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Editörden...
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üye belediyelerinin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışmalarda bulunan birimlerinin temsilcilerinden teşekkül eden MBB Göç Platformu kapsamında yerel yönetimler
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Türkiye’de 1950’lerden Günümüze
Kırdan Kente İç Göç
Merve Ağca
Türkiye’de 1950’lerden
Günümüze Kırdan Kente
İç Göç

Günümüzde evrensel bir karaktere
sahip olan göç kavramı kısaca insanların bulundukları yerden ekonomik,
sosyal, siyasal ve kültürel nedenlerden
dolayı başka yerlere hareket etmeleri
olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de
kentleşme süreci kırdan kente göç
mevhumu ile birlikte çok hızlı bir
şekilde gerçekleşmiştir. 1950 yılında
Türkiye’de 63 il bulunurken kentli
nüfus oranı %18,1 olarak karşımıza
çıkmaktadır. 1960›a gelindiğinde ise
%26,3 olan kent nüfusu 67 ilde ikamet
etmektedir. Bu oran 1970’te %35,8›e
ulaşırken 1980 yılında kentsel nüfus %45,4 olmuştur. 1990 yılında ise
il sayısı 73 olurken kentsel nüfusun
toplam nüfusa oranı %56,3’e yükselmiştir. 2000 yılında gerçekleştirilen
genel nüfus sayımı sonuçlarına göre
81 ilde yaşayan nüfusun oranı ise
%65›e ulaşmaktadır (Başel, 2011:517).
Bu noktada kırdan kente göçle birlikte ortaya çıkan nüfus artışı önemli bir
faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Nitekim sosyal, ekonomik ve siyasal
sebeplere bağlı olarak gelişen iç göç
hareketlerinin ekseriyetle ülkelerin
geri kalmış bölge ve kentlerinden
daha gelişmiş bölge ve kentlerine doğru gerçekleştiği gözlemlenmektedir
(Özer, 2004:24). Bu bağlamda Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren başlayan kırsal alanlardan kentsel alanlara
göç olgusunun sebepleri ele alındığında ilk olarak kırsal ve kentsel alanlardaki sosyal ve ekonomik dinamiklerin
incelenmesi gerekmektedir. Bu minvalde 1950’lerden günümüze kırdan
kente göç olgusunu itici, çekici ve kolaylaştırıcı faktörler olmak üzere üç
başlık altında ele almak mümkündür.

İtici Faktörler: Tarımda
Çözülme ve Göç

likler de kırdan kente göçün bir diğer
nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kırdan kente göç sürecinde incelenmesi gereken bir diğer önemli faktör
olan köylerdeki sosyokültürel durum
ele alındığındaysa geleneksel geniş
aile yapısının yaygınlık gösterdiği
kırsal alanlarda geniş ailelerin oluşturduğu baskı ve kontrol mekanizması ile kan davaları gibi toplumsal
olgular nedeniyle köyde yaşayan bir
kısım insanın can ve mal güvenliğinden endişe etmesi kırsal alanlardan
kentsel alanlara doğru göç sürecinde
itici kuvvetler olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan deprem, sel
vb. doğal afetler de zorunlu göçlere
neden olurken bölgeler arası ekonomik farklılıklar ve bölgesel dengesiz-

1950’li yıllar ile 1960 yılı arasında,
kırsal ve kentsel nüfus dağılımında
önemli oranlarda bir değişimin olduğu gözlemlenmektedir. Yapılan nüfus sayımları sonuçlarına göre 1950
yılında nüfusun dörtte biri kentlerde
yaşamaktadır. 1960 yılına gelindiğinde ise kentli nüfus oranının % 30,54’e
ulaştığı görülmektedir. 1940’lı yıllardan sonra Marshall Yardımı vb.
Batı kaynaklı maddi yardımların da
etkisiyle hızlanan kapitalistleşme ve
modernleşme süreçleri içerisinde
köylerde tarım sektöründe bir çözülme yaşanmıştır ( İçduygu ve Sirkeci,
1999:269). Bu duruma paralel olarak
1950’li yıllar ve sonrasında kırdan
kente iç göç süreci ele alındığında dönem içerisinde sanayi alanındaki gelişmeler doğrultusunda kentsel alanlardaki iş olanaklarının artması ve
kentlerde sunulan hizmetlerin çeşitliliğinin yanı sıra sağlanan hizmetlere
erişimin kentlerde daha kolay olması
gibi hususlar çekici faktörler olarak
karşımıza çıkmaktadır. 1960’ların
sonlarından 1980 yılına kadarki sürece bakılacak olursa, bu dönem içerisinde iç göçün belirleyici dinamiği
olarak kentsel alanlardaki gelişmeler
çekici ve belirleyici faktörler olma
niteliği taşımaktadır. Nitekim 1980
yılına gelindiğinde 1960 yılında %25
civarında olan kentsel nüfus oranının
arttığı ve Türkiye nüfusunun %50’sinin kentlerde yaşadığı görülmektedir
(İçduygu ve Sirkeci, 1999: 250-251).
Bu bağlamda kentlerdeki iş imkân-

Kırsal alanlarda tarım politikalarındaki değişiklikler ve tarımsal üretim mekanizmalarındaki çözülmeler
1950’lerden itibaren kırdan kente
göçü hızlandıran başat faktör olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada tarımda makineleşme sürecinin
başlamasıyla birlikte kırsal alanlarda
insan gücüne duyulan ihtiyacın azalması sonucunda genç nüfusun çoğunlukta olduğu bu alanlarda işsizlik durumu ortaya çıkarak kırsal alanlardan
kentsel alanlara doğru göç sürecinde
itici kuvvet rolü oynamıştır. Nitekim
kırsal alandaki ekonomik istikrarsızlığın yanı sıra sağlık ve eğitim gibi
hizmetlerin yetersizliği gibi faktörler
de bu noktada önem arz etmektedir.
(Keleş, 1996:107-108). Ayrıca geniş
aile yapısının görüldüğü köylerde
miras yoluyla toprakların bölünmesi
de köylerde geçim sıkıntısının ortaya
çıkmasına neden olmuş ve ek gelir ihtiyacı nedeniyle kente göç süreci hız
kazanmıştır.

