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ÖZ 
İnsanlık tarihinin başlangıcından beri yaşanan doğal, siyasi ve sosyal krizler sonucu 

oluşan insani göç çok önemli sorunlardan biri olagelmiştir. Göç her ne kadar insanlık 

tarihi kadar eski olsa da göçü konu alan ve devletlerin göçe ilişkin siyasi tutum ve 

resmi mevzuatlarını aydınlatıp etkileyen akademik teori ve konseptler ancak 19.cu yy 

’da gelişmeye başlamıştır.  

 Özellikle, Yirminci yüzyıldaki Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nın ardından göç 

sorununa sürdürülebilir insani ve hukuki çareler bulmaya çalışan devletler ve 

uluslararası kuruluşlar bu sorunu önleyememişlerdir. Kıtalar üzerindeki savaşların 

bölgeselleşerek vekâlet savaşlarına dönüşmesi, küreselleşmenin ülkeler arasında 

sınırları esnetmesi ve krizlerin ekonomik ve sosyal etki alanını küreselleşme sonucu 

genişletmesiyle ülkeler sürekli hale gelip hızla büyüyen göç sorunuyla başa çıkmakta 

yetersiz kalmışlardır. Yirminci yüzyıl sonunda, dünyada iki kutuplu siyasal 

bloklaşmanın sona ermesiyle kıtalarda yaşanan bölgesel vekâlet savaşları sona ermek 

bir yana daha da büyümüş ve Mart 2011’de patlak veren Suriye İç Savaşı ile doruk 

noktasına ulaşmıştır.  

Suriye krizi sonuçları itibariyle olumsuz olarak en çok etkilenen Türkiye ve Avrupa 

Birliği’nin ana gündem konusu olmuştur. Suriye krizi, Türkiye ve Avrupa Birliği 

üzerinde hem büyük bir ekonomik yük hem de siyasi ve sosyal baskıya neden 

olmaktadır. Türkiye ve Avrupa Birliği’nin coğrafi ve siyasi özelliği göz önüne 

alındığında, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Dünya’nın en büyük insani krizi olan 

Suriye kriziyle baş etmek için yakın iş birliği ve koordinasyon içinde olmuşlardır. 

Yukarıda belirtildiği üzere, Suriye krizinin Türkiye ve Avrupa Birliği üzerindeki etki 

ve sonuçları göz önüne alındığında iki aktörün Suriye krizine siyasi yaklaşımı ve 

yasal mevzuatlarının ne denli etkili olduğu hususu değerlendirilmeye değerdir.  

Yukarıda özetlediğimiz gerçekler doğrultusunda, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin 

şuanda sahip olduğu siyasi ve yasal mevzuatların hem olgunlaşmamış göç teorileri ve 

konseptler ışığında hem de Suriye krizini vaka çalışması alarak incelemeye değer 

görüyoruz. Bu doğrultuda, ilk bölümde göç var olan göç teorilerine odaklanacağız. 

Daha sonra, Avrupa Birliği’nin tarihsel göç politikası ve yasal mevzuatını konu 
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alacağız. Son olarak, Türkiye’nin son değişiklikler ışığında göçe ilişkin siyasi ve 

yasal mevzuatı analizi yapılacak ve Suriye krizini bir vaka çalışması olarak Türkiye 

ve Avrupa Birliği ilişkileri, göç politikaları ve yasal mevzuatları üzerindeki 

etkilerinden bahsedeceğiz.    

Anahtar Kelimeler: Göç, Mülteci, Suriye, Türkiye, Avrupa Birliği  
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ABSTRACT 
Since the beginning of human history, immigration has been one of the major issues 

due to natural, economic, political and social crisis. Although immigration is as old 

as human history, the academic theories and concepts of immigration that enlightens 

and affects politics and legal frameworks of countries, have started to be developed 

in 19th century. 

In particular, after the First and Second World Wars, governments and non-

governmental organizations have not reached sustainable solutions in their efforts to 

find legal and humanitarian solutions  to  immigration  as the concept of wars has 

changed into “proxy wars”, globalization reduced the importance of borders and 

expanded influence of economic and social crisis over larger areas, Governments and 

Non-Governmental organizations became unable to cope with continuous and 

growing effects of immigration.   At the end of the twentieth century, bipolar 

political blocs ended yet proxy wars have expanded more and reached to top with the 

breaking out of the Syrian Civil War which emerged in March 2011.  

The Syrian Crisis has become a central issue for Turkey and the European Union by 

posing threats that adversely effects both Turkey and the European Union. The 

Syrian crisis has created remarkable economic burden as well as political and social 

pressure on Turkey and the European Union. Furthermore, geographical and political 

characteristics of Turkey and the European Union force both actors to cooperate and 

coordinate closely to be able respond the Syrian Crisis as it is the biggest 

humanitarian crisis since the Second World War. Therefore, considering 

aforementioned effects and results of the Syrian crisis on both Turkey and the 

European Union, there is a need to assess to what extend present political approaches 

and legal frameworks of Turkey and the European Union regarding migration are 

sufficient to deal with the Syrian crisis and to find durable solutions.  

Based upon above summarized facts, it is worth to study on, under the lights of 

newly developed immigration theories and concepts, present political and legal 

frameworks of Turkey and the European Union through assessment of Syrian crisis 

as a case study. In this regard, the first chapter will focus on development of the 
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immigration theories. After comprehensive assessment of the theories and 

immigration terminology, evolution of European Union migration policy and legal 

framework will be discussed in the second chapter. Lastly, Turkey’s immigration 

policy and legal framework will be analysed along with most recent amendments. 

