ekonomi ve eğitim temelli olmak üzere üç ana başlık altında 
toplanmıştır. Durum tespiti ve çözüm önerileri bu meseleler üzerinden değerlendirilmiştir.

Çalıştay raporunda kavram tercihlerinde bulunurken insan(lar)ın kullandığı kavramla-
rın onun sınırlarını belirlediğinin farkındayız. Özellikle böylesi konularda çeşitli ideolojik 
mevzilerin konumlandığı ve tahrik gücü fazla olan bu tür toplumsal fay hatlarının tahrip 
edilmesine imkân verilmesi, seçilen kavramlar ile de kendisini aşikâr eder. Bu sebeple me-
seleyi tartışırken ve rapor oluştururken insani zemine en yakın duran kavramsal çerçeveyi 
tercih etmeye çalıştık. Sonuçta coğrafyamızda yaşanan büyük buhranlar, son üç yüzyılda 
ortaya çıkan batılı iştahın kabarmasının iktisadi ve siyasi arzularının somut tecellileridir 
de bir yandan. Seçilen kavramlar yine bu iştahın felsefi temellerini yansıtan ve daha çok 
çatışmacı ve güç temelli bir ilişki çerçevesini de yansıtabilirdi, Anadolu irfanının derin 
kuşatıcılığını da. Bu hassasiyetin gösterilmesine rağmen dikkatlerden kaçan bir tek cümle 
dahi olmuş ise niyetimizi bu şekilde aşikâr etmiş olalım. Bu minval üzere çalıştayda göç 
konusu bazı boyutları ile ele alınmıştır.

Göç olgusu geçmişten günümüze dünyayı biçimlendiren belli başlı unsurlardan birisi 
olagelmiştir. Toplumlar, milletler, devletler ve sınırlar göçlerin etkisiyle biçimlenip günü-
müzde sahip oldukları özellikleri kazanmışlardır. Farklı insan gruplarının ve toplumların 
birbirleri içine geçmeleri, toplumların iktisadî, ahlâkî, hukukî yönden farklılaşmalarına ve 
nihai olarak sosyolojik ve siyasî değişimlere kapı aralamıştır. 

İnsanlık tarihinde yerleşiklik ne kadar belirgin bir tecrübe ise göçler de o kadar insanlık 
tarihinin taşıyıcı unsurudur. Bu iki olgu tarihin devinimini oluşturan önemli unsuların-
dandır. Çeşitli gerekçeler ile insanlık tarihi boyunca göçler meydana gelmiştir. Bu gerek-
çelerin iki temel görünümü vardır. Gönüllü ve zorunlu olarak göçler yapılır. Gönüllü göç-
ler arasında iktisadi gerekçeler, beyin göçü ve sömürge amacıyla yapılan göçler sayılabilir. 
Zorunlu göçler ise, iç-dış savaşlar, soykırımlar, iklim değişikliği, kıtlık, baskı-zulüm, terör 
ve kölelik gibi gerekçeler, bu tür göçe sebebiyet vermektedir. Diğer taraftan zorunlu göç-
ler, düzensiz, yasadışı ve kaçak göçler olarak bir dizi mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Dolayısıyla gönüllü olarak göçenleri göçmenler (immigrants), zorunlu olarak terk etmek 
zorunda kalanlar ise mülteci/sığınmacı (refugees) olarak iki farklı vaziyette değerlendiril-
mektedir. 
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Yaşadığımız zamanın göçlerinin en önemli sebeplerinden birisi, savaşlardır. Bu sebeple 
göçenler, zorunlu olarak ülkelerini terk etmek durumunda kalmaktadırlar. 2011 yılında 
Suriye’de başlayan iç karışıklık ve savaş ortamı da yaşadığımız çağda bölgemizdeki en bü-
yük kitlesel göçlerden birisine kaynaklık etti. Savaş ortamının ürettiği yıkım, kargaşa ve 
güvenlik sorunları ailelerin yığınlar halinde Türkiye sınırına dayanmalarına yol açtı. Geç-
mişte Irak ve İran’dan gelen göçmenler nedeniyle siyasî, ekonomik ve askerî sebeplere 
dayalı kitlesel göçlere dair tecrübe sahibi ülkemiz aynı zamanda Osmanlı Devleti’nden mi-
ras edindiği tarihsel yükümlülüğü nedeniyle göçmen ve mülteciler/sığınmacılar için hedef 
ülke olabildiği gibi Avrupa’ya geçiş amaçlı transit ülke olarak da değerlendirildi.

Şu anda resmi verilere göre Türkiye’de yaklaşık 4 milyonluk bir göçmen nüfusu mevcut. 
Toplumsal ve siyasî riskleri geride bırakma, yeterli güvenlik, beslenme ve sağlık hizmet-
lerine kavuşma gibi olumlu etkenlere bağlı olarak söz konusu nüfusta düzenli bir artış 
olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte dinî ve tarihsel ortaklıklar yanı sıra evlilikler 
ve muhtelif sebeplere bağlı olarak geriye dönmeme yönünde kararlara sahip olunması, 
Türkiye’deki Suriye kökenli göçmenlerin iktisadi ve toplumsal bütünleşme süreçlerini ko-
laylaştırmaktadır. Ancak ne var ki bütün olumlu etkenlerin yanında iki toplumun yeniden 
bir araya gelişinde yaşanan aksaklıklar da söz konusudur. Dönem dönem çeşitli muharrik-
lerin etkisiyle ortaya çıkan bölgesel çatışmalar, özellikle kayıt dışı ekonomiyle açığa çıkan 
çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin sorunlar, karşılıklı iletişimi biçimlendiren dile ilişkin 
konular ve tüm bunlarla uzun vadede girdiği etkileşim açısından eğitim ve aile başta olmak 
üzere toplumsal kurumları ilgilendiren temel meseleler göç olgusuyla birlikte göçmenleri 
ve özel olarak Suriyeli göçmenleri millî bir mesele hâline getirmektedir.

Cihannüma olarak çalıştaya öncülük ederken Gaziantep’ten paydaşlarımız vardı: Bun-
lar Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Şahinbey 
Belediyesi ve Şehitkâmil Belediyesi’dir. Bu konudan iktisadî ve toplumsal olarak en çok et-
kilenen şehirlerimizin başında Gaziantep gelmesine rağmen mesele ülke düzeyindedir ve 
farklı boyutlarıyla ele alınmayı hak etmektedir. Meseleyi bu düzeyde değerlendirmek mak-
sadıyla katılımcılar ile 26 Mart 2022 tarihinde Gaziantep’te bir araya gelindi. Akademis-
yenler, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kamu görevlilerinden oluşan çalışma 
gruplarının bilgilendirme, karşılıklı görüşme ve fikir alışverişi ile sunumları göç olgusunun 
yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası boyutlarda değerlendirilmesine imkân tanıdı. Çalıştay 
neticesinde ortaya çıkan sonuçlar, mevcut durumun tespit edilmesinden ortaya konulan 
sorunların çözümlerine ilişkin önerilere, sonrasında da atılacak adımlara rehberlik edecek 
eylem planı ile sürdürülebilir, kalıcı ve uzun vadeli stratejik beklentileri ifade eden projek-
siyonlar olarak sunuldu.

Cihannüma olarak çalıştayın tasarı aşamasından rapor hazırlanması sürecine kadar 
göçmenlerle ev sahipleri arasında gözetilen kardeşlik hukukunun gereklerinden birini ye-
rine getirmek gibi olumlu bir hedefinin yanı sıra bölgemizin istikrarsızlaştırılmasından 
menfaati olanların beklentilerini boşa çıkarmak gibi bir motivasyonu da oldu. Nihai olarak 
daha geçen yüzyıla kadar iki kardeş toplum ve ülkeye dağılmış aynı milletin fertleri olarak 
dinî, içtimai ve tarihî birlikteliğimiz olan geçmişin izdüşümünü geleceğe taşıyan siyasî 
birlikteliğe dönüştürebilecek toplumsal ve iktisadi bütünleşmeye de bir adım atılmasına 
çalıştayın vesile olması umulur.
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CIHANNÜMA VE GÖÇ ÇALIŞTAYI

CIHANNÜMA GENEL BAŞKANININ KONUŞMASI
Çalıştayımıza katkı sunmak üzere yurdumuzun dört bir tarafından gelen muhterem 

katılımcılar, her birinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Çalıştayın hayırlara vesile 
olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği olarak, var olan birikimimizi toplumun, 
şehrimizin, ülkemizin ve tüm insanlığın hayrına olacak şekilde faydaya dönüşmesi için 
gayret gösteriyoruz.

Bu çerçevede on yılı aşan bir süredir muhatap olduğumuz dünyanın en büyük dramla-
rından biri olan Suriye’den göçü değişik boyutlarıyla ele alacağımız çalıştayımızı bu hadi-
seden en fazla etkilenen şehrimiz olan Gaziantep’imizde yapıyoruz.

Çalıştayımız için Türkiye’nin değişik yerlerinden akademisyenler, sivil toplum kuruluş-
ları temsilcileri ve konuyla ilgili kamu kurumlarında çalışmakta olan uzmanlardan oluşan 
100 civarında katılımcı bir araya gelmiş bulunuyor.

Çalıştayımız şu dört unsur etrafında teşekkül edecek:
1. Varolan durumun tespiti,
2. Beyin fırtınası yaparak üretilen nazari çözüm önerileri,
3. Fiili durumu göz önünde tutarak geliştirilen müşahhas eylem planı,
4. Gelecek projeksiyonları
Mesele bu boyutları ile gün boyu müzakere edilecek ve sonuç raporu kamuoyu ile pay-

laşılacaktır.

Muhterem Hazirun;
Göç; insanların bulundukları yerden, vatanlarından ayrılarak başka yerlere gitmelerini 

ifade etmektedir. 
Bu “başka yere gitme” bazen iradi olabileceği gibi, genellikle kişilerin iradesi dışında ger-

çekleşir ve esasen de çalıştayımız konuyu bu yönüyle ele alacaktır.
1951 yılında Cenevre’de imzalanan mültecilerin hukuki statüsüne dair sözleşme ve 

1967’de New York’ta imzalanan protokol ile göçmenlerin hak ve statüleri belirlenmiştir. 
Özellikle Cenevre sözleşmesinde insan hakları evrensel beyannamesindeki temel hakların 
güvence altında olacağına vurgu yapılmıştır.

Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin önemli bir kısmı bu sözleşmeleri onaylayarak taraf 
olmuşlarsa da uygulamada maalesef attıkları imzaların gereğini yerine getirmekten imtina 
ettiklerini acı bir şekilde gözlemlemekteyiz.

Göçmenleri insan olarak görmeyen bir anlayışa sahip olan sözde insan haklarına saygılı 
ve yardımsever batılı devletler, vatanlarını şu veya bu sebeple terk etmek zorunda kalan 
çaresiz insanlara karşı hiç de insani bir davranış sergilemiyorlar.

Bütün olayları kendi menfaatleri açısından değerlendiren bu ülkeler, göçmenlerin için-
den işlerine yarayacak meslek sahiplerini adeta kaçırarak ülkelerine götürürken, kendile-
rine sığınmak isteyen sıradan insanları almamak için onların teknelerde boğulmasına göz 
yumabilmekte, sınırdan geçerken vurup öldürebilmektedirler.
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Çünkü her göçmeni kendi kursaklarından kesilecek bir lokma, kendi ceplerinden eksile-
cek bir dolar/euro, kendi konforlarını azaltacak bir yük olarak kabul ediyorlar.

Türkiye göç bağlamında hem kaynak hem hedef hem de geçiş ülkesidir.
Ülkemiz son otuz beş yılda üç kitlesel göçe muhatap olmuştur. Malumunuz olduğu üzere 

Bulgaristan, Irak ve Suriye’deki soydaş ve dindaşlarımız kendi ülkelerinin yönetimleri tara-
fından vatanlarını terk etmeye icbar edildi.

Bulgaristan’dan 1989’da 360 bin, Irak’tan 1988 ve 1991’de 520 bin kişi ülkemize göç et-
miştir. Suriye’den ise 2011 yılından bu tarafa ülkemize göç edenlerin sayısının 3 milyon 750 
bin kişiyi bulmuştur.

1992 ila 2001 yılları arasında Bosna Hersek, Kosova ve Makedonya’dan toplam 50.000 
kişi ülkemize göç etmiştir.

Bulgaristan ve Irak’tan göçün etkileri aradan geçen zaman itibariyle canlılığını korumu-
yorsa da, Suriye’den göçün etkisi hem hala sıcak olması hem de daha büyük çaplı olması 
münasebetiyle canlılığını muhafaza etmektedir.