Çekici Faktörler: Kırdan
Kente Göç Sürecinde Cazibe Merkezleri olarak
Şehirler
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larının fazlalığı ve yaşam kalitesinin
köylere göre yüksek olması köyden
kente göçleri artırmış ve kentlerde istihdam ve eğitim olanaklarının daha
gelişmiş ve yaygın olması nedeniyle
köyde yaşayan nüfusta toplumsal ve
bireysel refahın sosyoekonomik anlamda yüksek olduğu kentlere doğru bir hareketlilik gözlemlenmiştir
(Keleş, 1996:113-114). Bu bağlamda
kentler cazibe merkezleri olarak ön
plana çıkarken köyler itici kuvvetler olma niteliği göstermiştir. Nitekim 1970’lerden itibaren kentlerden
büyükşehirlere doğru bir göç süreci
başlamıştır.
Kırdan Kente Göçü
Hızlandıran
Kolaylaştırıcı Faktörler
1950’li yıllar sonrasında teknolojide
yaşanan gelişmeler ve kitle iletişim
araçlarındaki yaygınlaşma neticesinde radyoların köylere kadar ulaşmasıyla birlikte kırsal alanlarda yaşayan
nüfus için kentler ve kent hayatına
ilişkin haberler özendirici bir algı
yaratarak kırdan kente göç sürecini
hızlandıran bir etmen haline gelmiştir. Diğer yandan 1950’li yıllardan
sonra köylerden şehirlere yapılan
köy yolları sonucunda ulaşım ağının
genişlemesi kolaylaştırıcı bir faktör
olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim eğitim durumundaki artış oranı,
süreç içerisinde kente göç eden hısım
ve akrabalar yoluyla oluşan sosyal ağlar ve evlilik yoluyla kırdan kente göç
de bu süreç içerisinde iletici faktörler
olma niteliği taşımaktadır. 1980’li ve
90’lı yıllar içinde ise, iç göç olgusu ve
süreçleri, modernleşme temelindeki
toplumsal dönüşümün yeni iletişim
teknolojileri ile daha da yoğunlaşması sonucu ve toplumsal hareketliliğin
her anlamda “iletici” etkilerinin daha
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da artması ile yeni bir döneme girmiştir (İçduygu, 1999).
Kırdan kente gerçekleşen göç akımları şehirlerde çarpık kentleşme olgusunun ortaya çıkmasına ve gecekondu bölgelerinin oluşmasına sebep
olmuştur. 1950’lerden itibaren kendini göstermeye başlayan ve 80’lerde
biçim değiştiren kırdan kente göç
süreci sonucunda kentlerdeki konut ihtiyacı gecekondulaşma yoluyla
karşılanmaya çalışılmış bu durum ise
kentlerde çarpık kentleşme sorunu ve
alt yapı yetersizlikleri gibi problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Takiben 1960’larda çıkan imar
afları neticesinde gecekonduculara
tapu ve ruhsatların verilmesi bu bölgelerdeki yerleşmeyi diğer bir deyişle
gecekondulaşmayı her geçen yıl arttırmıştır. 1980’lere gelindiğinde ise
mevcut siyasal düzlemde uygulanan
neoliberal politikalar doğrultusunda
kentler daha da çekici hale gelmiştir.
1980 ve sonrasına bakılacak olursa bu
dönemde 1950’lerde gerçekleşen kırdan kente göçlere nazaran hâlihazırda kentleşmenin yaşanmakta olduğu
alanlardan büyükşehirlere doğru bir
göç sürecinden bahsetmek mümkündür. Ayrıca kentlerde artan nüfus
oranı ile birlikte eğitim ve sağlık gibi
hizmet alanlarında da aksaklıklar yaşanmaya başlanmıştır. Buna karşılık
şehirlerde artan nüfus ve iş gücü ile
birlikte yatırımların kentlere odaklanması sonucunda kentlerde hızlı
bir ekonomik büyüme süreci yaşanmıştır. Fakat bu durum bir süre sonra
nüfus artışı ve plansız kentleşme politikalarıyla birlikte sanayi merkezlerinin kent merkezlerinde yer almasına da neden olmuştur. Diğer yandan
kırdan kente göç sonrasında göç eden
ailelerin kente uyum sağlama noktasında çeşitli zorluklarla karşılaşmaları

nedeniyle geleneksel toplum yapısından modern toplum yapısına geçişte
psikososyal problemler ve kültür çatışması gibi olguların yaşanması da
söz konusu olmuştur.
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Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu
Düzenlendi