Syrian crisis and its impacts on Turkey and the European Union relations, migration 

policies and legal frameworks will be assessed as a case study, thereto. 

 

Keywords: Migration, Refugee, Syria, Turkey, European Union  
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ÖNSÖZ 
En az insanlık tarihi kadar eski olan göç ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan 

en büyük insani krizi olan Suriye İç Savaşı’nın Türkiye ve Avrupa Birliği’nin siyasi 

yaklaşımları ve yasal mevzuatları üzerinde yarattığı etkiyi 19.cu yy ’da ortaya 

çıkmaya başlayan göç teori ve konseptleri ışığında değerlendirmenin akademik bir 

ihtiyaç olduğu gerçeğinden hareketle bu çalışmayı ele aldık. Çalışmamız kapsamında 

Suriye krizinin hem Türkiye hem de Avrupa Birliği mülteci politikaları kapsamında 

yarattığı etkiye değinerek siyasi ve yasal mevzuatlara yansımalarını inceledik. 

Bu çalışmada bana yol gösteren ve şahsımla yakından ilgilenen kıymetli hocam sayın 

Doç. Dr. Engin SELÇUK’a ve sürekli destekleri için sevgili anneme, babama ve 

kardeşlerime çok teşekkür ediyorum.  

 

İSTANBUL, 2019 

                                                                                        FARUK ACAR 
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GİRİŞ 

Suriye Krizi’nin ortaya çıkardığı insanlık dramı neticesinde günümüz 

dünyasının en önemli sorunlarından birisi mülteci sorunu olarak ön plana 

çıkmaktadır. Suriye Krizi ile beraber ortaya çıkan mülteci sayısındaki artış mülteci 

sorununu hem Türkiye hem de Avrupa Birliği (AB) nezdinde öncelikli çözülmesi 

gereken bir vakıa haline getirmiştir. Özellikle, Sovyetlerin yıkılması, 11 Eylül 

saldırısı ve sonraki ekonomik krizler gibi gelişmeler AB’nin güvenlik öncelikli 

mülteci politikalarına geçmesine neden olmuştur. Son olarak 2011’de Suriye 

Krizi’nin ortaya çıkışı ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanılan en büyük insani 

krizi beraberinde getirmesiyle AB ve Türkiye söz konusu soruna çözüm adına bir 

dizi düzenleme ve politika değişikliğine gitmek durumunda kalmıştır. Türkiye’nin, 

jeopolitik konumu gereği Afrika, Asya ve Orta Doğu üzerinden gelip Avrupa’ya 

gerçekleşen göçlerde adeta bir köprü görevi görmesi, hem Suriyeli hem de diğer 

ülkelerden gelip AB’ye geçmeye çalışan mülteciler için önemli bir transit ülke 

olmasına yol açmıştır. AB’nin güvenlik endeksli mülteci politika izlemesi ise iki 

aktörü, bir araya gelerek soruna ilişkin yeni yasal düzenlemeler yapmalarına itmiştir.  

Suriye Krizi’nden önce Türkiye üzerinden AB’ye 2009 yılı için 40.000, 2010 için ise 

55.700 mülteci geçişi yaşanmıştır. Krizin başladığı 2011’den Şubat 2018’e kadar 

Türkiye üzerinden AB ülkelerine 1,015,500 Suriyeli ve 264.302 Suriyeli olmayan 

mülteci akın etmiştir. (frontex.europa.eu, 2018) Söz konusu mülteci sayıları göz 

önüne alındığında Türkiye’nin hem Suriye Krizi öncesinde hem de sonrasında AB’ye 

gerçekleşen göçlerde başat rol oynadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan, Türkiye’den 

AB’ye gerçekleşen göçler, Türkiye’nin sınır kontrollerini sağlamada başarısız olduğu 

izlenimi vermektedir. Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamada yetersiz kalması 

AB’yi güvenlik endeksli politikaları kapsamında yeni önlemler almaya itmiştir. Bu 

kapsamda AB, sınır güvenliğini tek çatı altında toplama, sınır güvenlik kurumlarını 

güçlendirme ve yeni geri kabul anlaşmaları gerçekleştirmiştir. (İçduygu, 2011) 

Suriye Krizi’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük insani probleme 

yol açmış olması, var olan yasal düzenlemelerin yetersizliği ve uygulanmasında 
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karşılaşılan eksiklerin anlaşılmasının öneminden dolayı Türkiye ve AB’nin sorunun 

çözümüne ilişkin yaptığı müzakereler incelenmeye değerdir. Politika yapmak her ne 

kadar doğal varlıkları gereği devletlerin elindeyse de söz konusu insani krizler olunca 

sivil toplum da politika yapma süreçlerinin önemli bir aktörü olarak öne çıkmaktadır. 

Bu kapsamda, Türkiye ve AB arasında yürütülen mültecilere ilişkin politika 

geliştirme çalışmalarında hükümet ve sivil toplum yaklaşımları da değerlendirmeye 

alınacaktır.       