Ülkemiz, bütün göçlerde “açık kapı” uygulamasını benimsemiştir. Kapısını ve gönlünü 
vatanlarından ayrılmak zorunda kalan herkese açmıştır.

Anadolu, misafirperverliğini, yardımseverliğini, alicenaplığını bütün dünyaya göstermiş-
tir. Zira Anadolu demek, merhamet, dayanışma, kardeşlik demektir. Anadolu demek, barı-
şın, huzurun ve birlikte yaşamanın vatanı demektir.

Müsamahanın maya tuttuğu topraklardır burası, insanlığımızın tezahür ettiği, bütün bu 
faziletlerin mirasının yeridir Anadolu’muz. O sebepledir ki bizler bu mirasın yaşayan tem-
silcileri olarak bu meseleye hiç şüphesiz batılılar gibi bakamayız.

Göç; terk etmektir.
Maddi ve manevi tüm birikimleri terk etmek.
Dünyalık bütün yatırımlarınızı, malınızı, mülkünüzü, bağınızı, bahçenizi, tarlanızı 
terk etmektir.
Çocukluğunuzun hatıralarınızı ve geleceğe dair hayallerinizi terk etmektir.
Vatanınızı, bayrağınızı, egemenliğinizi, hürriyetinizi terk etmektir....
Göç bir bilinmeyene yolculuktur.
Başınıza ne geleceğini bilmeden yürümektir.
Neyle karşılaşacağınızı bilmeden, durmadan, düşünmeden yürümek...
Hiç kimse huzur içinde yaşadığı, mutlu olduğu, doğduğu ve doyduğu vatanından is-
teyerek ayrılmaz.
O yüzden göçmen, mazlumdur.
Mazluma dini sorulmaz.
Kapımızı çalan kim olursa Allah’ın misaf iridir.
Misaf ir on rızıkla gelir, birini yer, dokuzunu bırakır.
Bizim medeniyetimizde göç hicrettir.
Her ne kadar aynı derinliğe sahip olmasa da 
Göç edeni muhacir, karşılayanı ensar diye tarihi tecrübe etmiş zihniyetin çocuklarıyız..
İşte bu zihniyet sebebiyledir ki biz ensar ile muhaciri kardeş biliriz.
Ensar’a düşen, var olanı kardeşiyle bölüşmekti.
Bölüşünce var olan azalmaz, veren fakirleşmez.
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Bilakis hiçbir matematik kaidesinin çözemeyeceği, hiçbir hesap makinesinin hesapla-
yamayacağı “bereket” kavramı devreye girer ve mal bölüştükçe artar, veren verdikçe zen-
ginleşir.

İnsanların vatanlarından ayrılmak zorunda bırakılmaları sonuçları itibariyle büyük bir 
trajedidir. Zaman her şeyin ilacıdır ve en fazla bir nesil sonra her şey normale döner.

Ancak bundan daha kötüsü; kardeşlik duygusunun, merhamet düşüncesinin, paylaş-
mak erdeminin zihnimizden ve kalbimizden göç etmesidir. Bu duyguların göçü zamanla 
telafi edilemeyecek kadar büyük hasarlar meydana getirir.

Bizler yani ensar; misaf irlerimizi Allah’ın bir lütfu olarak görmeliyiz.
Çünkü gelen insandır.
Yani eşref-i mahlûkat.
Yani yaratılmışların en şereflisi.
Ve her bir insan bir cihandır.
Yaradan, O cihanı nelerle mücehhez kılmıştır, O cihanın kalbine, gönlüne, aklına ne 
cevherler yüklemiştir; bilemeyiz.
Muhterem Hazirûn,

Bu vesile ile göç sebebiyle Türkiye’mizin yaşadığı bazı sorunların tespiti ve kısmi öneri-
lerin altını çizmekte fayda vardır:

Bu süreçte iki temel mesele vardır: bunlar algıyı ve süreci yönetmekte yaşanan zorluk-
lar. 

Kamu yönetimimizde işin mevzuatı belli olmaz ise “sahipleri”ne zimmetlenmez ise işler 
ortada durur. İnsanlar ciddi fedakârlıklar yapanlar dışında “mış” gibi yaparlar. Bu nedenle 
çağrı ve müzakere bağlamında acilen “Göç ve Uyum Bakanlığı” kurulmalı diye teklif yapı-
labilir. Göç İdaresi Başkanlığı, AFAD, Bakanlıkların/ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
önemli bir kısmının genel müdürlük düzeyinde belki bir kısmının da daire başkanlığı dü-
zeyinde tezahürü olan teşkilat şeması içermelidir.

Halihazırda CB Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü dışında “Suriye’nin kuzeyi Güvenli 
Bölge(/Özel) Temsilcisi olmalı. Bunun Suriye’den ülkemize yapılan göç konusunu yönet-
mede de çok önemli katkıları olurdu.

Çalıştayı, malumunuz olduğu üzere çözüm ortaklarımız Gaziantep Valiliği, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Şahinbey ve Şehitkâmil Belediyeleri ile bir-
likte yapıyoruz.

Bu vesileyle şunu ifade etmek isterim ki, toplumsal bir konuda; merkezi idare, yerel yö-
netimler, akademi ve sivil toplumun birlikte bir çözüm arayışı içerisinde bulunması kendi 
başına çok önemli ve çok değerlidir. Sorunlar ile iştigal etmek insanlığımızın gereğidir, 
insan sorunlara çare buldukça biliyoruz ki daha da insanlaşmaktadır. Ellerimizi bu soruna 
nasıl bir çare buluruz diye birleştirmiş olmak ile bahtiyarız. 
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İlgileri, teşvikleri, katkıları ve işbirliğinden dolayı;
Sayın Valimiz Davut Gül’e,
Sn. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e,
Gaziantep Üniversitesi Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Arif Özaydın’a,
Şahinbey Belediye Başkanı Sn. Mehmet Tahmazoğlu’na,
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na şükranlarımı arz ediyorum.

Çalıştayımızın hazırlanmasına emek veren başta Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rek-
törümüz Prof. Dr. Vatan Karakaya’ya ve Genel Merkez ekibimize, Cihannüma Bölge Ko-
ordinatörümüz Mustafa Bozgeyik, Gaziantep İl Temsilcimiz Ahmet Dinçoğlu ve ekibine 
teşekkür ediyorum.

Her şeyin zekatı kendi cinsindendir kaidesi uyarınca ilminin, bilgisinin, tecrübesinin 
zekatını vermek üzere Ankara’dan, İstanbul’dan, Bursa’dan, Hatay’dan, Diyarbakır’dan bu-
raya teşrif ederek çalıştayımıza katkı sunacak olan siz değerli katılımcılara teşekkürlerimi 
arz ediyorum.

Bu duygu ve düşünceller ile çalıştayımızın başta göçmenlerimiz olmak üzere, Gazian-
tep’imize, bölgeye, ülkemize ve tüm insanlığa faydalı sonuçlar sağlamasını Cenâb-ı Al-
lah’tan niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Av. Rıza YORULMAZ
Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Bşk.
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ÇALIŞTAY ÇALIŞMA SÜRECI VE YÖNTEM İ
Cihannüma olarak dünya meselelerine odaklanmayı kendimize şiar edinmiş olmakla 

beraber gerek sorunları tanımlarken gerekse onlara çareler ararken öncelikle sahip olduğu-
muz müktesebat yanında bakış açımızı şekillendiren temel düsturlarımıza yaslandığımızı 
belirtmek gerekir. Bu bağlamda bir göç çalıştayı yapmak kadar çevre, şehircilik, sanayi vs. 
gibi başka çalıştaylar da yapmak coğrafyamıza, insanımıza ve tarihimize karşı sorumlulu-
ğumuz gereğidir. Zira bu konular bizlerin olduğu kadar insanlığın da ortak meseleleridir. 
Diğer taraftan entelektüel olarak sahip olduğumuz insan kaynakları ve müktesebat ile de 
içinde yaşadığımız dünyayı sorgulamak ve egemen paradigmalara karşı da farklı makûlat-
lar oluşturmak gayesini çeşitli çalışmalar ile ortaya koymak niyetindeyiz. 

Bu minval üzere göç çalıştayı yapmak bizim tarihe ve ülkemize karşı bir sorumlulu-
ğumuzdu. Bu konuya dair mevcut durumu tasvir etmek ile işe başlamalı ve bazı çözüm 
önerileri oluşturmak için ülkede bu konular ile ilgilenen insanların bir araya gelerek bir-
likte düşünmeye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. O sebeple öncelikle Cihannüma içinde konu-
yu değerlendirdikten sonra Gaziantep Valisi Davut Gül beyefendiye meseleyi açtığımızda 
mutlu olmuş ve gerekli desteği vereceklerini temin etmişlerdi. Süreç bu şekilde başladı ve 
kısa zamanda bu meseleden en çok etkilenen illerimizden birisi olan Gaziantep’te diğer 
paydaşlar ile yola koyulduk ve çalıştayı düzenledik. 

Yöntem olarak izlenen yol birkaç aşamadan oluşmuştur: 
1. Çalıştay, Cihannüma’da oluşturulan atölyelerden birisi olan İnsan ve Toplum Atölye-

si’nin bir çalışması olarak gündeme alınmış ve atölye başkanlığı ve sekreteryası tara-
fından öncelikle çalışma konularına dair bir taslak oluşturulmuştur.

2. Daha sonra bu konuları değerlendirecek olan insan envanteri çalışması yapıldı. Aka-
demiden diğer devlet kurumlarına ve bu meselede faaliyet gösteren sivil toplum çalış-
malarında görev alanlara kadar öncelikle bir envanter çalışması yürütüldü. 

3. Çalıştayın ana konularına katkı sunabilecekler tespit edildikten sonra davet edildiler. 
Katılım sağlayacakların teyidinden sonra bir sosyal medya grubu oluşturuldu ve orada 
süreç yürütülemeye başlandı.

4. Moderasyon ekibini oluşturduktan sonra usule dair bilgi alış-verişleri yapılarak en 
doğru yöntemlerin oluşturulması için kararlar verildi.

5. Bütün çalıştay masalarında dört ana eksen üzerinde değerlendirilmelerin yürütülme-
sine karar verildi. Bunlar; durum tespiti, çözüm önerileri, eylem planı ve gelecek pro-
jeksiyonları. Durum tespitinden sonra çözüm önerileri bölümünde akla gelen hemen 
her çözümün değerlendirildiği bir beyin fırtınası şeklinde oluştu ve bu yönüyle naza-
ri bir çerçeve sunuldu. Eylem planında, varolan gerçekliği göz önünde bulundurarak 
daha makul ve uygulanabilir çözüm önerileri şeklinde değerlendirildi. Bu yönüyle uy-
gulanabilir teklifler oluşturuldu.

6. Araştırmacıların büyük bir çoğunluğu nitel ve nicel araştırma yöntemlerini kullana-
rak yaptıkları çalışmaları, sahadan gelenler ile birlikte doğrudan gözlemler yoluyla 
görülenler üzerinden tespitler, tasvirler yapıldı. Tavsiye edilen öneriler ise bu tespitler 
üzerinden yapıldı. 
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7. Cari uygulamalar ve mevcut hukuki durumlar üzerinden ise bazı değerlendirmeler 
yapılarak çözüm önerileri ve gelecek projeksiyonları da oluşturuldu.

8. Nihai olarak masalarda hazırlanan raporlar, belirli bir bütünlük oluşturularak çalıştay 
rapor hazırlama ekibi tarafından düzenlenerek ve içeriklendirilerek sonuçlandırıldı.

ÇALIŞTAY KONULARI
• Çalıştay konuları şu üç ana başlıktan oluşmaktadır:
• Uyum ve Kaynaşma Raporu
• Ekonomi Raporu
• Eğitim Raporu
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1. UYUM VE KAYNAŞMA

1.1 GÖÇMENLERIN VATANDAŞLIK KAZANIMI

1.1.1. Durum Tespi t i
Göçmenlerin vatandaşlık kazanımına ilişkin yapılan tespitler dikkate alındı-

ğında;
a. Türkiye’de yabancılar için hukukî mevzuat mevcuttur.
b. Vatandaşlık kanununda belirtilen şartlar gerçekleşmek kaydıyla vatandaşlık 

alınabilmektedir.
c. Geçici koruma statüsü Türk vatandaşlığına başvuru hakkını sağlamıyor.
d. Geçici koruma statüsü altında olanlar ancak istisnai yolla vatandaşlık ala-

biliyorlar. Ancak bu durum başta uyum olmak üzere birçok soruna neden 
olmaktadır. Çünkü istisnai yolla verilen vatandaşlık uygulamasında kıstas-
lar net değildir. Somut kıstaslar olmadan istisnai yolla vatandaşlık verilmesi 
birtakım sorunlara yol açmaktadır. Bu istisnai yolla vatandaşlık sürdürüle-
bilir bir çözüm değildir.

e. Göçmenler yabancılar kanununa göre değil de vatandaşlık kanununa göre 
vatandaşlığa başvuru yapıyorlar. İki kanunun da uygulama alanları farklıdır. 
Göçmenlere vatandaşlık verilmesi toplumsal açıdan talep edilebilir fakat bu 
hukukî açıdan sorunlara neden olabilmektedir.

f. Vatandaşlık verilmesi konusundaki ilkeler ve kıstaslar belirlenerek bir adım 
atılmadığı takdirde ülke açısından ciddi sorunlar ortaya çıkma ihtimali mev-
cuttur.