Marmara Belediyeler Birliği, Bağcılar
Belediyesi ve Türk-Alman Üniversitesi
işbirliğiyle gerçekleştirilen “Uluslararası
Göç ve Uyum Sempozyumu”nda Türkiye’den ve yurt dışından yerel yönetim
temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar ve akademisyenler göçmenlerin
durumuna çözüm getirmek amacıyla 18
Nisan 2018, Çarşamba günü Bağcılar’da
buluştu. Programın açılış konuşmaları
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Halil Akkanat, Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas H. Petermann ile MBB Başkan Vekili ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
tarafından gerçekleştirildi.
Son yıllarda gerçekleşen kitlesel göç dalgası nedeniyle Türkiye ve Avrupa ülkelerine yerleşen mültecilerin durumunu
değerlendirmek ve göç ve uyum konusunda tecrübe paylaşımında bulunmak
amacıyla düzenlenen programa yurt

içinden ve yurt dışından belediye başkanları, belediye ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve çok sayıda uzman
katılım sağladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy
yaptığı konuşmada “Bu topraklar tarihte de hep göçün hedefi haline gelmişti.
Sonra göçte araç olarak kullanıldı. Son
15 yılda elde etiğimiz ekonomik ve sosyal gelişmelerle ülkemiz göç için cazip
hale geldi. Göçlerin en önemli sebeplerden biri eskiden kuraklık ve kıtlıkken
bugün terör ve savaş oldu. Bu coğrafyada
bir insanlık ve varlık mücadelesi veriyoruz. Bu mücadeleyi bütün mazlumların
ayakta kalabilmesi ve seslerinin duyulabilmesi için veriyoruz. Son olarak yaşananlara bakarsak Suriye’de insan olmayı
hayal edebiliyor musunuz? Bu coğrafyanın aziz insanları elbette ki bu vahşete
seyirci kalamayacaktı. Bizim insanımız
ensar oldu. Son ekmeğimiz kalsa bile

bunu paylaşmak zorundayız.” dedi.
“Bu Bizim için Bir İftihar Meselesidir’’
MBB Başkan Vekili ve Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı da “Yoğun göç
alan ilçemizin hem geleneksel hem modern yaşama ev sahipliği yaptığını ifade
edebiliriz. Bağcılar Anadolu’dan ve yurtdışından aldığı göçlerle oluşan bir ilçemizdir. Ülkemizin her rengi ve desenini
bünyesinde barındırmaktadır. Bu bizler
için iftihar meselesidir. Sınırlarımızın
ötesinde yaşanan olumsuz gelişmelere
rağmen millet olarak ecdadımızın izinde
ensar olmaya devam ediyoruz. Biz atalarımızın güzel sözüne sahiplik yapıyoruz,
veren el alan elden üstündür. Yaratılanı
seviyoruz yaratandan ötürü. Eğer duyarsız ve sessiz kalırsak aynı akıbete bizlerin
uğramayacağının hiçbir garantisi yoktur.
Şartlar ne olursa olsun, insanların iyiliğine dokunacak işleri yapmak zorundayız.
Diliyorum savaş bir an önce son bulur
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ilk oturumunda Türkiye’de göçmenlerin
uyumuna ilişkin iyi uygulama örnekleri
Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum
Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof.
Dr. M. Murat Erdoğan moderatörlüğünde Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Bağcılar Belediyesi Başkan
Yardımcısı Kenan Gültürk, Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Daire Başkanı H. Abdullah
Aksoy ve Marmara Belediyeler Birliği Uluslararası İşbirliği Uzmanı Merve
Ağca tarafından aktarıldı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah
Ayvaz konuşmasında “Şu anda ülkemiz
göçmenler için güvenli bir liman ve cazibe merkezi halinde. Göçmenlere yönelik
insan hakları ve güvenlik konusunda başarılı çalışmalar yapıyoruz. Göç İdaresi
olarak ülkemize sığınan insanlara ‘insan
olma’ tavırları gösterme noktasında gerekeni en iyi şekilde yapıyoruz.” dedi.
ve herkes doğduğu yerde huzur bulur.”
şeklinde konuştu.
“Türkiye Olmadan Bu
Sorun Çözülemez”
Bağcılar Belediyesinin kardeş şehri Almanya Hamm Büyükşehir Belediye
Başkanı Thomas H. Petermann ise şunları söyledi: “Bizde de dönem dönem göç
dalgaları yaşandı. İkinci dünya savaşından sonra başlayan göç dalgası 1960’lı
yıllarda Türk misafir işçilerin gelişiyle
devam etti ve çoğu Almanya’da kaldı.
Bizim şehrimizde 20 bin Türk kökenli
vatandaş var ve şu anda içinde bulunduğumuz mülteci krizi başladı. 19 yıllık
görev sürecim içinde şu anda olduğumuz kadar zor bir durumla karşılaşmadım. Bağcılar’da ve Türkiye’de sizin karşı
karşıya kaldığınız mülteci rakamlarıyla
karşılaştırdığımızda bizimki çok küçük.
Göçmenler için ne yapmalıyız? Kesin bir
çözüm yok fakat kalmak isteyenlere eğitim vererek lisan öğretmeliyiz. Çocukları mümkün olduğu kadar erken yaşlarda
eğitim sistemine dahil etmeliyiz. Bazı
bölgelerde öyle durumlarla karşılaşıyo-
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“Göç Yerel Bir Sorun
Olarak Ortaya Çıkmış
Görünüyor”

Öğleden sonraki “Avrupa Perspektifleri:
Sosyal Uyumu Nasıl Sağlamalı?” isimli
oturumda ise uluslararası göç ve uyum
politikaları Almanya’nın Hamm Büyükşehir Belediyesi Başkanı Thomas Petermann, Bologna Belediyesi Meclis üyesi
ve Avrupa Irkçlık Karşıtı Kentler Birliği
(ECCAR) Başkanı Benedetto Zacchiroli
ve Danimarka’nın Vejle Belediyesi Göç
ve Entegraston Çalışmaları Merkezi Yöneticisi Ib Jespersgaard tarafından İltica
ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM)
Başkanı Metin Çorabatır moderatörlüğünde konuşuldu.