Suriye Krizi’nin yarattığı mülteci sorunu çözümünün önemi düşünülerek, tez 

kapsamında Türkiye ve AB’nin izlediği politikaları inceleyerek sorunun çözümüne 

ilişkin daha geniş bir perspektif vermeye çalışacağız. Bu amaç kapsamında tezde; 

Suriye Krizi’ne ilişkin yapılmakta olan siyasi revizyonların yeterliliği, transit ülke 

olarak Türkiye’nin Suriye krizindeki rolü ve Türkiye-AB müzakerelerinde hükümet 

ve sivil toplumların yaklaşımları incelenecektir.  

Tezin amaçları doğrultusunda sorular tarafımızca aşağıdaki gibi 

şekillendirilmiştir:   

1. Suriye Krizi kapsamında Avrupa’ya yönelen göçlerde; Avrupa Birliği, 

ortak mülteci politikasında nasıl bir revizyona gitmiştir? 

2. Transit ülke olarak Türkiye’nin, AB ile gerçekleştirdiği müzakereler 

neticesinde yapılan yasal düzenlemeler Suriye Mülteci Krizi’nin 

çözümlenmesinde ne ölçüde etkili olmuştur? 

3. AB-Türkiye hükümet ve sivil toplum yaklaşımlarının, Suriye Mülteci 

Krizi kapsamında yapılan düzenlemeler üzerindeki etkileri nelerdir? 

 Bu soruların yanıtlarını ararken kullanılacak olan metot ve metodun 

seçilmesinin nedenleri ve bilgi toplanmasında izlenilen yolların neler olduğu önemli 

bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Vaka çalışması sosyal bilimlerde her ne kadar veri toplamaya karşıt olsa da 

ele alınan konunun ayrıntılı bir şekilde anlaşılması için kullanılması geniş kabul 

görmektedir. Vaka çalışması yöntemi tezin konusunun anlaşılması ve yeni bakış 
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açılarının edinilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bundan dolayı derin araştırma ve 

inceleme gerektiren durumlarda vaka çalışması yöntemi güçlü bir metot olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda vaka çalışması yönteminin diğer araştırma 

yöntemlerinden üstün olduğu görülmektedir. Örneğin, vaka çalışması yöntemi 

sayesinde bir veya daha fazla örnek üzerinden karışık toplumsal durum ve olguların 

daha iyi anlaşılması kolaylaşmaktadır. (Gillham, 2000) 

Yin (2009), vaka çalışması yönteminin gerçek hayatta karşılaşılan zorlukların 

ve olguların derin ve ayrıntılı şekilde anlaşılması için daha uygun olduğunun altını 

çizmektedir. Biz de bu çalışmada Suriye Krizi’ni örnek alarak Türkiye-AB mülteci 

müzakerelerini daha derin ve ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Ayrıca 

Denscombe (2010:55) birden fazla araştırma yönteminin kullanılmasının vaka 

çalışması yöntemiyle uyumlu olduğunu ve nicel araştırmadan ziyade nitel 

araştırmaya daha uygun olduğunu belirtmektedir. Vaka Çalışması yöntemi bize tezde 

kullanmamız için birden fazla araştırma yöntemi ve veri toplama olanağı 

sağlayacaktır. Tezde sadece Suriye Krizi örneğini kullanacağız çünkü krizin yarattığı 

etkilerin Türkiye-AB mülteci müzakerelerinin anlaşılmasında ana etken olduğu ve 

yeterli olacağı düşünülmektedir. Tezde geçmişe ve geleceğe yönelik boyutlar 

kullanılarak konuya açıklama getirmeye çalışacağız. 

Tez için belge niteliğindeki veri kaynakları kolay ve anlaşır olmalarından 

dolayı kullanılacaktır. Çünkü belge niteliğindeki veri kaynakları bütün vaka 

çalışması yöntemleriyle uyumlu, kayda değer bilgilere farklı alternatif kaynaklardan 

ulaşmayı kolaylaştırıcı, çıkarım yapmaya olanak sağlayıcı ve kaynakların 

okuyucunun erişimi için kolaylık sağladığı düşünüldüğünde kullanıma son derece 

elverişlidir. (Yin, 2009)   Öte yandan, tezde kullanılan veri öbeğinin sosyal bilimler 

için çalışmanın arka planına ışık tutmasından dolayı önem arz ettiği yadsınamaz bir 

gerçektir. (Vartanian, 2011) Bilgi öbekleri hem ekonomik hem de pratik olarak 

erişimleri son derece kolay ve masrafsız olması önem arz etmekle beraber 

araştırmacının çok daha fazla bilgiye erişimini mümkün kılmaktadır.  

Bu çalışmada kullanılan bazı ikincil kaynaklar örneğin kitaplar, gazeteler, 

makaleler ve yazılı kaynaklar üniversite kütüphaneleri ve ilgili internet sitelerinden 
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edinilmiştir. Resmi veriler Birleşmiş Milletler kuruluşları siteleri, devlet kurumları ve 

Avrupa Birliği kurumları sitelerinden alınmıştır. Çalışmaya konu olan anlaşmalar, 

yasalar, düzenlemeler ve diğer ikincil kaynaklar anlaşmaya taraf devletlerin resmi 

kaynaklarından alınarak değerlendirmeye alınmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

1.1 Göç Olgusu 

Göç, en geniş anlamıyla “insan hareketliliği” olarak tanımlanmaktadır. 

Ancak, günümüzdeki anlamıyla göç, sadece basit bir yer değiştirmeyi değil, aynı 

zamanda sosyo-ekonomik ve kültürel yapılar arası geçişi de ifade etmektedir (Şeker 

ve Uçan, 2016; Akt: Şener, 2017). 