1.1.2. Çözüm Öneri ler i  (Nazari )
Aslolan göçmen ve mültecilerin/sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağla-

mak veya o ortamın oluşmasına katkıda bulunmaktadır.
Bunun için insani zeminde kalarak çabalarda bulunmak gereklidir. Bununla 

birlikte cari vaziyet üzerinden yaşanan gerçekliğe de nazari ve fiili olarak bazı 
önerilerde bulunmak gerekmektedir. Buna göre,

a. Sosyal uyum konusunda somut kıstaslar belirlenip vatandaşlık başvurusu 
buna göre değerlendirilmelidir.

b. Türkiye’de geçici korumayla başlayan ancak kalıcı pozisyona doğru giden 
göçmenlerin vatandaşlık kazanmasına ilişkin mevzuatta belirtilen 8 yıllık 
süre dolduktan sonra uzun dönem ikamet izni verilebilir.

c. Vatandaşlığa geçişin nesnel kıstasları yasayla belirlenmeli ve bu kıstasları 
yerine getiren bireylerin vatandaşlıkları mahkeme yoluyla verilmelidir.

d. Yabancılar kanununda daha fazla kaynaşmaya yönelik hükümlere yer veril-
melidir.
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1.1.3. Eylem Planı
Durum tespiti ve çözüm önerileri dikkate alınarak;
a. Yabancılar ve Türk vatandaşları arasında sosyokültürel ve psikolojik açıdan 

uyum sağlanmasına ilişkin tanıtım birimleri ve tanıtım dokümanları hazır-
lanmalı ve hayata geçirilmelidir.

b. Göçmenlerin Türkiye’ye uyumuna yönelik zorunlu dil kursları ile Vatan-
daşlık Bilgisi ile Temel Anayasal Haklar ve İnsan Hakları başta olmak üzere 
toplumsal, kültürel ve meslekî konuları içeren eğitim programları hazırlan-
malıdır.

c. Göçmenlerin meslek edinimine yönelik yerel ve ulusal programlar hazırlan-
malıdır.

d. Göçmenlerin geldikleri ülkelerdeki yasal durumlarından kaynaklanan ve 
medeni kanun ile miras hukukuna konu olan durumların çözümüne ilişkin 
kurullar oluşturulmalıdır.

e. Göç ve göçmenlik hukukuna ilişkin akademik ve hukukî/meslekî program-
lar geliştirilerek konuda uzmanlaşma teşvik edilmelidir.

1.1.4. Geleceğe İ l işk in Projeksiyonlar
a. Küresel dünyada meydana gelen değişimler dikkate alınarak vatandaşlık al-

gısı ve vatandaşlık şartlarının yeniden gözden geçirilmesi,
b. Uluslararası göç olgusunun, ekonomik ve siyasal yönden oluşturduğu ha-

reketlilik ve değişimlerin yeniden değerlendirilmesi ve göçün sebeplerinin 
ortadan kaldırılmasına yönelik uluslararası çalışmaların teşvik edilmesi, 

c. Göçmenlerin de Türk hukuk kurallarına hâkim olması için kitapçık oluştu-
rulması,

d. Toplumsal kargaşa ve çatışmanın önüne geçmek maksadıyla göçmenle-
ri doğrudan ilgilendiren hukuk kurallarının anlaşılmasının sağlanması ve 
göçmenlerin hakları ile sorumluluklarına ilişkin rehberlik hizmetinin oluş-
turulması gibi tedbirler alınabilir.

1.2. GÖÇMENLERIN TÜRKIYE’DEKI YASAL DURUMLARI

1.2.1 Durum Tespi t i
a. Türk ve Suriye toplumu tek bir millet görünümündedir. Göçmenlerin önem-

li bir bölümünün kökeni etnik olarak Türk iken kültürel olarak Suriyelidir. 
Türk Toplumu ile büyük oranda benzerlikleri vardır. Din ve mezhep birliği 
olduğu da vakidir.

b. Suriyeli göçmenlerin geçici koruma altında kavramsallaştırıldıkları görül-
mektedir.

c. Bireysel olarak bulundukları ülkelerde yaşadıkları sorunlar nedeniyle gelen-
ler ve ülkelerine dönemeyenler uluslararası koruma kapsamındadır (mülteci, 
şartlı mülteci, ikincil koruma dışında kalanlar).
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d. Suriye’deki buhran nedeniyle hali hazırda hükümet buhranından dolayı 
verilen belgelerle işlem yapmak mevzuat açısından ciddi sorunlar ortaya 
çıkarmaktadır. Örneğin öğrencilerin pasaportlarını yenileme imkânı bulun-
madığından yabancı konumunda işlem yapmak zorlaşmaktadır.

1.2.2. Çözüm Öneri ler i  (Nazari )
a. Göçmenlerin resmi belgelerinde hak kaybına uğramamaları için kimlik bel-

gelendirmede yazım hatalarının giderilmesi, Türkçe karakterlerin kullanıla-
rak isim yanlışlıklarının önüne geçilmesi gerekmektedir.)

b. Göç konusunun (iklim değişikliği vb. nedenler de dâhil olmak üzere) değişen 
dünya şartlarında farklı boyutlar kazandığı için bu çerçevede oluşturulacak 
kamu politikalarının ve yasal düzenlemelerin söz konusu şartları dikkate 
alacak şekilde düzenlenmesine ihtiyaç vardır.

c. Daha önce vatandaşlık haklarına ilişkin getirilen çözüm önerilerinin göç-
menlerin statü değişikliği için de getirilebilir.

1.2.3. Eylem Planı
a. Bütün süreçleri dikkate alan yasal çalışmalar yapılmalı ve yasa taslaklarının 

ilgili paydaşlar tarafından tartışılarak yasal zemindeki eksikliklerin gideril-
mesi yönünde bir adım atılmalıdır.

b. Özellikle isimler olmak üzere Arapça metinlerin Türkçe harf karakterleriyle 
yazımına ilişkin ilke ve standartlar belirlenmelidir.

c. Göç konusuna ilişkin kamu politikalarının oluşturulmasında uluslararası 
paydaşlarla (BM, AB, UNICEF vs.) yürütülecek standardizasyon çalışmaları-
nın yapılması.

1.2.4. Geleceğe İ l işk in Projeksiyonlar
a. Gelişen ve değişen dünya koşulları içinde ülkemizde bir bakanlık kurulması 

önerilebilir.
b. Açık kapı uygulama politikaları gözden geçirilip, sınır güvenliği için ve bir 

takım kaotik ortamların oluşmasını engellemek amacıyla sınır koruma po-
litikaları geliştirilmeli.

c. Yabancıların çalışmasına ilişkin kanunda düzenlemelerin yapılması düşü-
nülebilir.

d. İstihdam açısından etkin nüfus durumundaki yabancıların çalışmalarının 
ve üretime katkılarının ülke içindeki sorunlara etki etmeyecek şekilde şef-
faf ve net olması için mevzuatta düzenlemeler yapılmalıdır.
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1.3. KAMU GÜVENLIĞI AÇISINDAN MEVCUT DURUM

1.3.1. Durum Tespi t i
a. Kayıtsız göçenler risk oluşturuyor mu?
b. Göçmen oranının yüksek olması bir tehdit mi?
c. Hatay’daki durum ve spekülasyonlar geleceğe dair risk oluşturuyor mu?
d. Suriye’de çeşitli radikal unsurlar ve terör örgütleri var. Türkiye’ye gelenler 

içinde terör örgütleriyle iltisaklı kişiler olabilir mi?
e. Suriye muhaberatı Türkiye’de güvenliği tehdit edecek sosyal sorunlar çıka-

rabilir mi? Türkiye uyum ile ilgili iyi bir sınav vermiştir. Türkiye’de bazı terör 
olayları yaşandı. Ama buna rağmen toplumsal bir çatışmaya yol açacak bir 
durum ortaya çıkmadı.

f. Türkiye’de ortamı bataklığa dönüştürmek için terör örgütlerinin çalışmala-
rına karşı, Türk istihbaratının güçlü olduğu ve gerekli tedbirleri aldığı görül-
mektedir.

g. Çocukların aşılarının yetersizliği sebebiyle toplum sağlının tehdit edildiği 
yönünde bazı iddialar ortaya atıldı. Ama böyle bir sorun olmadığı anlaşıl-
mıştır.

1.3.2. Çözüm Öneri ler i 
a. Suriyeli göçmenlerin hepsi aynı ve tek bir grup/zümre olarak değerlendiril-

memelidir.
b. Göçmenlerin sağlık taramasından geçirilerek özellikle bulaşıcı hastalıklar 

ile aşı durumlarının tespit edilmesi, hastalıkların yayılmasının önüne geçi-
lecek şekilde tedbirler alınması gerekmektedir.

c. Sınırdan Türkiye’ye giren göçmenlerin sağlık açısından gözlem altında tu-
tulmaları ve hukukî olarak statülerinin tespit edilmesi amacıyla yasaca be-
lirlenmiş süreler dâhilinde kamplarda misafir edilmeleri gereklidir.

1.3.3. Eylem Planı ve Geleceğe Yönel ik Projeksiyonlar
a. Göçmenlerin kentleşme sorunu bir güvensizlik oluşturmaktadır. Göçmen-

lerin bazı kesimler tarafından farklı olarak görülmesi, ötekileştirilmesi se-
bebiyle güvenli bir kişi/toplum olmadıkları algısını üretmektedir. Bu sorunu 
çözmek için göçmenlerin işbirliğine dayalı programlar oluşturulmalıdır. Söz 
konusu programlar için Avrupa ve ABD’nin göçmen programları incelenebi-
leceği gibi durum, İslam hukuku açısından da değerlendirilebilir.

b. Göçmenlerin gettolaşmaları yerine toplumla bütünleşmeleri için çalışmalar 
yürütülmelidir.

c. Yerel yönetimler ve STK’lar kaynaştırma ve şehirleştirmeye yönelik daha 
fazla projeler yürütmeli ve uygulamalıdır.

d. Göçmen profili üzerine iyi bir çalışma çıkarılmalıdır. Afganistan, Ukrayna, 
Suriye gibi ülkelerden alınan göçmenlerin Türkiye’deki durumları tespit edi-
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lip onlara yönelik kültürel, siyasi ve toplumsal politikalar belirlenmelidir.
e. Göçmenlere yönelik politika ve tutumlar konusunda kamu ile toplumun bir 

kısmı arasında uyumsuzluklar mevcuttur. Bazen kamu politikaları toplumun 
önünde yer alırken, bazen halk kamu politikalarından daha fazla toplumsal 
içermeye hazır olabiliyor. Bu eşdügümsüzlüğü çözmeye yönelik adımlar atıl-
malıdır.

f. Bu çerçevede başta göçmenlerle kurulmuş STK’lar olmak üzere muhtelif 
STK’ların yönetim ve halk ile kaynaşma konusunda etkin bir rol üstlenmesi 
için teşvik edilmesi gerekmektedir. 

g. Toplumsal içermenin nasıl olacağına dair genel çerçeveyi oluşturacak adımlar 
atılmalıdır. Göçmenlerin mevcut koşullar altında geri dönüşleri veya üçüncü 
ülkelere gitmeleri ihtimali düşük olduğundan toplumsal kabulü kolaylaştıra-
cak politikalara ağırlık verilmelidir. 

h. Türkçe ve ortak irfana ilişkin kurslar yaygınlaştırılmalıdır. Okul öncesi ve ana-
okuluna giden çocuklara Türkçe dersi verilmeye devam edilmelidir.

i. Yaklaşık 4 milyonluk bir yabancı kitlenin topluma uyumlarına katkı sağla-
yacak yerli toplumun Arapça bilmesi önemlidir. Dil engeli sadece göçmenler 
için değil, özellikle sınır bölgesindeki yerel halk için de önem taşımaktadır. Bu 
nedenle göçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde yerel halktan arzu edenlerin 
Arapça öğrenmesi teşvik edilmeli ve öğrenme ortamları oluşturulmalıdır.

j. Yabancıların çalışmalarının günümüz koşulları dikkate alınarak ve kaçak çalış-
manın önüne geçme saikiyle yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

k. STK’lar üzerinden terör örgütlerinin yapılanması riski bulunabildiğinden STK 
çalışmaları Türk istihbaratı tarafından titizlikle takip edilmelidir. 

l. Toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayacak ensar-muhacir söylemi yanında, 
göçmenlerin hukukî statüleri tanımlanmalı, iş ve istihdama erişimleri vb. du-
rumlarla ilgili düzenlemeler tamamlanmalıdır.