Göçmen ve mültecilerle ilgili uyum politikaların ve iyi uygulama örneklerin
Türkiye’deki ve yurtdışındaki yönetimler nezdinde ele alındığı sempozyumun

Sempozyumun son oturumunda ise
Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr.
M. Murat Erdoğan moderatörlüğünde
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Başak
Yavçan, Dr. Onur Kadir Unutulmaz, Dr.
Fulya Memişoğlu ve Utrecht Üniversitesi Cities of Refugees Proje ekibinden
Elif Durmuş gibi uzman ve akademisyenler tarafından göç ve uyum konusunda mevcut durum analizi yapılarak
sosyal uyum ve yerel yönetimler üzerine
tartışmalara yer verildi.

ruz ki sağ ağırlıklı partiler maalesef göçmenlere karşı tahriklerde de bulunuyorlar. Dünyaya küçük de olsa bir katkıda
bulunmalıyız. Barış getirmeliyiz. Bunu
yaparken de din inanç ve diğer ayrımları
bir kenara bırakmalıyız. Çok iyi biliyorum ki Türkiye Cumhuriyeti olmadan
Avrupa’daki göçmen sorununa çözüm
bulunamaz.”

Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Halil Akkanat da şu şekilde konuştu: “Göç yerel bir sorun olarak ortaya
çıkmış görünüyor. Çözümü için yol ve
yöntemlerin de yerel olması gerekiyor.
Bu çerçevede yerel yönetimlere büyük
sorumluluk düşüyor. Yerel yönetimlerin
maruz kaldığı bu sorunla ilgili çözüm
bakımından yetki ve mali desteğin verilmesi gerekiyor.”

Şanlıurfa Mülteci Destek Merkezi Açıldı

Şanlıurfa’da, sığınmacıların sorunlarının çözümü için danışma merkezi
açıldı. Şanlıurfa Valiliği himayesinde
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği finansmanıyla kentteki sığınmacıların yaşadığı sorunları bizzat ve
telefonla iletebileceği merkezin açılışı için Şanlıurfa Valiliği konferans
salonunda tanıtım toplantısı düzenlendi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Paolo
Artini, Türkiye’ye sığınmacılara desteğinden dolayı teşekkür etti.
Türkiye’nin dünya çapında en faz-

la mülteciye ev sahipliği yapan ülke
konumunda olduğunu vurgulayan
Artini, “Suriyelilerin ulusal hizmetlere erişimi konusunda Türkiye oldukça başarılıdır.” dedi. Artini, merkez
aracılığıyla sığınmacıların sorun ve
taleplerinin kısa sürede çözümüne
katkı sağlayacağına inandığını dile
getirdi.
“Talepler alınacak, çözüm
süreci takip edilecek”

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de
sığınmacılar konusunda Türki-

ye’nin elinden geleni yaptığını,
benzer desteği uluslararası kamuoyundan da beklediklerini söyledi.
Merkezin kurulumuna ilişkin 3 yıldır çalışma yapıldığını anlatan Erin,
“0 414 2141444 numaralı hattan sığınmacılar sorunlarını iletebilecek.
08.00’den gece 22.00’ye kadar sığınmacılar sorunlarını anlatabilecek.
Şu an 10 personelle hizmet verecek
merkezin ihtiyaca göre çalışan sayısı
da artırılabilecek. Talepler alınacak,
sorunun çözüm anına kadar sürecin
takibi yapılacak.” diye konuştu.

Taşra Teşkilatında İlçe Göç İdaresi Müdürlükleri
Kurulması Hakkında Karar Resmi Gazetede Yayınlandı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün
taşra teşkilatında çeşitli yerlerde ilçe
göç idaresi müdürlüğü kurulması; İçişleri Bakanlığının 16.01.2018
tarihli ve 227 sayılı yazısı üzerine,
27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19.02.2018 tarihinde
kararlaştırıldı. Buna göre Adana’nın

Ceyhan; Ağrı’nın Doğubayazıt; Ankara’nın Altındağ; Antalya’nın Alanya, Kaş, Kemer, Manavgat; Aydın’ın
Didim, Kuşadası ve Efeler; Balıkesir’in Ayvalık; Çanakkale’nin Ayvacık; Erzurum’un Aşkale; Gaziantep’in
Oğuzeli; Hatay’ın Reyhanlı ve İskenderun; İstanbul’un Beşiktaş, Beylikdüzü, Pendik, Kadıköy, Sultanbeyli,

Bakırköy, Fatih, Küçükçekmece, Ataşehir, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa;
Kırklareli’nin Pehlivanköy; Kocaeli’nin Gebze; Malatya’nın Yeşilyurt;
Muğla’nın Bodrum, Fethiye, Marmaris ile Şanlıurfa’nın Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde il göç
idaresi müdürlüğü kurulmasına karar
verildi.

Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180329-2.pdf adresinden erişim sağlayabilirsiniz
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“Göç ve Uyum Raporu” Yayınlandı
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Mülteci Hakları Alt Komisyonu tarafından hazırlanan ‘Göç
ve Uyum Raporu” yayınlandı. Uluslararası Koruma, Geçici Koruma ve
Suriyeli Sığınmacılar bazında ele
alınan raporda Yabancılar İletişim
Merkezi, Mardin, Gaziantep ve Osmaniye Geçici Koruma Merkezleri
ile Ankara’nın Altındağ ilçesinde
gerçekleştirilen inceleme ziyaretlerine ve Berlin’de yapılan görüşmelere
yer veriliyor.