Göç olgusunu, göç edilen yere bağlı olarak, “ulusal/iç göç” veya 

“uluslararası/dış göç”; sebepleri açısından, “zorunlu” veya “gönüllü” göç; amaçları 

açısından, “işçi göçü” veya “sığınmacılık/mültecilik”; yerleşme süresi açısından, 

“geçici” veya “kalıcı” göç; hedefe ulaşma yöntemleri açısından, “yasal/düzenli göç” 

veya “yasa dışı/düzensiz göç” gibi farklı yaklaşımlarla tanımlamak, mümkündür 

(Şener, 2017).  

Dünya üzerindeki yoğunluğu gittikçe artan göçler, ekonomik değişimler, 

siyasi karşıtlık ve çatışmalara paralel olarak yeni biçimler alarak varlıklarını 

sürdürme eğilimindedir. Söz konusu “yeni” göç biçimleri; göçün küreselleşmesi, 

göçün hızlanması, göçün farklılaşması, göçün kadınsallaşması ve göçün giderek 

siyasallaşması olmak üzere beş ana karakteristikte toplanmaktadır (Castles ve Miller, 

2008;  Akt: Şener, 2017). 

Böylece “uluslararası göç”ün, bir devletten başka bir devlete, bütün göç 

karakteristiklerini kapsayan, geride kalanlar ile çok sayıda bağı ve çok sayıda devlet 

arasındaki ilişkiyi özetleyen “ekonomik, siyasi, kültürel ve demografik bir süreç” 

olduğu ortaya çıkmaktadır (Faist, 2003;  Akt: Şener, 2017). Bu durum, uluslararası 

göçün, sürekli hareket halinde, karmaşık ve çok boyutlu bir olgu olduğunu, farklı 

şekiller alıp gelişebildiğini, “içinde geliştiği bağlamın hem koşullarından 

etkilendiğini hem de bu koşullardaki değişimle etkileşerek dönüşümler geçirdiğini” 

göstermektedir (Öner, 2015;  Akt: Şener, 2017). 



6 
 

Uluslararası göçün bazı sonuçlarının, ulusal ve uluslararası camiada yeni 

siyasi ve ekonomik oluşumlara sebep olması, dikkat çekicidir. Bu yüzden, özellikle 

hedef ülkelerde, sosyal ve ekonomik alanda pek çok düzenlemenin yapılması zorunlu 

hale gelmektedir. Menşe ülkeden hedef ülkeye doğru göç, toplumları sosyo-

ekonomik, kültürel, siyasi, coğrafi, psikolojik olarak, farklı alanlarda etkilemektedir. 

Göçle birlikte yaşam mekânları tamamen farklılaşmaktadır. Göçün mekânsal 

boyutuyla birlikte zaman boyutu da dikkate değerdir. Tekeli’ye göre (1998:9) “göç 

belirli bir zaman dilimi içinde belirli bir yerleşme alanından dışarıya çıkan yer 

değiştirmelerin toplam sayısıdır.” (Taşçı, 2009; Akt: Harunoğulları, 2016). 

Günümüzde, küreselleşmenin etkisiyle “tarihin hiçbir döneminde olmadığı 

kadar belirgin ve yoğun” bir göç dalgası yaşanmaktadır (Durgel, Yağmurlu, 2014; 

Akt: Harunoğulları, 2016). Uluslararası kitlesel göçlerin en başta gelen sebebinin, 

kitlesel göç veren ülkelerde yaşanan iç savaş ortamı olması, dikkat çekicidir. Savaş 

sonucu ortaya çıkan ölüm ve yıkımdan kaçmak için insanların varını yoğunu 

bırakarak göç etmesi, hedef ve menşe ülkelerde, yerel işsizlikte artış, istihdam 

biçiminde farklılaşma ve toplumsal yapıda değişime sebep olmaktadır. Göçle birlikte 

bireyin yaşam alanı değişmekte, yeni ilişkiler ortaya çıkmakta, kültürel kaynaşma 

veya çatışmalar ile toplumsal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Göç sonucu insan işgücü 

ile birlikte, salgın hastalıklar da taşınmaktadır (Harunoğulları, 2016). 

Batılı ülkelerde yerli halk tarafından yapılmak istenmeyen işlerin, ülke 

dışından gelen göçmenlerce yapılması, bu ülkelerdeki işgücü açığının kapatılmasında 

önemli rol oynamıştır. Ancak dünyada artık bu süreç yerine, ülkelerinde meydana 

gelen siyasal baskılar ve yaşanan savaşlar sonucu vatanlarını terk etmek zorunda 

kalan milyonlarca insanın “mülteci” konumunda, farklı bir zorunlu göçmen grubunu 

meydana getirdiği, yeni bir süreç yaşanmaktadır (Harunoğulları, 2016). 

Uluslararası göç, antropoloji, sosyoloji, iktisat, siyaset, tarih ve coğrafya gibi 

birçok bilim dalının ortak konusudur; çünkü siyasi, demografik ve sosyokültürel 

açıdan bir arada değerlendirilmesi gerekir. (Mutluer, 2003; Akt: Şemşit, 2018). Artan 

göç oranları çoğu ülkede ulusal kimliğe ve vatandaşlık bilincine karşı bir tehdit 

olarak algılanmaktadır. Bu da, göç alanındaki kavramların tanımını değiştirmek 
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ihtiyacını oluşturmaktadır. (Giddens, 2005; Akt: Şemşit, 2018). Tüm bunlar bir araya 

geldiğinde uluslararası göç, politikanın, önemi giderek artan bir konusu haline 

gelmektedir. Diğer yandan göç, ulusal ve uluslararası kuruluşların, kamu ve sivil 

toplum örgütlerinin ortaklaşa ve iş birliği içerisinde yönettikleri bir konudur. 