1.4. MEDYA VE GÖÇMENLER

1.4.1. Durum Tespi t i
a. Medyada göçmenlerin topluma tehdit oluşturduğu yönünde bir algı inşa edil-

meye dönük yayınlar olduğu görülmektedir.
b. Her göçmenin Türk toplum yapısını bozacağı yönünde bir yaklaşım var.
c. Medya kuruluşları gerçeklikler üzerinden değil, medya sahiplerinin çıkarları 

ve görüşleri doğrultusunda bir yayın politikası oluşturmaktalar. Kimi medya 
kuruluşlarının göçmenleri aciz, yoksul, tehlikeli bir topluluk olarak olumsuz 
algıya hizmet edecek şekilde sundukları vakidir.

d. Bazı medya kuruluşları ise göçmenleri yardıma ve merhamete muhtaç bir top-
luluk olarak sunmaktadır.

e. Medyada, ülkedeki Suriyeli göçmenlerin tembel, Türkiye’nin sırtından geçinen 
kişiler oldukları yönünde algı inşa etmeye yönelik haberler görülmektedir.

f. Göçmenler hakkında yalan ve yanlış haberlerin yayınlanması sadece göçmen-
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lerin değil, aynı zamanda Türk toplumunun da bir meselesidir. 
g. Bir insanın yetişmesi için en az 30 yıla ihtiyaç var. Medyanın olumsuz ya-

yınları mektepli, entelektüel, bilim insanı (doktor, mühendis, öğretmen) ke-
simlerin Türkiye’den ayrılmasına neden olmaktadır. 

h. Medya, göçmenlerle ilgili insan hak ve şerefini incitici haberler yapmakta-
dır.

1.4.2. Çözüm Öneri ler i  (Nazari )
a. Medyadaki haberlerin doğruluğu kontrol edecek resmi ve gayrı resmi me-

kanizmalara ihtiyaç var. (Doğrusu Ne? Emin Ol, Doğrula, teyit.org vb.) Medya 
okuryazarlığının yaygınlaştırılması aracılığıyla bir olayla ilgili kanaat oluş-
turmadan önce, haberin doğruluğunun teyit edilmesi alışkanlığının yaygın-
laştırılması gerekmektedir.

b. Her türlü etnik, siyasal, kültürel, dinî vd. ayrımcılıkları kapsayacak şekilde 
ayrımcılıkla mücadele yasası çıkarılmalıdır.

c. Medyanın olayları yorumsuz vermesi ve kamu yararını gözetmesi için bir 
teşvik programı hazırlanmalıdır.

d. Göçmenlerle ilgili haberlerin sadece olumsuz olarak değil, normal insan 
hikâyesi biçiminde de yer alması, hatta başarı hikâyelerine yer verilmesi 
uygun olur. 

e. Sosyal medyadaki olumsuz paylaşımların yeniden üretilerek yaygınlaştırıl-
masının önüne geçilmelidir. 

f. Yerel medya kırılgan gruplara karşı daha bilinçli haber yapmalıdır. Bu konu-
da gazeteciler bilinçlendirilmelidir. 

g. Medyaya ilişkin çözüm önerileri medya olgusunun hassasiyeti gözetilerek 
düşünce, ifade ve basın özgürlüğüne karşıt bir söylem ve uygulamaya baş-
vurulmadan, daha ziyade teşvik ve yönlendirmelerle sınırlı tutularak ger-
çekleştirilmelidir.

1.4.3. Eylem Planı ve Geleceğe Yönel ik Projeksiyonlar
a. Vatandaşlar, olumsuz ve yalan haber yapan kişi ve medya kuruluşlarını şikâ-

yet etmeleri yönünde bilinçlendirilmelidir. Suriyelileri doğrudan hedef gös-
teren ve suçlayan kişileri emniyet birimlerine bildirmek gerekmektedir. 

b. Ombudsmanlık, TİHEK vb. gibi kurumlar yalan haberlerden olumsuz etkile-
nen kesimlerin hakları konusunda daha etkin kullanılmalıdır.

c. Tekzip mekanizması daha aktif kullanılmalıdır. Göçmenlerin hakları daha 
etkin takip edilmelidir.

d. Medya denetim kurumları göçmenler konusunda daha duyarlı olmalıdır.
e. İletişim Başkanlığı bünyesinde ombudsmanlık birimi kurularak yanlış ve 

mesnetsiz haberlerin ve bunları üreten kuruluşlarla ilgili şikâyetlerin değer-
lendirileceği bir sistem hayata geçirilmelidir.
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1.5. UYUM/KAYNAŞMA BAKIMINDAN GÖÇMENLER

1.5.1 Durum Tespi t i
Ev sahibi ülke vatandaşları ile Suriyeli sığınmacılar arasında var olan farklı-

lıklara ve bu farklılıkların uyum ve kaynaşma sürecinde kolaylaştırıcı bir unsura 
dönüştürülmesine dair kuşaklara göre kaynaşma, eğitimli kişilerin kaynaşması ve 
sosyal konuma göre kaynaşma başlığında mevcut durumun iyi tetkik edilmesinin 
yanı sıra aşağıdaki projeksiyonlar önerilmektedir. 
a. Kuşaklar arası kaynaşma, ev sahibi ülke vatandaşları için olduğu kadar göç-

menler açısından da önemli bir uyum kıstası durumundadır.
b. Ülkemizdeki Suriyelilerin kuşaklar arası dağılımına bakıldığında göçmenle-

rin ağırlıklı olarak çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere üç yaş kategorisin-
den oluştuğu görülmektedir. Yaşlıların önemli bir kısmı özellikle doğup bü-
yüdüğü topraklara bağlılıkları nedeniyle ve geri dönüş umudunu korumak 
için ülkelerinde kalmayı tercih etmiştir. 

c. Kimlik/aidiyet meselesi, ele alınmayı bekleyen öncelikli konular arasında-
dır. Özellikle Suriyeli gençlerin önemli bir kısmı, ülkelerindeki iç çatışma 
nedeniyle bir tür kardeş kavgasından kaçmak için göç etmeyi tercih etmiş-
lerdir. Bu nedenle söz konusu kişilerin Türkiye’ye gelişlerini “savaştan kaçış” 
amaçlı değerlendirmek doğru olmaz.

d. Kadınların başta dil olmak üzere kamu hizmetlerine erişimi, mesleki ve kül-
türel kurslara dahil edilmesi bilgi ve becerilerinin arttırılması kaynaşma açı-
sından büyük önemdedir.

e. Suriye kökenli göçmen aileler arasında doğum oranlarında yükseliş olduğu 
gözlenmektedir. Bu durum gelecekte istihdam sorunlarının daha da artma-
sına neden olacaktır. 

f. Çok eşli evlilik durumu da göçmen kadınların ev sahibi ülke erkekleriyle ev-
lilikler nedeniyle göçmen kadınlarla Türkiye’deki kadınlar arasında zamanla 
çatışmalara yol açabilir.

g. Göç olgusuna ilişkin projeksiyonlarda her iki ülkedeki (Türkiye-Suriye) sınır 
illeri ile diğer illerin durumunun ayrı değerlendirilmesi gerekir. Sınır illeri 
arasındaki kültürel yakınlık ve benzerlik kaynaşma zemini olarak değerlen-
dirilerek fırsata dönüştürülebilir. Bu konuda da ortak irfanın katkısından 
yararlanılabilir.

h. Dijital araçların yaygınlaşması muhtelif verilere hızlı ve etkili erişim konu-
sunda önemli bir kolaylaştırıcı etken durumunda olduğu için göçmenlerin 
eğitim geçmişlerine erişimde yardımcı olabilmektedir. 

i. Eğitimli/nitelikli göçmenlerin istihdamında uzmanlık alanlarının dikkate 
alınması konusundaki engeller öncelikli sorunlar arasındadır. 
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1.5.2. Çözüm Öneri ler i  (Nazari )
a. Ülkemizdeki Suriyeli göçmenlerin çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılar 

olmak üzere tüm kuşakları kapsayan ayrı ayrı durum tespitlerinin yapılma-
sı, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve gelecekle ilgili projeksiyonlara yer 
verilmesi gerekmektedir. 

b. Ülkemizdeki göçmenlere yönelik politikalar geliştirilirken orta yaş ve yaşlı 
kuşağa yönelik olarak Suriye’de, yani kendi topraklarında da çeşitli çalışma-
lar yapılmalıdır.  Türkiye’de ise yaşlılara yönelik çalışmalar psikolojik des-
teğin yanı sıra mülkiyete sahip çıkma gibi ekonomik,  aile bütünlüğünün 
korunması gibi ailevi, dil desteği gibi eğitim içerikli desteklere öncelik ve-
rilmelidir. 

c. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm yaş gruplarından kişilerin sa-
vaşın yol açtığı travmalardan kaynaklanan sorunlarının rehabilitasyonuna 
yönelik çalışmaların güçlendirilmesi gerekmektedir.

d. Gelecek kuşaklara yönelik sorunların kalıcı izler bırakmasını önlemeye yö-
nelik yöntemler arasında çocuklara oyun ve maneviyat terapisi önemli bir 
araç olarak kullanılabilir. 

e. Çok eşlilik ve çok doğum sorununun çözümüne yönelik Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı bilgilendirme yapmalıdır.

f. Kadınların toplumsal, kültürel ve hukukî bütünleşmeye katılımlarının son-
raki kuşaklara da etki edeceği gerçeği göz önünde tutularak kadınlara yöne-
lik uyum çalışmalarına daha yoğun önem verilmelidir.

g. Kültürel bütünleşme ve uyum açısından sınır bölgeleri daha etkin görülmeli 
ve değerlendirilmelidir.

h. Nitelikli göçmenlere erişim konusunda üniversitelerin eşgüdüm ve işbirliği 
imkânından yararlanılmalıdır. Nitelikli göçmenlere vatandaşlık verilmesi 
konusunda kolaylaştırıcı olunmalıdır. Bu yaklaşım, üniversite öğrencileri-
nin yanı sıra akademik personel, öğretmen, doktor, mühendis, sanatçı, ka-
naat önderi gibi nitelikli göçmenlerin uyum ve kaynaşmasına önemli katkı-
larda bulunacaktır. 

i. Nitelikli göçmenlerin istihdamında uzmanlık alanlarının dikkate alınma-
sına yönelik olarak diploma yeterlilikleriyle uyumlu istihdam alanlarının 
üretilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu konudaki gerekli sosyal ve yasal dü-
zenlemelerin yapılması yerinde olacaktır. 

j. İşbirlikleri karşılıklı tanışma, deneyim paylaşımı ve geleceğe yönelik ortak 
çalışmaların önünü açacağı için nitelikli göçmenler ile nitelikli yerli nüfu-
sun karşılıklı eğitim ve proje temelli işbirliklerinin arttırılmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır.

k. Yerel otoritelerin nitelikli Suriyeli göçmenlere yönelik uyum ve kaynaşmayı 
kolaylaştırıcı rollerinin güçlendirilmesi önem taşımaktadır. İstihdama yö-
nelik proje ve girişimlerde Göç Başkanlığı gibi göçmen istatistiklerine sahip 
kurumlardan veri desteğinin sağlanması sığınmacılara daha kolay ulaşılma-
sını sağlayacaktır.
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l. İşletmelerdeki %10 istihdam kısıtlamasının da göçmenler lehine düzenleme-
lerle genişletilmesi gerekir. Örneğin baro ve meslek odalarının sığınmacıların 
istihdamına yönelik kısıtlayıcı yaklaşımlarının aşılmasına ve kolaylaştırıcı 
düzenlemelere gidilmesine ihtiyaç vardır.