Selvi ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Emin Bozlağan ile Türkmenevi eski Başkanı Dr. Davut Karataş
gibi isimlerin de katkıları bulunuyor.

Uyum, eğitim, sağlık ve iş gücü piyasalarına erişim, sosyal hizmetler,
yerel yönetimler, medya ve siyasi aktörlerin göçle ilgili kullandıkları dil
ile Suriyeli mültecilerle ilgili doğru
bilinen yanlışlarla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı raporda İçişleri
Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının yanı
sıra Türk-Alman Üniversitesi Göç ve
Uyum Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Misyon
Şefi Lado Gvilava, Sığınmacılar ve
Göçmenler Dayanışma Derneği Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak,
İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi
Başkanı Metin Çorabatır, Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Misyon Şefi Pascale
Moreau, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
İbrahim Kaya, Türk Kızılayı Göç ve
Mülteci Hizmetleri Müdürü Bayram

• Yanlış bilgi: Suriyeliler istediği üniversiteye sınavsız giriyor.

Suriyelilerle ilgili doğru
bilinen yanlışlar

Sığınmacılarla ilgili hemen hemen her
gün sosyal medyada, televizyonlarda ve gazetelerde haberler çıkmakta.
Sosyal ve geleneksel medyada çıkan
kamuoyunu yanıltan asılsız içeriklere
sahip haberlerden bazı örnekler:

• Doğrusu: Suriyeli öğrenciler için
özel bir düzenleme yok. Suriyeli öğrenciler, diğer yabancı uyruklu öğrenciler gibi “Türkiye Burslarının”,
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının
veya yatay geçişin gereklerini sağlamadan üniversitelere giremezler.
• Yanlış Bilgi: Suriyeli öğrencilerin
“tamamına” devlet bütçesinden karşılıksız burs veriliyor.
• Doğrusu: Sadece Yurt Dışı Türkler
Başkanlığına “Türkiye Bursları” üzerinden başvuru yapan ve başarı başta
olmak üzere belirli kriterleri karşılayan diğer ülkelerden gelen öğrencilerde olduğu gibi sınırlı sayıdaki Suriyeli öğrenciye burs verilmektedir.
• Yanlış Bilgi: TOKİ tarafından yapılan sosyal konutlar Suriyelilere bedava veriliyor.
• Doğrusu: TOKİ’den sosyal konut
alabilmenin ilk şartı T.C. vatandaşı
olmaktır. Suriyeliler Türk vatanda-

şı olmadıkları için TOKİ’den bedava
değil parayla bile sosyal konut alamazlar.
• Yanlış Bilgi: Suriyeliler araçları için
MTV ödemiyor.
• Doğrusu: Türkiye’den araç satın
alan veya kendi aracını Türkiye’ye
getiren Suriyeliler kayıt yaptırarak
Türkiye’den plaka almak zorundadırlar. Ayrıca bu araçları için motorlu
taşıtlar vergisi ödemekle, sigorta ve
fenni muayene gibi işlemleri yaptırmakla yükümlüdürler.
• Yanlış bilgi: Suriyeliler seçimlerde
oy kullanıyor.
• Doğrusu: Türkiye’de yapılan seçimlerde ve halk oylamalarında oy kullanabilmek için ilk şart T.C. vatandaşı
olmaktır. T.C. vatandaşı olmayan biri
seçimlerde asla oy kullanamaz. Hiçbir
yabancının seçimlerde oy kullanma
hakkı yoktur.
• Yanlış bilgi: Suriyelilere maaş bağlanıyor.
• Doğrusu: Suriyelilere maaş bağlanılması söz konusu değil. Belli şartları
taşıyan tüm sığınmacılara AB katkısı
ile finanse edilen bütçeden aylık 120
TL yardım yapılmaktadır. Bakıma
muhtaç, engelli, yetim, öksüz çocuğu
bulunan ve kadınlar tarafından geçimi sağlanan (çalışma çağında erkek
olmayan) aileler bu yardımdan yararlandırılmaktadır. Kasım 2016’da başlayan sosyal uyum yardımı ile temel
insani ve yaşamsal ihtiyaçların karşılanması hedeflenmektedir.

Raporun tamamına www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2018/goc_ve_uyum_raporu.pdf adresi üzerinden
erişim sağlayabilirsiniz.
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Dünya Bankası İklim Değişikliği ve
Göç Raporu Yayınlandı

Dünya Bankası tarafından yayınlanan
“Ani Artış: İç İklim Göçüne Hazırlanmak” başlıklı raporda, 2050 yılına
kadar Güney Asya, Sahraaltı Afrika
ve Latin Amerika’da 143 milyon kişi
iklim değişikliği nedeniyle ülke içinde
göç etmek zorunda kalabileceği bilgisine yer verildi.

Buna göre, 2050 yılına kadar 86 milyonu Sahraaltı Afrika’da, 40 milyonu
Güney Asya’da ve 17 milyonu Latin
Amerika’da olmak üzere toplam 143
milyon kişi, iklim değişikliğine bağlı
olarak su ve tarım mahsulü kıtlığının yaşandığı, deniz seviyesinin ve
gel-gitlerin giderek arttığı bölgelerden ülke içinde iklim şartlarının daha
iyi olduğu bölgelere göç etmek durumunda kalabilir.
İklim değişikliğinin etkilerinin yoksul ülkelerde daha belirgin bir biçimde hissedileceği belirtilen raporda, iç

göçün önlenmesi için sera gazı emisyonlarının azaltılması ve bölgesel
kalkınma için gerekli adımların atılmasının önemine vurgu yapılıyor.
En çok göç verecek yerlerin tespit
edilmesi için veri ve analiz yatırımlarının yapılması, kalkınma planlarına iklim göçünün entegre edilerek
bu konularda kanun ve düzenlemeler
hazırlanması ve stratejilerin belirlenmesi alınacak önemler arasında
sıralandığı raporda bu önlemler sayesinde iç göçün yüzde 80’e kadar
azaltılabileceği belirtiliyor.