(İçduygu, 2006; Akt: Şemşit, 2018).  

Açıkça görülür ki göç, sadece ekonomik açıdan arz - talep ya da “ihtiyaçlar 

ve olanaklar” etrafında düşünülemez. Ekonomik boyutunun yanında toplumsal ve 

siyasi bakımdan seçimlerle oluşturulan ve gelişen bir durumdur.  Bu alandaki 

ortaklaşa yönetimi zorlaştıran da göçün çok boyutlu bir konu oluşudur.  (İçduygu, 

2006; Akt: Şemşit, 2018). Göç konusuna Avrupa Birliği’nin bakış açısı ise 2017 

yılının Temmuz ayında yayımlanan Avrupa Birliği Komisyonu belgesinde net bir 

biçimde anlaşılmaktadır. Belgeye başlık olarak, “Avrupa Birliği ve Göç Krizi”ni 

seçmelerinden açıkça görülmektedir ki; Avrupa Birliği’nde uluslararası göç, “bir kriz 

konusu olarak” değerlendirilmektedir. Söz konusu belgede, beklenmedik biçimde 

çoğunun Suriye ve diğer ülkedeki savaşlardan ve terörden kaçan insanların 

oluşturduğu 1 milyon mülteci ve göçmenin 2015 ve 2016 yıllarında, Avrupa 

Birliği’ne giriş yaptığından söz edilmektedir. (European Commission, 2017; Akt: 

Şemşit, 2018). Beklenilmeyen bu akından sonra göçün güvenlik ve ekonomik etkisi 

önem olarak ilk sıraya oturmuştur. AB üye ülkeler kendi aralarında bu göçün 

sorumluluğunu üstlenme konusunda büyük bir sorun yaşamışlardır. (Şemşit, 2018). 

Göç konusunda yapılan en temel araştırmalar, göçmenlerin istekleri, umutları, 

hayalleri ve hedefleri hususlarına odaklanmış nitel araştırmalardır. Hugo (1998: 83-

105), göçü “ekonomik açıdan hayatta kalma stratejisi” olarak tanımlarken, Gurrieri 

(1986) göçü, “kişinin kendi ülkesindeki sınırlamalar karşısında bir nevi sosyal 

özgürleşme süreci” olarak değerlendirmektedir. Göç hareketlerini inceleyen diğer 

birçok yazara göre de göç daha büyük çaplı sosyal olayların bir basamağıdır. Max 

Weber (1993) ondokuzuncu yüzyılda Avrupa’dan göçü incelediğinde, dışarıya göçü 

“ataerkil sistemden ve büyük toprak sahiplerinin despotizminden kaçış” olarak 

değerlendirmiştir. Onun perspektifinde, bu olaylar “gizli grev” ve “bireysel özgürlük 

fikriyle desteklenen sınıf mücadelesi hareketinin başlangıcı” idi. Galbraith göçü 
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“yoksulluğa karşı en eski eylem” diyerek tanımlarken; (Düvell, 2006: 224) Jungfer 

(1993: 9-47) göçü, “beklentilerin devrimi” ve Hirschman (1970) “protesto et ya da 

kaç” anlamına gelen “sesini çıkar ya da çık” sözleriyle açıklamaktadır. Rodriguez 

(1996: 21-37) ise göçü kamu politikalarına karşı bireysel aktivite olarak bağımsız bir 

süreç olarak anlamaktadır. Fischer ve Straubhaar (1996: 11-46) gibi iktisatçılar göçü 

“ayaklarıyla seçim yapmak” olarak anlarken, bu görüşlerin yansıttığı gibi, sosyolojik 

açıdan göç olgusu, gittikçe girift hale gelmekte ve göç, küresel olarak hareket halinde 

olan göçmenlerin temsil ettiği, modern dünyanın “sosyal sorununu” yansıtmaktadır. 

Göç, kaynak, transit ve varış ülkelerini önemli ölçüde etkilemiş ve Fransa, İngiltere 

ve Almanya gibi ülkeleri göç alan ülke ve çok etnikli ülke olma rolünü üstlenmeye 

zorlamıştır (Düvell, 2006: 225; Akt: Şemşit, 2018). 

 

1.2. Göç Teorileri  

Göç birçok bilimsel disiplinin ilgi alanına girmekle beraber en çok 

antropoloji, ekonomi, coğrafya, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve uluslararası ilişkiler 

konusu olarak ön plana çıkmaktadır. Göç gerçekliği itibariyle insanlık tarihi kadar 

eski bir olgu olsa da göçe ilişkin teori ve modeller 19.yy’da ortaya çıkmaya 

başlamıştır.  