1.5.3. Eylem Planı ve Geleceğe Yönel ik Projeksiyonlar
a. Çocuklarda gözlemlenen uyum ve kaynaşma engelleri arasında dil problemi-

nin yanında ev sahibi ülke vatandaşlarına göre kendilerini mahzurlu olarak 
algılama ve çeşitli psiko-sosyal problemler yer almaktadır. Söz konusu sorun-
ların çözümüne yönelik olarak eğitim öğretim müfredatına ortak kültürel de-
ğerleri konu alan dersler ve eğitim kursları eklenebilir. 

b. Din gibi ortak inanç bağına dayalı değerlerin gücünden destek alınabilir. 
Örneğin, Suriye kökenlilerin yoğun olarak geldiği camilerde Cuma günleri 
Türkçe hutbenin yanında hutbe konusunu özetleyen kısa Arapça hutbeler 
okunabilir. Göçmen yoğunluğuna göre ticari işyerlerinde ya da işletmeler-
de kullanılan tabelalarda iki dilli (Türkçe-Arapça) yazımın tercih edilmesinin 
uyum/kaynaşma sürecine kolaylaştırıcı etkisi olabilir. 

c. Göçmenlerin kademeli geçişi/uyumu tercih edilmelidir. Bu çerçevede göç-
menlerin ev sahibi ülkenin hukuk düzenine ve yasalarına uygun bir yaşam 
tarzı benimsemeleri teşvik edilmelidir.

d. İlk, orta ve yükseköğretimdeki eğitim kayıpları için göçmenlere yönelik tak-
viye kursların düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca müfredatta her iki top-
lumun tanıtımının kültürel olarak desteklenmesi (okul öncesi müfredatında 
Suriyelilerin kültür ve dil derslerinin eklenmesi ve müfredatın objektif olarak hazır-
lanması), kademeli uyum ve kaynaşmaya ciddi katkı sağlayacaktır.

e. Yetişkin göçmen nüfusunun çok önemli bir kısmı dil sorunu yaşadığı için 
kademeli uyumu kolaylaştırmak amacıyla gençler gibi yetişkinlere de iyi bir 
dil eğitimi verilmelidir. 

f. Suriyeli ve göçmen karşıtlığı üzerinden ayrımcılığı tetikleyen faktörler üzeri-
ne titizlikle durulmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bir kısım persone-
lin vazifelerini icra ederken Suriyeli göçmenlere karşı ayrımcı ve görmezden 
gelici tutum ve davranışları konusunda gerekli denetim, ikaz ve yaptırımların 
ilgili birimlerce yapılması gerekmektedir. 

g. Akademik derece sahibi eğitimli göçmenlerin sahip oldukları sertifika ve dip-
lomaların denklik ve tanınırlığına ilişkin sorunların çözülmesi önerilmekte-
dir.

h. Meslekî eğitime akademik başarısı zayıf Suriyeli öğrencilerin dahil edilmesi, 
üretim süreçleri açısından önemlidir. 

i. Göçmenlerin istihdamında özel ve kamu sektörleri ve sivil toplum kuruluş-
ları arasında eşgüdümün sağlanması önemli bir ölçek olarak gözetilmelidir.

j. Göçmenlerin istihdam edildiği kayıt dışı sektörlerin kayıt altına alınmasına 
yönelik tedbirler alınmalıdır.

k. Sanayi ve ticaret odaları ile devlet kurumlarının istihdam ihtiyacı duyan nite-
likli sığınmacılara erişimini kolaylaştırmak için veri tabanı oluşturulmalıdır.
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2.EKONOMI

2.1. EMEK PIYASASI

2.1.1 Durum Tespi t i 
Emek piyasaları Türk halkının mevcut emek piyasası yönüyle bakıldığında 

dengesiz bir durumun olduğu görülebilir. Bu olgu sığınmacıların artmasıyla bera-
ber daha görünür hale geldi. Var olan işsizliğin artması söz konusudur. Bu durum 
resmi verilere yansımasa da bu konudaki gözlemlerde böyle bir durumun mevcu-
diyeti yönünde güçlü bir algının bulunduğu aşikârdır. Bu durum bazı sektörlerde 
vatandaşların lehine sonuçlanırken bazı sektörlerde aleyhine sonuçlanmaktadır. 
Özellikle ucuz iş gücü ihtiyacı olan ve kayıt dışı çalışmaya uygun sektörlerin yoğun 
bir şekilde göçmen çalıştırdığı (sanayi, inşaat, hizmet sektöründe) görülmektedir. 
Genelde sanayi sektörü sektörel zenginlik, ürün çeşitliliği, teknoloji kapasitesi, 
ihracat potansiyeli itibariyle önemli ve güçlü bir potansiyele sahiptir. Bu sebeple 
yatırımcı, kalifiye ara eleman ve vasıfsız eleman ihtiyacı da artmaktadır.

Bununla birlikte sanayi sektöründe;
a. Eğitimin 12 yıla çıkarılması sebebi ile yerinde ve uygulamalı olarak eleman 

yetiştirilememesi,
b. Eğitimli işsizliğin hızla artması ve üniversite mezunlarının haklı olarak eği-

tim gördükleri alanda çalışma talebi dolayısıyla potansiyel olarak en verimli 
olabilecek yaş grubunun üretimin dışında kalması,

c. Çırak-Kalfa-Usta ilişkisinin bozulması ve bu sebeple sadece meslek öğreni-
minin değil insani ilişkilerin, beşeri/sosyal/kültürel sermayenin gelişmeme-
si dolayısıyla yetişmiş iş adamı imkânını da olumsuz etkilemesi,

d. Yerli halkın mevcut işleri, teklif edilen vasıfsız pozisyonları ve verilen ücret-
leri yetersiz bulmaları, 

e. Mevsimlik sektörlerin sürekliliğinin olmaması ve bu sektörlerin kayıtlı/si-
gortalı iş imkânlarının sınırlı olması,

f. Vasıfsız işgücü gerektiren iş kollarındaki açığın kapatılamaması,
g. Hizmet sektöründeki meydana gelen artış,
h. Refah düzeyinin artması ve buna bağlı olarak iş tercihleri ve çalışma koşulla-

rındaki talepler ile piyasa şartlarının örtüşmemesi,
i. Tamamlayıcı ve ikame istihdam alanlarında nöbetleşe yoksulluğun sığınma-

cılar tarafından sürdürülüyor olması,
j. Yerli halkın iş tecrübesinin (makine kullanımı, üretim süreçleri vb.) yeterli ol-

maması.

Tarım ve Hayvancılık Sektöründe;
a. Hızlı kentleşmeye bağlı olarak köyden kente göçün artması, 
b. Hizmetler ve sanayinin sektörel payında meydana gelen artış,
c. Birçok ebeveynin çocuklarını tarım ve hayvancılık dışı sektörlere yönlendir-

mesi,
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d. Genç nüfusun tarım ve hayvancılık dışındaki alanlarda iş imkânlarına yö-
nelmesi 

e. Eğitim amaçlı kente göç,
f. Gençlerin özellikle evlilik çağındaki genç kadınların eş seçiminde kentte ya-

şamayı öncelemesi,
g. Tarım ve hayvancılık sektörlerindeki iş kalemlerinin emek yoğun olması,
h. Yükseköğrenim mezun sayısının ve kentleşmenin hızla arttığı ülkemizde 

tarım, inşaat vb. gibi işgücünü gerektiren alanlarda gereksinim duyulan ihti-
yacın göçmenler tarafından karşılanıyor olması,

i. Sektörün mesai ve hafta sonu tatili gibi mefhumlardan azade olması vb. sa-
nayi sektörünün mevcut durumunu özetler niteliktedir.

Buna karşılık Suriyeli göçmenlerin ekonomiye olan etkisini genel olarak değer-
lendirmek gerekirse: 

a. Tamamlayıcı işler yani yerel halkın çok da yapmak istemedikleri işlerde ça-
lıştıkları, ikame işlere talip oldukları gözlemlenmiştir. 

b. Bununla birlikte yerli halkın daha yüksek gelirli ve uygun işlere talip olma-
larından dolayı göçmenlerin zor işlere yöneldikleri (özellikle tarım, sanayi ve 
inşaat) gözlemlenmektedir. Dolayısıyla göçmenlerin istihdam ile verimliliğe 
olumlu katkıları olduğu anlaşılmaktadır. 

c. Göçmenlerin emek piyasalarına girişlerinde önemli sıkıntıların olduğu gö-
rülmüştür. En başında diploma denkliklerinin verilmemesinin emek piyasa-
larına girişte engel teşkil ettiği görülmektedir. 

d. Buna ilaveten düşük ücretler, uzun sürelerle çalışma, kayıt dışılık gibi ne-
denler göçmenlerin bir kısmının da kendi iş yerlerini açmaya sevk etmiştir.

e. Özellikle Halep’ten gelenlerin sanayi ve hizmet sektöründe iyi istihdam 
imkânları varken Türkiye’ye göç etmeleri ile birlikte Halep’teki bilgi beceri 
kapasitelerini kullanamamışlardır. Özellikle deri, sanayi, mobilya gibi alan-
larda yeteri kadar çalışma imkânı bulamamışlardır. 

f. Yapılan bazı sosyal yardımların ailede çalışan olmamasından dolayı istihda-
ma katılımı ve motivasyonu düşürdüğü gözlenmektedir. 

g. Emek piyasalarında bir diğer sorun, çalışma izninin kolay verilmemesinin 
kayıt dışılığı arttırmasıdır. Kayıt dışılık durumunda işveren tarafından dü-
şük ücret verme eğilimi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

2.1.2. Çözüm Öneri ler i
a. Özellikle nazari olarak ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdeki 

kural ve normlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Cenevre Sözleşmesi, in-
san hakları sözleşmesi ve uluslararası çalışma örgütünün 100 no’lu maddesi 
kapsamında istihdam, eşit işe eşit ücret, sosyal güvenlik ile ilgili maddele-
re ulusal mevzuat içerisinde riayet edilmesi ve özellikle göç ile ilgili ulusal 
mevzuatın oluşturulmasında uluslararası sözleşmelerin referans alınması 
gereklidir.
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b. 1951 yılında imzalanmış Cenevre Sözleşmesi’nin günümüz şartlarına uyar-
lanması oldukça önemlidir. Düzenli göçmenlerin % 85’i gelişmiş ülkeler-
deyken düzensiz göçmenlerin % 85’i az gelişmiş ve yoksul ülkelerdedir. 
Dolayısıyla göçün yükü gelişmekte olan ülkelerin üzerindedir. Bu yükün 
uluslararası alanda daha adil bir şekilde paylaşılması için 1951 Cenevre Söz-
leşmesi’nde insani düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir. 

c. Çalışma hayatında önemli bir aktör olan işçi sendikalarının çalışan göçmen-
lere yönelik bakış açılarının değişmesi ve burada kalan göçmenlerin kalma 
isteği neticesinde göçmenlere yönelik olumsuz tutumun değişmesi faydalı 
olacaktır. Öyle ki göçmenlerin kayıt altına alınması ve sendikaya üye yapıl-
ması hem kayıt dışılığı azaltacak hem de sendikal örgütlenmeyi arttıracaktır. 
Bu durum göçmenlerin haklarının farkında olmasını daha da kuvvetlendire-
cektir. Ayrıca kurumsal deneyim süreçlerinde öğrendiklerinin uygulanabi-
lirliğini, kendi ülkelerine döndüklerinde önemli bir kazanım olarak görmek 
mümkündür.