Raporun tamamına https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461 adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

Göçmen ve Mülteciler için Medyanın
Rolü Konulu Rapor Yayınlandı
Avusturya’daki COMMIT Toplum
Medya Enstitüsü uzmanları tarafından “Kapsama Alanları - Medya
İletişimi Alanında Mülteci ve Göçmenlerin İhtiyaçları ve Topluluk
Medyasının Tepkileri” üzerine hazırlanan çalışma Avrupa Konseyi
tarafından yayınlandı. Mültecilerin
ve göçmenlerin kendi bağımsız seslerini geliştirmeleri ve kamuoyunda
yer almalarını sağlamak için kendilerine yeterli fırsat sunulmasının
önemine dikkat çekilen çalışmada
bireysel görüşmelere dayanılarak
mültecilerin ve göçmenlerin medya alışkanlıkları ve özel ihtiyaçları
araştırılıyor.
Raporun tamamına https://rm.coe.int/dgi-2018-01-spaces-of-inclusion/168078c4b4 adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
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Yardım ve Göç: Avrupa’nın
Sorumluluklarının
Dışsallaştırılması
Raporu Yayınlandı
2013 ve 2016 yılları arasında 3,8 milyondan fazla insan
Avrupa ülkelerine sığınma talebinde bulundu. Bu durum
neticesinde Avrupa, göç konusunda çeşitli planlar, anlaşmalar ve politika çerçeveleri geliştirirken, üçüncü ülkelerle
bir dizi işbirliği kurarak “AB dışı ülkelere düzensiz göçün
ardındaki temel nedenleri ele almanın” önemini kavradı. Ayrıca, AB yardım bütçelerinin giderek artan şekilde
“göç yönetimi” çalışmalarına harcandığı görülüyor. AB’nin
kalkınma, işbirliği ve göç gündemlerinin günümüz konjonktüründe nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunu açıklığa

kavuşturmayı amaçlayan “Avrupa’nın Sorumluluklarının
Dışsallaştırılması Raporu”, bu bağlantıların etkisi hakkında bir yorum ortaya koyuyor. Rapor, bir yandan önerilere
yer verirken diğer yandan AB politikalarının -iç önceliklere
hizmet etmek amacıyla- göçü engellemek için gerçekte nasıl şekillendiğini özetleyen eğilimlerini tanımlıyor.

Raporun tamamına www. concordeurope.org/wp-content/uploads/2018/03/CONCORD_AidWatchPaper_Aid_Migration_2018_online.pdf?7c2b17&7c2b17 adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı
(ECCAR) 10 Aralık 2004 tarihinde
UNESCO tarafından kentler arasında
ırkçılık, ayrımcılık, zenofobi ve dışlayıcılığa karşı mücadele politikalarının
geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımında
bulunulması amacıyla Nürnberg’de
kurulmuştur. İtalya’nın Bologna şehri Meclis Üyesi Benedetto Zacchiroli
tarafından başkanlığı yürütülen ECCAR’ın idari ofisi ise Almanya’nın
Potsdam kent meclisinin bir parçası
olarak faaliyet göstermektedir.

•

Irkçılığın ve ayrımcılığın sorgulanması ve belediye politikalarının izlenmesi

•

Irkçılık ve ayrımcılık mağdurlarına daha fazla destek

•

Kent sakinlerinin daha fazla
bilgilendirilmesi ve daha fazla
katılım

Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna
Hersek, Fransa, Hollanda, İspanya,
İsviçre, İsveç, İrlanda, İtalya, Kıbrıs,
Lüksemburg, Norveç, Rusya, İngiltere, Letonya, Macaristan, Makedonya
Finlandiya ve Yunanistan’dan 135
üyesi bulunan ECCAR’a Türkiye’den
Şişli Belediyesi ve Antalya Büyükşehir
Belediyesinin üyeliği bulunmaktadır.

•

Fırsat eşitliği pratiklerinin aktif
bir destekçisi olarak kentler

•

İstihdamda fırsat eşitliği ve hizmet sağlayıcı olarak kentler

•

Barınmaya adil erişim

•

Eğitim yoluyla ırkçılık ve ayrımcılık ile mücadele

•

Kültürel çeşitliliğin desteklenmesi

Eylem planı:

•

Nefret suçları ve çatışma yönetimi

•

Irkçılığa karşı daha fazla tedbir

Üye belediye bilgilerine www.eccar.info/en/members adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
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Vicdan Konvoyuna Bağcılar Belediyesi
de Destek Verdi
rın oluşturduğu “Vicdan Konvoyu”na
Bağcılar ilçe sakinleri de destek verdi. Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi,
İHH Bağcılar Şubesi ve Bağcılar Ev
Hanımları Derneği üyesi 45 kadın
konvoy için hazırlık yaptı.
“Askerlere hediye ve
mektup götürdüler”

Sabah erken saatlerde Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat
Merkezi önünde toplanan aktivistler,
Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda
görev yapan askerler için hazırladıkları hediye paketlerini yanlarına aldı.
Bere, çorap, çamaşır, kazak bulunan
paketlerde askerlere yazılmış mektuplar da yer alıyor.
Vicdan Konvoyuna Bağcılar Belediyesi de Destek
Verdi
55 ülkeden sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, Suriye’de 7 yıldır devam
eden savaşta zindanlarda işkencelere
maruz kalan 13 binden fazla kadın

için harekete geçti. Kötü muamele
altındaki Suriyeli kadınlara özgürlük
çağrısı yapan ve sayıları 7 bini bulan
aktivist kadınlar, seslerini duyurmak
için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde özel bir etkinlik gerçekleştirdi.
Dünyanın dört bir yanından kadınla-

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
Hatay’da buluşan “Vicdan Konvoyu” aktivistleri, Suriye’de kadınlara
uygulanan insanlık dışı muameleyi
protesto etmek ve dünya gündemine
taşımak için sınırdaki tellere oyalı yemeni bağladı.