Lee (1969), Göç Teorisi isimli makalesinde göçü; “genel olarak yaşanan yerin 

kalıcı ya da yarı kalıcı olarak değiştirilmesi” şeklinde tanımlamaktadır. Ayrıca, Lee 

bu tanımlamayı yaparken hareketin mesafesi, istemli veya istemsiz olması ya da iç 

veya dış göç olması hususunda bir sınırlama getirmemiştir. Öte taraftan Özcan 

(1997) göçü; “insanların yaşadıkları yeri terk edip devamlı olarak yaşayacakları 

başka bir yere gitmeleri” şeklinde tanımlamaktadır. Özcan, bu olgunun aslında yer ve 

zaman olmak üzere iki kavramı içerdiğini belirterek, daha sonra da göçe ilişkin alan, 

oturulan yer/yaşanan yer, zaman ve çalışma durumu kavramlarını inceleyerek her bir 

kavramın içsel sorunlarına cevap bulmaya çalışmıştır. Göçe ilişkin tanımların çok 

sayıda farklılık göstermesi, yakın zamanlarda temel kazanan göçe ilişkin teori ve 

modellerin çok fazla olması, ortak bir teorik temelde buluşulmasının veya bir 

teorinin genel kabul görmesinin önüne geçmiştir. Ancak göç teorisini analiz 
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düzeyinde makro ve mikro olarak ayırmak mümkündür. Makro düzeydeki göç 

teorileri genel olarak göç akımları, büyük göç akımlarının etkilendiği sebepler ve 

göçe ilişkin demografik, ekonomik ve sosyal karakteri ortaya koyar. Ayrıca makro 

düzeydeki teoriler göç neticesindeki adaptasyon süreci, ekonomik ve sosyal 

entegrasyon, asimilasyon gibi konuları da yapı ve kültürel açıdan ele alır. Buna 

karşın mikro düzeydeki teoriler ise göçmenlerin sosyo-psikolojik motivasyonlarına, 

karar alma süreçlerine, tatmin durumlarına ve kimliklendirilmelerine göre göçmen 

olgusunu ele almaktadır. Mikro düzeydeki model ve teoriler ayrıca göçmenlerin 

adaptasyonlarını da geniş sosyal sonuçlara odaklanmamak şartıyla ele alır.  

Göç model ve teorileri her ne kadar farklılık gösterse de genel anlamda 

“gönüllü göç” referans olarak alınmaktadır. Çoğu model ve teori “gönüllü göç” 

kapsamında ekonomik yaklaşımla göçü anlamlandırmaktadır. Bu durumda, 

ekonomik nedenlerden ziyade siyasi nedenlerle gerçekleşen zorunlu göçlere ilişkin 

model ve teorilere genel olarak rastlanılmamaktadır. Genel olarak belli koşullarda 

gerçekleştiği halde göç hareketlerinin gelişigüzel ve tahmin edilemez olduğu 

düşünülmektedir. Öte yandan, ev sahibi ülkenin hazmetme kapasitesi göz önüne 

alındığında göçlerin zorunlu veya gönüllü olup olmadığı ayrımına gidilmemektedir.  

Göçe ilişkin teorileri makro ve mikro teoriler olmak üzere iki farklı 

sınıflandırmaya ayırmak mümkündür. Makro düzeyde göç teorileri: Neoklasik 

Makro Göç teorisi, Göç Sistemler Teorisi, Dual İşgücü Piyasası Teorisi, Dünya 

Sistemleri Teorisi ve Hareketlilik Geçiş Hipotezi gibi teoriler büyük düzeydeki fırsat 

farklılıklarını göçe kaynaklık eden sebepler olarak almaktadırlar. Bu teorilere göre, 

ekonomik yapıdan kaynaklı gelir ve istihdam alanındaki fırsat farklılıkları toplumsal 

göçlere neden olmaktadır. Mikro teoriler; Lee’nin İtme-Çekme Teorisi, Neoklasik 

Mikro Göç Teorisi, Davranışsal Modeller ve Sosyal Sitemler teorileri bireylerin 

değer, arzu ve beklentilerinin göçlere kaynaklık eden temel sebepler olduğundan 

bahsederek yaşam şartlarının ve sağlık şartlarının iyileştirilmesi gibi arzu, istek ve 

beklentiler neticesinde göçlerin meydana geldiğini temel olarak alırlar. Biz burada, 

ekonomik yapıdaki farklılıklardan dolayı ortaya çıkan göçlerden ziyade bireylerin 
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zorunlu olarak değer, arzu ve beklentilerinin gerçekleştirilmesini inceleyen mikro 

düzeydeki teorileri inceleyeceğiz.  

1.2.1.Mikro Teoriler 

Mikro seviyede kişilerin karar verme süreçlerine ilişkin yapılan birçok 

araştırma kişilerin karar vermesinde ailevi ve ekonomik sebeplerin ana rol oynadığını 

ortaya koymaktadır. Göç etme sürecinde her ne kadar aile üyeleri, akraba, arkadaş ve 

ait olunan sosyal veya dini grubun fikirlerine başvurulsa da nihai olarak kişisel tercih 

sonucunda karar verilmesi bakımından göç bireysel bir eylemdir. Öte yandan, 

mevcut seçeneklerin değerlendirilmesinin ardından, 'rasyonel seçim' varsayımı, çoğu 

motivasyon teorisinde açık değildir dolayısıyla bireylerin karar alması karışık bir 

süreci beraberinde getirmiştir. Karar alma sürecinde genel olarak “itme” ve “çekme” 

faktörleri arasında bir ayrım yapılır, birey itme ve çekme faktörlerini de dikkate 

alarak nihai kararını verir. İnsanın temel ihtiyaçları ve istekleri genellikle ekonomik 

faydalar, sosyal hareketlilik veya aile birleşimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Göçün 