2.1.3. Eylem Planlar ı 
a. Göç ve göçmenlerle alakalı istatistiki bilgilerin daha şeffaf, bütüncül bir yak-

laşımla ilgili paydaşlarla paylaşılması yeni projeksiyonların oluşması açısın-
dan önemlidir.

b. 2011’den sonra ortaya çıkan kitlesel göç hareketi 10. yılını doldurmuştur. 
Yapılan çalışmalarda % 50 oranında göçmenlerin geri dönmek istemedikleri 
görülmektedir. Göçmenlerin talep ve beklentileri söz konusudur. Dolayısıyla 
artık kamunun bu gerçekliği göz önünde bulundurarak göçmenlere yönelik 
verilen haklarla ilgili -vatandaşlık da dâhil olmak üzere- yeni bir bakış açısı 
zaruri görülmektedir. 

c. Yapılan sosyal yardımlarda aile üyelerinin herhangi birisinin çalışmama şar-
tının gözden geçirilmesinin, göçmenlerin çalışmasını teşvik edici olacağı ve 
istihdamı arttıracağı öngörülebilir. Bu anlamda sosyal yardımların gerekirse 
ailenin gelirine göre kademeli olarak verilmesi daha adil olacaktır. İlaveten, 
yapılan sosyal yardımların istihdamı azaltıcı değil tam tersine arttırıcı etkisi 
hesaba katılmalıdır. 

d. Şehirlerde ortaya çıkan çocuk işçiliğinin önlenmesi için tedbirler alınmalı-
dır. Yoksullukla mücadele edilirken aile içerisinde ikinci bir iş yükü ortaya 
çıkmakta ve dolayısıyla bu durum da yoksulluk kısır döngüsünü ortaya çı-
karmaktadır. 

e. Belirli sektörlerde ve bölgelerde yığılmayı azaltmak amacıyla yığılmanın az 
olduğu sektörlere ve bölgelere yönlendirmeler yapılmalıdır. 

f. Emek piyasasına girişler diploma denkliğinin alınamaması yüzünden olduk-
ça zor olmaktadır. Dolayısıyla diploma denkliğinin alternatif çözüm önerile-
riyle kolaylaştırılması gerekmektedir. Bu çözüm önerileri arasında göçmenin 
uzmanı olduğu alanda bir eğitim ve arkasından sınavın yapılması önerilmek-
tedir. 
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2.2. GIRIŞIMCILIK

2.2.1. Durum Tespi t i 
a. Göçmen girişimciler yerli halkın girişimcilerinden daha çok risk alma eğili-

mindedirler. Bu nedenle Suriyeli göçmenlerin kısa sürede %10 gibi yüksek 
bir girişimcilik oranına sahip oldukları görülmüştür. 

b. İş gücü piyasasına girişteki engeller göçmenleri girişimci olmaya ve kendi 
işini yapmaya yönlendirmektedir. 

c. Göçmenler her sektörde ürün, süreç ve hizmet çeşitliliğine katkı sağlamak-
tadırlar. Göçmen girişimciler kendi piyasaları içerisinde yeni arz ve talepler 
oluşturmaktadır. 

d. Göçmen girişimciler kendi ülkeleri ve diğer komşu ülkeler ile irtibatlarından 
dolayı ülkemizin üretim ve ihracatına katkı sağlamaktadırlar. 

e. Göçmen girişimciler kendi ülkeleri ve komşu ülkelerle olan irtibatlarından 
dolayı daha ucuz hammadde ve kaynak teminine katkı sağlamaktadırlar. 

f. Göçmen girişimcilerin yasal mevzuatı yeteri kadar bilmemelerinden dolayı 
haklarını alamadıkları görülmektedir. Bu durum art niyetli firmaların suiis-
timallerine yol açmaktadır. 

g. Hızlı mevzuat değişimi özellikle göçmenlerin öngörülebilir yatırımları yap-
malarına engel olmaktadır. 

h. Özellikle Suriyeli göçmenlerin yurtdışı hareketliliği kısıtlı olmaktadır. Bun-
dan dolayı mal ve hizmet alım satımında Suriyeli yatırımcılar için çözüme 
kavuşturulması beklenen temel sorun alanları bulunmaktadır. Bunlar: 
• Yatırımcı Suriyelilere vatandaşlık verilmemesi,
• Teşvik ve kredi imkanlarından faydalanamama,
• Tüm bankalarda hesap açılmaması ve ithalat-ihracatla uğraşan yatırım-

cının para transferi yapamaması ana başlıklarından oluşturmaktadır. 

Oysa sığınmacı yatırımcılar;
• Türkiye’de talep kanalı (önemli bir tüketici grubu) oluşturmakta,
• Türkiye’nin dış ilişkiler açısından yakın bölge ülkeleri ile önemli bir 

köprü görevi üstlenmekte,
• Türkiye’nin dış ticaret açığının azalmasında ve pazar payı ve rekabet 

açısından kazanım sağlamakta,
• Yerel halk için yeni iş alanları oluşturmakta,
• Açtıkları şirketlerde istihdam etmek amacıyla Suriyeliler için hizmet içi 

eğitim kursları düzenlemekte,
• Yerel ekonomilere katkı sağlamaktadırlar. 

Sanayi ve hizmet sektöründe emek yoğun faaliyet gösteren yabancılara özel-
likle de Suriyelilere bakıldığında ise emek piyasalarında özellikle yerli halkın çok 
da tercih etmediği ve inşaat, imalat sanayi, tarım ve mevsimlik sektörlerdeki bilgi 
ve donanım bakımından nitelik gerektirmeyen vasıfsız eleman açığını kapattık-
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ları görülmektedir. Bu bağlamda üretime dahil olan kitlenin vasıfsız ve ara eleman 
açığını kapattığı ortak kanaattir. Bununla birlikte; 

• Tarım, hayvancılık ve sanayi sektöründe kayıt dışı istihdam en temel 
problem alanlarından biridir. Kayıt dışı istihdam hem işverenler hem de 
mülteciler için mağduriyetlerin doğmasına ve haksız rekabetin ortaya 
çıkması,

• Sığınmacıların istihdamına ilişkin mevzuat ve uygulama eksikliği,
• Devletin uzun vadeli göçmen işçilerle ilgili esnek ve dinamik politikası-

nın eksikliği,
• Suriye’deki mesleki yeterlilik belgelerinin Türkiye’deki denklik problemi 

ve bu belgelerin geri temin edilememesi ve bu konuda mevzuat eksikliği,
• Sığınmacı işçilerin İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) alanındaki eğitim eksikliği
• İletişim problemi,
• Sığınmacı işçilere yönelik İSG eğitimlerinin çok dilli olmaması,
• İSG konusunda sığınmacı işçilerin haklarını bilmemeleri,
• Sığınmacı işçilerin mesai haklarının tanınmaması ve yasal sürenin üs-

tünde çalıştırılmaları,
• Sığınmacı işçilerin eğitim seviyelerinin düşüklüğü problemi,
• Sığınmacı, mülteci gibi tanımların uluslararası tanımlarla uyumlu olma-

ması,
• Çocuk işçiliği sorunu.
Bütün bunlar bu alanda en temel problem alanlarıdır.

2.2.2. Çözüm Öneri ler i  (Nazari )
Yatırım ve güven ortamının tesis edilmesi için hem yerli hem de göçmen giri-

şimcilerin daha rahat yatırım yapabilmeleri maksadıyla yasal ve kurumsal düzen-
lemelerin öngörülebilir ve istikrar getiriyor olması gerekmektedir. Bu amaçla hızla 
değişen mevzuat, girişimcilerin risk almalarını engellemektedir. Göçmen girişim-
cilerin gelecek kaygısı taşımasına neden olan dışlayıcı siyasal söylemlerden olum-
suz etkilenmeleri söz konusudur. Bu olumsuzluk da ekonomideki potansiyel kapa-
site kullanımını düşürecektir. Ülkedeki ticaret ve sanayi odaları başta olmak üzere 
iş dünyasındaki STK’ların göçmen girişimciliğinin geliştirilmesi hususunda daha 
yaygın, sürekli ve etkin eğitim faaliyetlerinin arttırılması önem arz etmektedir. 

Türkiye’de yatırımcı olan yabancı (Suriyeli) sermayedarlar için;
a. Suriyeli girişimcilerle ilgili bir kurum ihdas edilmeli,
b. Suriyeliler konusu siyaset malzemesi olmaktan çıkarılmalı, 
c. Suriyelilerin geleceğinin belirsizliği sürekli gündeme getirilmemeli, 
d. Suriyeli yatırımcıların geleceği yasal yollarla güvence altına alınmalı,
e. Yatırımcıların tüm bankalarda hesap açabilmeleri ve özellikle swift işlemleri-

nin (döviz bazlı para transferinin) önündeki engeller kaldırılmalı,
f. Suriyeli yatırımcıların da teşvik ve kredi imkanlarından faydalanması sağlan-

malı,
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g.  Seyahat özgürlüğü sağlanmalı,
h. Suriye’de güvenli bölgede kurulacak organize sanayi bölgesinde üretilecek 

ürünlerin Türkiye’ye ithalatı ve 3. ülkelere ihracatı yasal olarak güvence altı-
na alınmalı,

i. Türkiye’den ithalat yapan tampon bölge tüccarlarının Türkiye’ye ticari amaç-
la kısa süreli gelebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalı,

j. Bürokratik engeller kaldırılmalı ve ekonomik hareket ve akışkanlık kolaylaş-
tırılmalı,

k. Suriyelilerin istihdam sorunlarının çözülmesi için iş kanunları değiştirilmeli,
l. İlgili mevzuat Arapçaya çevrilmeli,
m. Gelecekte Suriye’nin yeniden inşası için ekonomik alanda iş birliği yapılmalı,
n. Yabancı yatırımcıların projeleri için daha fazla imkân ve avantaj sağlayan en-

düstriyel ve ticari kompleksler kurulmalı,
o. Suriyeli ekonomik topluluklar ticaret odalarında temsil edilmeli,
p. Mülk edinme ile ilgili sorunlar ortadan kaldırılmalı.

Farklı Sektörlerde Çalışan Suriyeli İşgücü İçin;
a. Tarım, hayvancılık, sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli 

personel, kalifiye ara eleman ve vasıfsız işgücüne ilişkin sektörel düzeyde 
ihtiyaç analizleri yapılmalı,

b. Sığınmacı işgücünün mevcut mesleki beceri profili ile hangi sektörlerde is-
tihdam edilebilecekleri ve hangi alanlarda girişimcilik kapasitelerinden ya-
rarlanabileceğinin belirlenebilmesi amacıyla ihtiyaç analizleri yapılmalı, 

c. Mesleki beceri profili envanteri çıkarılmalı,
d. Meslek sahibi olan sığınmacıların tespiti ve uygun işe yerleştirilmesi için sı-

ğınmacılara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile işgücü piya-
sasının temsilcileri arasında bilgi sağlama konusunda daha sıkı bağlar ve iş 
birlikleri tesis edilmeli, 

e. Sığınmacıların tüm sektörlerde kayıtlı işgücü olarak çalışmaları için yasal 
mevzuat yeniden gözden geçirilmeli ve göç politikaları belirlenirken bu hu-
sus göz ardı edilmemeli,

f. Geçici Koruma statüsünde bulunan Suriyeliler, kayıtlı olduğu ilde çalışma iz-
ninden muaf tutulmalı,

g. Yabancıların istihdamında 5+1 kuralı kaldırılmalı,
h. Şehirlerin işçi çalıştırma kapasitesine göre çalışma izinleri verilmeli,
i. İşçi/işveren hakları, çalışma koşulları, iş etiği, mevzuat, sorumluluklar ve 

sosyal haklar konusunda sadece sığınmacı işgücü değil işverenler de bilgi-
lendirilmeli, yeni düzenlemelerden haberdar edilmeli, bu sayede de mağdu-
riyetlerin ve bilgi eksikliğinden kaynaklı sorun ve gerilimler giderilmeli,

j. Göçmen işçilerin, ihtiyaç duyulan belli sektörlere yönelmesini teşvik etmek 
ve işveren yükünü hafifletmek için o sektörlerde SGK pirim vb. indirimleri 
uygulanabilir. 

k. Emek piyasalarında çalışan sığınmacı işgücüne yönelik sosyal medya yazılı 
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ve görsel basında sıklıkla dile getirilen “rızkımızı/işimizi elimizden alıyor-
lar” söyleminin önüne geçilmesi, yabancı düşmanlığı, nefret söylemi ve ırk-
çılık yapanlar için yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

1.1.1. Eylem Planlar ı 
a. Göçmenlerin döviz transferlerinde özellikle de Suriyelilerin yasaklarla kar-

şılaştıkları bilinmektedir. Bu durum kayıt dışı para transferlerine yol açmak-
tadır. Dolayısıyla bankaların Suriyelilerle ilgili döviz transferinde yasaklar 
yerine şeffaflığı göz önüne alarak kayıtlı ekonomiye geçişleri desteklenme-
lidir. Dolayısıyla ihracat potansiyelinin artmasını olumsuz etkilemektedir. 

b. Suriye’nin kuzeyi ile ticari faaliyetlerin tüm Suriye devleti ile bir görülme-
melidir. O nedenle Suriye’nin kuzeyi için ekonomik ve sosyal hareketlilikte 
pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Böylelikle ülkemizde bulunan Suriyelilerin o 
bölgeye ürün ithalat ve ihracatı daha kolay gerçekleşecektir. 

c. Göçmen girişimcilerin ticari faaliyetlerinde karşılaştıkları ticari sorunların 
çözümünde ülkede faaliyet yürüten iş adamları derneklerinin rol oynaması 
önem arz etmektedir. 

d. Ticaret ile uğraşanların (işveren ve temsilcileri) iller arasındaki hareketi kolay-
laştırılmalıdır. Çünkü iş dünyasında hareketlilik ve farklı illerdeki bağlantı-
ları güçlü kılmak için hareket serbestliğinin sağlanması gerekmektedir. Aksi 
durum ticaret mantığına aykırı olduğu gibi üretimin önünde de engel teşkil 
etmektedir. 

e. İşverenlere yönelik çalışma izni süresi kademeli olarak uzatılmalıdır. 
f. Sermaye sahibi ve/veya göçmenlere potansiyellerine göre kademeli olarak 

farklı statüler (vize, gerekirse uzun dönem çalışma izni, vatandaşlık izni vb.) be-
lirlenmelidir. Öyle ki, bu kademeler ile göçmen girişimcilerin üretim, istih-
dam ve ihracatı hem ulusal hem de uluslararası alanda artırması beklene-
bilir. 
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3. EĞITIM

3.1. GÖÇMENLERIN OKULLAŞMA DURUMU
Suriyeli öğrencilerin çoğunluğunu oluşturduğu sınıf ve okul ortamlarında hem 

eğitim hem de yönetim zaafları ortaya çıkmaktadır. Sınıflarda sayıca daha ka-
labalık olduklarında Türkçeye gerek duymamakta ve kendi aralarında kapalı bir 
ortam oluşturmaktadırlar. Böylece eğitim yoluyla sağlanacak uyum ve toplumsal 
kaynaşmada sorunlar belirmektedir. Bu durum ayrıca fiziksel olarak kapasiteyi 
ve donanımları, hatta sarf malzemelerinin tüketim hızını etkilemektedir. Özel-
likle Gaziantep ve Kilis örneğinde göçmen çocukların okullaşma oranı yığılmalı 
bir durum arz etmektedir. Okul türleri bakımından da yığılmalar söz konusudur; 
Anadolu ve Fen Liselerine nazaran İmam Hatip Liseleri’nde yığılmalı bir durum 
vardır.