İBB Zabıta
Ekipleri Verileri
Valilik Makamının kış aylarında sokakta hiç kimsenin kalmamasıyla alakalı 13/12/2016 tarih ve E.92975 sayılı
talimatları doğrultusunda; İBB Zabıta
Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından 2018 yılı itibarıyla şu ana kadar
sokakta kaldığı tespit edilen 22 kişi,
ihtiyaçlarının karşılanması için İBB
Esenyurt Barınma Tesisine teslim edildi. Dilenen-dilendirilen Suriyeli dilencilere yönelik 2018 yılında Bahçelievler
ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlükleri ile
gerçekleştirilen ortak çalışmalarda da;
47 erişkin, 52 çocuk olmak üzere toplam 99 kişi, aile bütünlüğü oluşturularak Pendik Sevk Merkezine sevk edildi.
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Büyükçekmece Belediyesi Uluslararası Göç
Sergisine Ev Sahipliği Yaptı
Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma
Merkezi (KEYEM)’ in lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşan saha ekibiyle 2017 yılı boyunca göç, mültecilik ve toplumsal uyum üzerine yaptığı
araştırmaların yer aldığı ve 3 ayrı
dilde (Türkçe, Arapça ve İngilizce)
sunulan araştırma sergisi, 5-15 Şubat
2018 tarihleri arasında Büyükçekmece Belediyesi’nde sergilendi. Sergilenen çalışmada; göçmen ve mültecilere yönelik ön yargıların incelendiği
ulusal medya taramasına, “İstanbul’da
farklı uyruklardan göçmen girişimciler” isimli nitel araştırmasına, “iyi
örnekler” adlı göçmenlerden başarı
hikayeleri görüşmelerine ve “birlikte
uyumu konuşuyoruz” isimli çalıştay sonuçlarına yer verildi. Sergiye,
STK’lar, lise ve üniversite öğrencileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve Büyükçekmeceliler yoğun ilgi gösterdi.
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Şişli Belediyesi Göç Birimi’nin Göçmen,
Sığınmacı ve Mültecilere Yönelik
Çalışmaları

Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Ekim 2015 tarihinde kurulan Göç Birimi, Şişli
ilçesinde ikamet eden sığınmacı, göçmen ve mültecilere
yönelik hizmet sunuyor. Ocak 2018 itibarıyla Şişli ilçesinde ikamet eden yaklaşık kayıtlı 17.000 Suriyeli sığınmacı
bulunuyor. İstanbul içerisindeki en büyük geçiş noktalarından biri olan Şişli’de Afrika, Gürcistan, Afganistan gibi
birçok farklı ülkeden göç eden vatandaşlar yerel halkla bir
arada yaşıyor.
Bilindiği üzere, Suriye’de yaşanan savaş sürecinden dolayı
ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye’ye gelerek
yaşamlarını burada sürdüren üç buçuk milyondan fazla
Suriyeli sığınmacının 555.7721 kadarı İstanbul’da yaşıyor.
Bu denli büyük bir nüfusun temelde beslenme, barınma,
sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlara ulaşması önem arz ediyor.
Şişli Belediyesi Göç Birimi bu ihtiyacın ulaşılabilir olması
amacıyla sığınmacı, göçmen ve mültecilere yönelik çalışmalarında STK, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yapıyor. Mültecilere yönelik verdiği ayni
yardım, danışmanlık hizmetleri ve sağlık hizmetlerinin
yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyor.

Şişli Belediyesi Göç Birimi, Şişli bölgesinde yaşayan sığınmacılara yönelik destekleyici ve önleyici hizmetlerin
oluşturulmasını hedefliyor. Birim kapsamında gerçekleştirilen ve hedeflenen faaliyetler, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve çocukları öncelik alıyor. Kadın ve çocukların güçlenmesini sağlayarak topluma güçlü ve özerk bireylerin
kazanılması öncelikli çalışmaları kapsıyor.
STK işbirliği dahilinde ve projeler kapsamında yürütülen
çalışmalarda, şimdiye dek 911 kişinin sağlık hakkına erişimi desteklendi. 447 kişi kamu hastanelerine yönlendirildi.
Yüksek risk grubunda bulunan 204 kişiye anlaşmalı hastanelerde doğrudan sağlık hizmeti verilmesi sağlandı. 56
çocuk aşı takipleri için aile sağlığı merkezlerine, 20 kadın
gebe ise takipleri için toplum sağlığı merkezlerine yönlendirildi. Psikolojik destek talebiyle başvuru yapmış olan 30
kişinin yönlendirmeleri gerçekleştirildi. 112 kişinin ilaç,
35 kişinin ise protez-gözlük gibi medikal ihtiyaçları karşılandı. Toplam 291 çocuk eğitim haklarına erişimden faydalandırıldı. 122 çocuğun okula kayıt olmaları sağlandı;
ekonomik problemler sebebiyle eğitimine devam edemeyen 60 çocuğun aileleri kamusal mekanizmalarla ekonomik destek alabilmeleri için gerekli yerlere yönlendirildi.