“maliyetleri” ve “faydaları”, bireyin kendi değer hiyerarşisine ve varsayılan net 

avantajına göre hesaplanır. Burada göçün “yer-faydasını” inceleyen teoriler, 

bireylerin sundukları avantajları ve beklenen memnuniyeti algılayışları açısından 

niçin hareket etmeye ya da belirli yerleri seçmeye karar verdiklerini açıklamaya 

çalışırlar. Bu yaklaşımı temel alan teoriler sadece kısmi destek vermiş ve öznel 

sübjektif olasılıklar açısından hedeflerle beklentileri ilişkilendiren daha 

genelleştirilmiş bir 'değer-beklenti' modelini önermektedir. Daha karmaşık psikolojik 

açıklamalar, karar verme sürecinde 'önemli olanların' etkisini, bilişsel uyumsuzluğun 

rolünü ve bir kez olumsuz geri bildirime rağmen bir karara uyma eğilimini dikkate 

alır (Harbison, 1981).  

Mülteci hareketleri genellikle “zorunlu göç” olarak tanımlanmaktadır. Burada 

“zorunlu göç” sadece belirli koşullar altında bir bireye sunulan seçimlere getirilen 

kısıtlamaların aşırı bir durumudur. İhracata yönelik çokuluslu bir şirketin yerinden 

ettiği topraksız bir köylü için karşılaşan seçimler, kendisi ve ailesi için işsizlik, 

dilencilik, hırsızlık, hastalık, açlık ve ölüm olabilir. Etnik ya da politik bir azınlığa 
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bakan seçenekler muhalif bir orduya katılmak, siyasi hapis, işkence ya da ölümle 

karşılaşmak olabilir. Her iki durumda da sınırlı ve zorlayıcı seçenekler söz 

konusudur. Göç de bu seçeneklerden biridir. Kunz (1973, 1981), mülteci 

davranışlarını 'kinetik modeller' olarak adlandırmaktadır. Kunz “beklentiyi” “akut” 

hareketlerden ayırarak mültecileri çoğunluk, yabancı ve tepkisel kader grupları 

olarak kategorilere ayırdı. Ortak payda, kendi kaderi üzerinde kontrol kaybı 

duygusudur. Kunz, siyasi mülteciler ile ekonomik açıdan tatminsiz olanlar arasındaki 

ayrımın zor olduğunu belirtmiştir (Kunz, 1981: 50-1). 

Lam (1983) bir mülteci olma travmasını, bir milyon insanın öldüğü 1947'de 

Hindistan ve Pakistan'ın bölünmesi sonucu yerinden edilen on beş milyon insan 

örneğinden çıkarak anlatmaktadır. Buna göre mülteci olma süreci aşamalarını şu 

şekilde anlatmaktadır: kişi normal yaşamını sürdürmesine mâni olacak bir fikir 

karşıtlığıyla karşılaşır ve göç etmek durumunda kalır ve uzun süreli etkilere yol açan 

bir travma yaşar. Bu göç travması bireylerde suçluluk duygusu ve agresiflik gibi yan 

etkilere neden olur. Nitekim Kanada'daki Vietnam-Çinli mültecilere yönelik bir 

çalışma, yeniden yerleşim sürecinin genellikle aşağı doğru mesleki hareketliliği, 

kaderci tutumları, aile birleşimi ile meşgul olma ve bağımlılıktan kaçma konusunda 

derin bir istek içerdiğini ortaya çıkarmıştır (Lam, 1983, Akt: Richmond, 1988). 

Çeşitli çalışmalar göçmen uyarlamasının psikolojik yönlerini inceleyerek, 

mültecilerin karşılaştığı daha ciddi travmayı ve yaşanan zihinsel sağlık sorunlarını 

vurgulamıştır (Cohen, 1982). Bu doğrultuda mültecilerin bir “sosyal yer değiştirme 

sendromu” ile karşı karşıya kaldıkları söylenebilir. Bu sendromun kuluçka dönemini 

paranoid belirtiler, hipokondri, anksiyete ve depresyon gibi hastalıklar izleyebilir 

(Tyhurst, 1977). Bu hastalıklar göç etmek durumunda kalan bireylerde gerçekçi 

olmayan arzuların peşine düşmelerine neden olabilmektedir (Akt: Richmond, 1988). 

1.2.1.1 Kesişen Fırsatlar Teorisi 

Kesişen fırsatlar teorisi, Stouffer’in göçü bir olgudan ziyade sosyal aktör 

olarak ele aldığı ve göçün faili olarak göçmeni konu edindiği teoridir. Stouffer belli 

bir uzaklığa göç eden insanların sayısının gittikleri yerdeki fırsatların çokluğu ile 
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orantılı olduğunu söyleyerek kesişen fırsatları vurgulamaktadır. Buna göre, gidilecek 

yerde fırsat ne kadar çoksa, gidecek göçmen sayısı da o kadar çok olur. Stouffer’in 

teorisi, göç olgusunu tek boyutlu bir değişken olarak açıklama eğiliminde olup göçü 