3.1.1. Durum Tespi t i
a. Okullaşma oranında henüz tam başarı yakalanmış değildir. Son iki yıldır 

göçmen öğrencilerin okullaşma durumu -salgın etkisine bağlı da olabilir- 
yeterli düzeyde değildir.

b. 5 ve 17 yaş arasında 1 milyon 365 bin 884 okul çağında nüfusu mevcuttur. 
Okula kayıtlı öğrenci sayısı ise 935 bin civarlarındadır.

c. Göçmenlerin okullaşma sürecinin önemli bir bileşeni olan Geçici Eğitim 
Merkezleri 2014 yılında 2014/21 sayılı genelge ile başladı. 

d. Göçmenlere yönelik eğitim programımızın olmaması, Türkçenin nasıl öğ-
retileceği hakkında materyallerin bulunmaması, okuldaki fiziki imkânların 
kısıtlı olmasından ve öğretim programlarının olmamasından dolayı 2014 
yılında MEB GEM’leri kurdu.

e. GEM’ler Suriye eğitim sistemini, Suriye’ye dönmesi istenen çocuklar için 
öğrencilerin burada geçici olarak eğitimleri devam ettirmesi için kurulan 
eğitim merkezleridir. 

f. GEM’lerin 2014 yılında kurulması 2011 ile 2014 arasında bir eğitim açığı 
oluşmasına neden oldu. Ancak bu 2011-14 yılları arasında hiçbir şey yapıl-
madığı anlamına gelmemektedir.

g. İlk etapta göçün geçici olduğu düşünüldü. 2011 ile 2014 arasında STK’lar 
sürece dâhil oldular. Fakat yeterince gelişim sağlanamadı. Hollanda, Norveç 
vb. ülkelerin sivil toplum kuruluşu görünümündeki yapıları Suriyeli göç-
menlerden nitelikli kişileri kayıt altına alıp seçip götürdüler. Bu kargaşa du-
rumunu fırsat bilip kendi dil ve kültürlerini aktarmaya çalıştırlar. Bunu da 
eğitim adı altında gerçekleştirdikleri görülmüştür.

h. GEM’lerde 2014-2016 yılında kendi dilleri ve kendi müfredatlarıyla beraber 
eğitim verildi. Ancak Mili Eğitim Bakanlığı o eğitim kurumlarında kullanıla-
cak kitapları Türk irfanına uygun olup olmadığını, güvenlik ve kültür alan-
larını dikkate alarak inceledi.

i. 2016 yılında göçün geçici değil kalıcı olduğuna dair bir kanaat oluştu. 2016 
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yılında tedrici olarak 1, 5 ve 9. sınıflarda kademeli bir geçiş sağlanmaya 
çalışılmıştır. Tedrici geçiş denklik sistemiyle gerçekleştirildi. GEM’lerden 
2016-2018 yıllarına kadar geçişler kademeli yapıldı. 2020 yılında GEM’ler 
kapatıldı.

j. 26 ilde Suriyeli mültecilerin yoğun olduğu yerlerde, okullarda ikili eğitime 
geçilmeye başlandı. Öğretmen açığı ücretli öğretmenlerle dolduruldu. An-
cak öğretmenlerin birçoğu söz konusu hedef kitleye tam olarak uygun değil-
di. Öğretmenlerin yabancı öğrenciler ile ilgili tecrübeleri çok kısıtlı olması 
hasebiyle tecrübe aktarımı da o oranda az oldu. 

k. Okullardaki seyyar dersliklerde eğitim ve öğretim gerçekleştirilmeye başlan-
dı. Okullar da fiziksel olarak yetersiz durumdaydı. Bu süreç boyunca 2014-
2017 yılına kadar Halk Eğitim üzerinden Türkçe eğitimi verildi. 

l. Okullaşma verilerine bakıldığında lise dönemi ile ilgili düşük bir okullaşma 
oranının başından beri devam ettiği görülmektedir ki bunun en büyük sebe-
bi bu yaş grubu öğrencilerin çalışmak zorunda kalmasıdır. 

3.1.2. Çözüm Öneri ler i 
a. Göç ve Acil Durumlarda Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek 

belli bir oran ölçüsünde; sığınmacı ve göçmenlerin yaşamını sürdürdüğü il 
ve ilçelerde taşra teşkilatları oluşturulabilir.

b. Bu illerde sığınmacı ve göçmen çocukların eğitimleri ile yetişkinlere yönelik 
sosyal uyum ve yaşam eğitimini yerel düzeyde düzenlemek üzere; Göç ve 
Acil Durumlarda Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı, İl Milli Eğitim Müdür-
lükleri uhdesinde GÖÇDEM (Göçmen Çocuklar İçin Danışma ve Eğitim Merke-
zi) kurulabilir.

c. Sınıfta oransal olarak göçmen sayısı daha az olsa uyum daha kolay olabilir. 
İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları düzeyinde alınacak kararlarla, hem yer-
leşim birimleri (mahalle, ilçe, il…) hem de okullar düzeyinde göçmen nüfu-
sun dağılımında dengeleyici bir politika izlenmelidir. 

d. Sınıflardaki yabancı öğrencilerin yerli öğrencilere oranının yüzde yirmiyi 
geçmemesi için dikkat edilmeli, bu durum uyum ve kaynaşma için oldukça 
önem arz etmektedir. Özetle, okullarda Suriyeli öğrenciler % 20’lik bir kota-
yı aşmamalıdır.

e. Çok kültürlülüğün toplumsal kabulü ve toplumsal etkilerinin yönetilebil-
mesi için eğitim fakültelerinden başlayarak, Çok Kültürlülük ve Toplumsal 
Uyum konulu bir dersin ulusal müfredatın bir parçası haline acilen getiril-
mesi gerekir. Göçmen kadınlar, çocukların eğitim ve rehabilitasyonu Türki-
ye’ye uyum bağlamında ve stratejik anlamda son derece kritik bir alandır.

f. Suriyeli kadınların yaygın eğitim ve sürekli eğitim merkezlerine yönlendiril-
mesi gerekmektedir. Kadınların bu kurumlarda hem toplumsal uyum hem 
de kurumsal etkileşimlerinde ahlâkî kurallar ve geleneksel davranış kalıpla-
rımıza nasıl uyacakları konusu öğretilmelidir. 
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g. Oluşturulacak eğitim modülleri ile “örtük” bir müfredatı derslerin arasına 
serpiştirerek “doğaçlama gelişen” bir içerik olarak kültürleme-uyumlaştırma 
meselesi işlenmeli. 

3.2. GÖÇMENLERIN TÜRKÇE ÖĞRENIMI VE ÖĞRETIMI

3.2.1. Durum Tespi t i
a. Göçmen çocukların hedef dil olarak Türkçeyi anlama ve eğitim ortamların-

da işlevsel olarak kullanma sorunları vardır. Bu durum doğal olarak resmi 
eğitim sürecinde akademik başarıyı olumsuz etkilemekte, tahsis edilen kay-
nakların kullanımını verimsizleştirmektedir. Bunun ötesinde Türkçeyi ileti-
şim dili olarak kullanamayan bir yabancının toplumsal uyumu da mümkün 
olmamaktadır. Yeni bir ülkenin dilini öğrenirken ve eğitim imkânlarından 
yararlanmada fırsat eşitsizliği söz konusudur. Mültecilerin yaşadıkları trav-
ma sonrasında, savaş öncesi duruma gelmeleri psikolojik dayanıklılık (resi-
lience) gerektiren bir durumdur. 

b. Göçmenlere Türkçe öğretimi 2011-2014 arası STK’lar tarafından yürütül-
müştür. Bu durumun sebebi ise göçün geçici olduğu düşünülmesidir.

c. 2014-2015 gelen Suriyeli STK’larda oluşan bir heyet MEB’ten sadece vatan-
daşlığa alınanlara ve Halk Eğitim Merkezleri üzerinden Türkçe eğitimi tale-
binde bulunmuşlardır. 

d. 2016 Nisan-Mayıs Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Suriyeli STK 
temsilcileri ile Türkçe eğitimine yönelik bir istişare toplantısı düzenledi. 
Toplantı sonucunda Suriyeli STK’larca neden Türkçe öğretilmediğini sorgu-
lanmıştır.

e. Ayrıca Suriyeli STK’lar GEM’lere Türkçe öğretmeni ve ders kitabı verileme-
diğini ve kendilerine Türkçe öğrenmenin gerekliliğini yeterince anlatılma-
dığını ifade ettiler. Bu toplantı sonucunda Hayat Boyu Öğrenme Genel Mü-
dürlüğü şu kararları almıştır:

• GEM’lerin tedrici olarak kapatılması,
• Suriyeli çocukların Türkçe öğretiminin önünün açılması; bunun için 

gerekli alt yapının hazırlanması. Fizikî Ortam, Materyal, Eğitmen çalış-
malarının başlatılması.

• Geçici Suriye hükümeti yetkilileri Türkçe öğretimine sıcak bakmadık-
ları ve eğitimin Arapça devam etmesini Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü’ne ilettiler. Bu talep Genel Müdürlük tarafından uygun gö-
rülmemiştir. 2016 yıllında Suriyelilere Türkçe öğretimi Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğü’nden alınarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlü-
ğü’ne bağlandı. Bu sürece kadar Suriyeli çocuklara haftada 5 saat Türkçe 
dersi verilmekteydi. Dersi veren öğretmenlerin Türkçe öğretmeni olma 
kriteri ise belli bölgelerde yetişmiş kişi yetersizliğinden dolayı yerine 
getirilememekteydi.
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• 2016 Haziran ayı itibariyle Suriyeli göçmenlere Türkçe öğretimi gerçek-
leştirmek üzere PIKTES projesi hayata geçirildi. Bu süreçte ders kitabı, 
kaynak, materyal bulunmamaktaydı.

Zaman içinde;
• Öğretmenlerin yetiştirilmesi,
• Müfredat, kitap ve gerekli materyallerin tedarik edilmesi konusunda 

çalışılmaya başlanması,
• Yeni materyallerin hazırlanması gerçekleşti.

GEM’lerdeki Türkçe Öğretim Süreci:
• GEM’lerde Türkçe öğretimi 5 saat idi ve 2016 yılında ilkokullarda 15 

saate çıkartıldı ve daha sonra bunun yetmediği anlaşıldı, 25 saate çı-
karıldı.

• 2016-2020 arası ayrı bir değerlendirme söz konusudur.
• Bu zaman zarfında Türk eğitim sisteminde ek dil desteği yoluyla eğitim 

verildi.
• Bu aşamada GEM’ler Türkçe eğitim merkezine dönüşmüş gibi çalışarak, 

ilk önce 15 saat Türkçe eğitimi verilirken daha sonra 25 saat Türkçe 
eğitimi verildi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Maarif Vakfı yapmış olduğu 
protokol ile yabancılara Türkçe öğretimi Programı hazırlanmıştır.