1 İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü 5 Nisan 2018 verileri.
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23 kişiye mesleki eğitim konusunda bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı.
Karşılaşılan en önemli sorun alanlarından biri de sosyo-ekonomik destek talepleri. Bu kapsamda şimdiye dek 181
kişi nakdi destek alabilmesi için Kızılay Kart’a yönlendirildi. Kıyafet ve ev eşyası talebinde bulunan 45 kişi Şişli
Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri bünyesindeki Sosyal
Market’e yönlendirildi. 46 kişi Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’ndan destek aldı. 64 kişi ise gıda desteği almak
üzere için yönlendirildi. Sosyal yardım talebinde bulunan
53 kişi Belediye ve Kaymakamlıklara yönlendirildi. Toplam 389 kişinin sosyo-ekonomik destek talebi karşılandı.
Şişli Belediyesi bünyesinde eğitim, sağlık, sosyal destek, hukuki destek gibi konu başlıkları kapsamında 2100 aktivite
gerçekleştirildi ve toplam 2001 kişi hizmetlerden yararlandı.

Çocuklar ile Etkinlikler:

Kadınlar ile yürütülen çalışmaların yanında çocuklar ile de
çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Suriyeli çocuklara piknik etkinliği düzenlendi. 150 çocuk ile gerçekleşen etkinlikte kent
yaşantısından bir süreliğine uzaklaşılarak ve oyunlar oynanarak şarkılar ve müzik eşliğinde çocuk bayramı kutlandı.
Meslek Edindirme Kursu:

Sosyal Market:

Sığınmacılar 6 aylık periyotlar halinde Sosyal Market’ten
yararlanıyor. Bunun yanı sıra STK’larla kurulan işbirlikleri dâhilinde sağlık hizmetlerine erişim, eğitim hizmetlerine erişim ve hukuki danışmanlıklar veren Mülteci Danışma ve Destek Merkezi açıldı. Merkez bünyesinde bir
Suriyeli doktor ve iki sosyal çalışmacı görev yapıyor.
Kadın Sağlığı Eğitimi:

Suriyeli sığınmacılara yönelik hizmetlerin takibi ve verimliliği açısından kamu ve STK işbirliği kolaylaştırıcı oluyor. Şişli
Belediyesi Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ile sürdürdüğü kadın çalışmalarını Suriyeli kadınlarla da yürütüyor.
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Şişli ilçe sınırlarında ikamet eden 24 Suriyeli sığınmacıya
“Hasta Kabul İşlemleri” Mesleki Eğitimi verildi. Mesleki eğitim sonrası Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya
hak kazanan sığınmacılar, Şişli sınırlarında bulunan hastanelerin İnsan Kaynakları birimlerine yönlendirilerek kendilerinin “Hasta Kabul Elemanı” olarak istihdam edilmeleri
üzerine görüşmeler yapılması sağlandı. Bu kapsamda, yine
Suriyeli mültecilere etkili CV hazırlama ve mülakat teknikleri üzerine de eğitim verilmesi planlanıyor.
Şişli Kent Konseyi Mülteci Meclisi:

Şişli Kent Konseyi Mülteci Meclisi 2017 yılında faaliyet göstermeye başladı. Meclis; Şişli ilçesinde yaşayan sığınmacı, Türkiyeli, göçmen ve mültecilerin bir araya gelerek sorunlarını
konuşmalarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmelerini amaçlıyor. Katılım sağlayan kişiler geldikleri ülke
açısından karma olup ağırlıklı olarak Suriye ve Irak kökenli.
Kent Konseyi Mülteci Meclisi’nin katılımcı sayısı 60 kişiyi bulmakla birlikte, devamlı katılım sağlayan 7 kişi bulunuyor.

Küreselleşen Dünyada Göç Yönetimi ve
Mültecilerin Desteklenmesi Konferansı

Küreselleşen Dünyada Göç Yönetimi ve Mültecilerin
Desteklenmesi Konferansı 12 Nisan 2018 Perşembe günü
Almanya’nın Hamburg şehrinde gerçekleştirildi.

Birliği ve Afrika ilişkilerinin ele alındığı eş zamanlı çalıştayların düzenlendiği programın akşamında ise Hamburg
Parlamento Başkanı tarafından bir resepsiyon düzenlendi.

Küresel Göç ve Mülteciler ile Göç konularındada Avrupa
Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye www.europe-together.eu/event/managing-migration-supporting-refugees-globalised-world/ adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Oxford Göç Konferansı 17-18 Mayıs 2018
Tarihlerinde İngiltere’de Düzenleniyor
TORCH Göç ve Hareketlilik Ağı ile
Oxford Göç Çalışmaları Topluluğu işbirliğinde gerçekleştirilecek konferans
kapsamında içerme / dışlama teması
konusunda yeni ve çok disiplinli anlayış ve fikirler üretilmesi amaçlanıyor.

Araştırmacılar, tüm disipliner bakış
açılarıyla insan göçü ve hareketliliği
ile ilgili olarak dahil etme ve dışlama
süreçlerini ele alan bildirileri ile konferansa katkı sunmaya davet ediliyor.

liği veya göç konularıyla ilgili bildiri
özetlerinizi (350 kelime) migrationconference2018@gmail.com adresine
gönderebilirsiniz.

Katılma / dışlama ve insan hareketli-

Sonuç açıklama tarihi: 4 Mayıs 2018

Son başvuru tarihi: 20 Nisan 2018

Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye http://torch.ox.ac.uk/call-papers-oxford-migration-conference adresi üzerinden erişim
sağlayabilirsiniz.
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