• 2020-22 yılları arası profesyonel dönem olduğu söylenebilir. 

3.2.2. Çözüm Öneri ler i  (Nazari )
a. Öncelikle birlikte yaşama bilincinin oluşması gereklidir.
b. Hedef kitle içerisinde Türkçe dil beceresine sahip olma durumları birbirle-

rinden farklı olan öğrenciler aynı sınıflarda eğitim almamalı, aynı nitelikle-
re sahip olan çocuklar ortak sınıflarda eğitime alınmalıdır.

c. Hedef kitlenin dil öğrenme amaç ve ihtiyaçlarına uygun (eğitim, mesleki, 
sağlık vb.) eğitim ortamları, materyal ve öğretmen yeterliliğini geliştirecek 
eğitim içeriği planlanmalıdır.

d. Göçmenlerin Türkçe öğretiminin yanı sıra kendi ana dillerinde seçmeli ders-
lerin açılması ve bu süreçle alakalı öğrenci veli bilgilendirmesi yapılmalıdır.

e. Göçmen öğrenciler için olabilen en erken yaşta, esnek zamanlı, Türkçe ha-
zırlık sınıfları/programları geliştirilebilir. Örneğin yaz tatillerinde, camiler-
de ve uygun kurumlarda yaz kursları şeklinde, tamamlayıcı veya geliştirici 
Türkçe öğretimi verilebilir. 

f. TÖMER-Diyanet-MEB gibi kurumlar bu konuda işbirliği yapabilir. Türkçe 
öğretimi yanında kültürel normların da aktarıldığı başlangıç düzeyi bir uyu-
mun temelleri bu süreçte atılabilir. 

g. Suriyeli göçmenlerin, özellikle de burada doğan ve resmi eğitim sürecine 
katılan genç kuşakların, Türk toplumunun göçmenlerden nasıl bir davra-
nış beklediklerini ve yazılı olmayan bazı toplumsal kuralların da varlığını 
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hissettirecek bir uyum programına dahil edilmeleri gerekir. Bu tür bir “kay-
naştırma” Türkçe öğretiminin içinde gömülü şekilde verilebilir. Ayrıca, sa-
vaş sonrası travma yaşayan göçmenlere, psikolojik dayanıklılık eğitimi de 
verilebilmelidir.

3.3. GÖÇMEN ÇOCUKLARIN MESLEKI EĞITIMI

3.3.1. Durum Tespi t i
a. Konu ile alakalı PİKTES projesi kapsamında göçmenlerin mesleki teknik ve 

eğitime yönlendirilmesi ile bilgilendirmeler yapıldı ve öğrencilerin bu sü-
reçte şevklerini arttırmak amacı ile bir burs ve taşımalı eğitim desteği sağ-
lanmaktadır. Mesleki liselerde görev yapan öğretmen ve idarecilere yönelik 
konu ile alakalı farkındalık eğitimi verilmektedir ve ayrıca öğrencilere mes-
leki eğitim verecek öğretmenlere yönelik ise farkındalık eğitimi verilmek-
tedir. 

b. MEB ve Avrupa Birliği fonları aracılığıyla Türkiye’de çıraklık mesleği icra 
edecek öğrencilere yönelik Türkçe ve meslek kursları verilmektedir.

c. MEB ve iç işleri bakanlığı aracılığıyla 18-65 yaş arası yetişkinlere yönelik 8 
saatlik sosyal uyum yaşam eğitimi (SUYE) verilmektedir.

d. Halk eğitim merkezlerinde yetişkinlere yönelik kurslar verilmektedir.

3.3.2. Çözüm Öneri ler i 
a. Mesleki kabiliyetlerin tespit edilmesi ve kabiliyetlerine uygun eğitim alma-

larının sağlanması, hangi meslek alanında eğitim alacakların belirlenmesi,
b. Mesleki liseye gidecek öğrencilerin staj yapacakları alanların çeşitlendiril-

mesi ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ve projelerin yapılması.

3.4. HAYAT BOYU ÖĞRENME 

3.4.1. Durum Tespi t i
a. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü örgün ve yaygın eğitimi bünyesinde 

bulunduran bir kurumdur. Ülkenin meslekî alanlardaki bilgi ve birikiminin 
aktarılmasında en önemli köprüdür. Bünyesinde beş okul üç eğitim merkezi 
(halk eğitim, turizm eğitim, mesleki eğitim) barındıran MEB’in diğer yarısıdır.

b. Suriyelilere verilen eğitimin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne ak-
tarılması Genel Müdürlüğün yapısına son derece uygun olmuştur. Türki-
ye’nin 81 il 845 ilçesinde toplam 986 Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim 
Merkezi, 30 Olgunlaşma Enstitüsü ile hizmet veren bir kurumdur.

c. Çözüm Önerileri
d. İl ve ilçelerdeki fiziki ortamlar iyileştirilmeli. 
e. Yönetici ve öğretmen değişikliklerinin Genel Müdürlük bünyesinde yapıl-

ması.
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f. Görev yapan öğretmen ve usta öğreticilerin çoğu ücret karşılığı emek veren 
eğitimcilerdir. Bunların da devletin diğer kadrolu öğretmenleri gibi kadro 
haklarının verilmesi eğitimin kalitesi, sürdürülebilirliği ve hakkaniyet açı-
sından son derece önem arz etmektedir.

g. Türkiye’ye göç yoluyla gelen bireylerin geldikleri ülkelerin önceki öğrenme-
lerini belgelendirenlerin o belgelere istinaden iş ve işlemlerinin (denklik) 
yürütülmesi, belgesi olmayanlar için ise seviyelerine uygun sınav sistemleri 
geliştirilmesi, yapılan sınav sonuçlarına göre eğitim içeriklerin planlanması.
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SONUÇ VE ÖNERILER
Çalıştaylar, belirli konular etrafında bir araya gelen uzman ve çalışanlar tarafından be-

yin fırtınası yapılan ve ilgili konulara yönelik önerilerde bulunulan değerli çalışma süreçle-
ridir. Cihannüma olarak ülkenin önemli konularından birisi olan Göçmen ve Sığınmacılar 
meselesini birkaç masa etrafında bir araya gelen uzman ve saha çalışanları ile bu şekilde 
değerlendirdik ve çeşitli çözüm önerilerinin oluşmasına katkılar sunmaya gayret ettik. Bu 
iyi niyetli çabamızın yegâne gayesi, başta ülkemiz olmak üzere yakın coğrafyamız ve bütün 
insanlığın hayrına yarayacak bir katkı sunmaktır. 

İnsanlığın/insaniyetin adeta en kıymetli tarihsel tecrübelerinden biri olan Anadolu-
muz’un yaşadığı sığınmacı/mülteci ve göçmen imtihanı, tarihte olduğu gibi bugün de dev-
let-millet kaynaşmasının en iyi örneklerinden birini sunmaktadır. Milletin derin irfanıyla 
karşıladığı bugünkü sürece, kendi mahallesinde çözümler oluşturan bir ülke olduğumuzda, 
aslında insanlığın bu ortak sorununa örnek çözümler de oluşturmuş olmaktayız. Gönül 
ister ki bu insanlık adasına sığınan veya daha iyi hayat yaşamak maksadıyla buraya gö-
çen insanların, kendi ülkelerinde aradıkları huzur ve refaha kavuşmaları hızla mümkün 
olabilsin. Bununla birlikte yurtlarını terk etmek zorunda kalan insanlara gönüllerini açan 
coğrafyanın çocukları olarak bu duruma çeşitli bakış açıları kazandırmak ve bazı çözümler 
oluşturma çabasında olmak ayrıca bir insanlık görevimizdir diye düşünmekteyiz.

Bu konuyla ilgili olarak aslolan şeyin, mültecilerin kopmak zorunda kaldıkları ülke-
lerine geri dönüşleri olduğunu biliyoruz. Ülkelerinde yaşanan çatışma süreçlerinin sona 
ermesi ile sağlıklı bir şekilde huzurlu hale dönüşmüş olan ülkelerine dönüşleri temenni-
mizdir. Bununla birlikte ülkemizde misafir ettiğimiz milyonlarca mülteci ve göçmenin çe-
şitli sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar ülkemizde yaşanması hasebiyle onlara çözümler 
sunmak, bunun için çalışan ve fikir üreten insanlar ile bir araya gelerek çareler aramak da 
gereklidir. Dolasıyla burada üretilen içerik öncelikle ülkemiz için üretilmiştir.

Bu temenni ve genel çerçeve ile birlikte gerçekleştirilen Göç Çalıştayı’nda öne çıkan ve 
üzerinde hassasiyetle durulması gereken noktaları şöyle genellemek mümkündür:

Göç olgusu, içinde yaşadığımız çağın temel insanî sorunların birisi olarak dünyanın 
hemen her yerini, tüm insanlığı ilgilendiren bir meseledir. Nihai olarak göçler içtimai, 
iktisadi, siyasî ve dinî veçhelere sahip olmak bakımından bütün olarak insan yaşamı ve 
insanın içinde doğduğu tabiî dünya ile onun üzerinde tesis ettiği yaşam alanlarının düzeni 
üzerinde büyük etkilere sahiptir. Bu nedenden dolayı göç olgusuna ilişkin net bir duruş, 
yaklaşım ve tutum içinde olmak, sadece fertlere ve sivil toplum kuruluşlarına değil aynı 
zamanda devletlere ve siyasî oluşumlara düşen temel görevlerden birisi olarak görülmeli 
ve konunun hassasiyeti birincil bir netice olarak kaydedilmelidir.

Göç Çalıştayı’nın somut olarak üzerinde durduğu sorunlar açısından değerlendirildi-
ğinde de öncelikle içtimaî etkileşim alanının büyük oranda belirlendiği günlük siyasî ve 
iktisadî odaklanmaların ötesine geçme gereği ön plana çıkmaktadır. Türkiye bir taraftan 
Osmanlı Devleti’nden miras alınan tarihsel sorumluluğu üzerinden değerlendirilmekte ve 
bölgesindeki mağdur ve mazlumlar için doğal bir sığınak olarak algılanmaktadır. Bu açıdan 
ülkemiz göçmenler için daimi bir hedef ülke konumundadır. Diğer taraftan Türkiye, 21. 
Yüzyılın endüstriyel toplumsallığının oluşturduğu kültürel ve zihinsel kalıplar açısından 
küresel finans dünyasının bir parçası ve hatta giriş noktası olarak görüldüğünden aynı 
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zamanda bir geçiş ülkesi konumundadır. Bu sebeplere bağlı olarak yaklaşık 4 milyon göç-
mene ev sahipliği yapan ülkemiz hem coğrafî ve tarihî konumu gereği mirasına beşiklik 
yapmakta hem de her geçen yükselen değeriyle geleceğe şekil verecek insan profilini yö-
netme potansiyelini elinde tutmaktadır.

Bununla beraber Koronavirüs salgını ile küresel ekonominin merkez ülkelerinin çevre-
ye ittiği diğer ülkelerle beraber mevcut kapitalist paradigmaya bağlı kalındığı ölçüde eko-
nomide döngüsel olarak yaşanan sorunların mevcudiyeti ile birleştiğinde göç olgusunun 
ağır sonuçları da gözlemlenebilmektedir. Genelde olumsuz görülebilecek bu sonuçlar; suça 
bulaşma, terör, toplumsal kargaşaya yol açma riski içermesi açısından olduğu kadar yasal 
durum ve resmi statülerle ilgisi açısından güvenlikle ilgili ve hukukî bir boyuta; fertlerin 
toplumsallaşma süreçlerini biçimlendiren ve toplumsal normları öğrenme, kabullenme ile 
tamamlanan toplumsal içerme, uyum, kaynaşma ve bütünleşme ile ilgili olarak sosyolojik 
bir boyuta; emek piyasası koşulları başta olmak üzere üretim, tüketim ve mübadele süreç-
lerinde hukukî ve meşru birer fail olarak bulunulması açısından olduğu kadar Türkiye’nin 
enflasyon, ekonomik büyüme ve işsizlik rakamları üzerindeki etkilerine kadar uzanan 
makro etkileşim potansiyeli ile ilgili ekonomik bir boyuta sahiptir.

Bütün bu sonuçların ilgili kurum ve kuruluşlarca tek tek ele alınması ve insanî bir so-
runla yüzleşildiğinin bilincinde olunarak üzerinde bütüncül bir bakış açısıyla durularak 
sorunsallaştırılıp çözüme kavuşturulması bir gereklilik gibi gözükmektedir.
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