gelişmiş sanayi kentlerine, metropollere veya megapollere doğru yapılan ekonomik 

amaçlı fırsatları ön plana çıkarmaktadır. Erken döneme ilişkin yapılan göç 

çalışmalarının çoğunda göç edenlerin genellikle kısa mesafeyi tercih ettikleri 

varsayımı üzerinde genel bir anlaşma olmasa da daha sonraki dönemde yapılan 

çalışmalarda göç sadece mesafe açısından değil, fırsatlar açısından da 

değerlendirmeye alınmıştır. Nitekim, Stouffer göç olgusunu matematiksel olarak 

açıklamaya çalışan yeni bir teorik yaklaşım ortaya koymuştur. Stouffer 1940 yılında 

yayımladığı Kesişen Fırsatlar: Hareketlilik ve Mesafeye İlişkin Bir Teori 

(Intervening Opportunities: A Theory Relating Mobility and Distance) isimli 

makalesinde o döneme kadar göç konusuyla ilgilenen bilim insanlarının çoğunun göç 

hareketleri ve mesafe arasında yakın bir ilişki olduğundan bahsettiğini vurgulayarak 

mesafe kavramının hakkında daha açık/kesin çalışmaları gerektirecek önemde 

olduğunu belirtmiştir (Stouffer, 1940: 845). Buna göre; kişi bulunduğu yerden ayrılıp 

başka bir bölgeye taşınmak isterse bu bölgede daha önceden oluşturulmuş boş bir 

pozisyon olmalıdır. Bu yeni yerleşim alanında doldurduğu pozisyon ve aynı bölgede 

doldurabilme imkanına sahip fakat bu imkanı seçmiyorsa bu benzer seçeneklerin 

tümüne fırsat denir. Önceden yaşadığı yerdeki evine yeni yerleştiği bölgedeki 

pozisyonuna benzer pozisyonlara ise “kesişen fırsatlar” denir. (Stouffer, 1940: 854-

856).  

Stouffer, daha sonraki çalışmasına “rekabet eden göçmenler” (competing 

migrants) değişkenini de dahil etmiştir (1960). Böylece oluşturduğu bu yeni modelde 

şunları açıklamayı hedeflemiştir: Belirlenmiş bir zaman diliminde X bölgesinden Y 

bölgesine göç edenler Y bölgesindeki fırsatlarla doğru orantılıdır, X ve Y bölgeleri 

arasında kesişen fırsatlarla ters ve yeni yerleşim yerinde rekabet içinde olan 

göçmenlerin sayısıyla ters orantılıdır. Stouffer’ın tahmini, bir bölgeye göç eden 

insanların sayısı ile gidilen bölgedeki iş fırsatlarıyla doğru orantılı olduğu 

yönündedir. Ayrıca, gidilen yer ile kişinin yaşadığı yer arasındaki mesafe yakınlığı 

da göçü kolaylaştıran bir faktördür.  
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Stouffer makalesinde ortaya koyduğu “Kesişen Fırsatlar: Hareketlilik ve 

Mesafeye İlişkin Bir Teori” için 1935-1940 yılları arasında Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD) Ohio eyaletinin Cleveland Metropolitan Bölgesi sayım verilerini 

kullanarak göç edenlerden yararlanmıştır. Stouffer önceden yapılan çalışmalarda 

şehirlerin itici ve çekici olması kavramlarının çok kez kullanıldığını ama uzaklık 

faktörü göz ardı edildiği sürece şehirlerin çekim potansiyeli hakkında sağlıklı 

sonuçların elde edilemeyeceğini söylemiştir. Şehirlerin çekim güçlerinin yanı sıra 

mesafenin de göç edecek kişinin kararını önemli ölçüde etkilediğini vurgulamıştır. 

Nedenini işe şöyle örneklendirmiştir: (Stouffer, 1940: 846):  

“Eğer Chicago’nun insanlar için, Iowa’nın New York’tan olduğundan daha 

çekici olduğunu ve New York’un da Massachusetts’in Chicago’dan olduğundan daha 

çekici olduğunu söylersek, bu iki şehrin çekiciliğine ilişkin bir analizde mesafe 

faktörünü ele almamız gerektiği açıktır.” 

Yalçın’ın (2004: 28-30) kesişen fırsatlar teorisine ilişkin iki eleştirisi 

bulunmaktadır. Birincisi şehirlerdeki fırsat miktarının hesaplamanın bir yolunu 

göstermemesiyle ilgilidir. Diğeri de bu teorinin, Karl Marx’ın kapitalist sistemindeki 

rekabet olgusunun ihtiyaç duyduğu yedek işçi yani işsizler ordusu kavramını yok 

saymasıdır. Eğer göç bu teorideki gibi oluşursa, işçilerin kendi aralarında rekabete 

gerek kalmayacağından işçi maaşları olabilecek en üst seviyeye çıkacak bu da 

patronların kar beklentilerini tatmin etmeyecektir. Gerçekte böyle bir durumu sistem 

asla kabul etmeyeceğinden varlığı da söz konusu olmayacaktır. 

1.2.1.2 İtme Çekme Teorisi 

Everett Lee 1966 yılında yayımladığı “Theory of Migration” makalesinde 

uluslararası göç hareketlerinin nedenlerini ve seyrini anlama ve açıklama noktasında 

sıkça başvurulan “itme ve çekme faktörlerini” ortaya koymuştur. İtme-Çekme teorisi, 

göç kuramları arasında üzerinde en çok vurgu yapılan kuramlardan birisidir. Bu 

özelliği ile birçok araştırmacı bu kuramdan yararlanmış, katkı sunmuş ve gelişmesini 

sağlamıştır. Lee, makalesine başlarken Ravenstein’ın yedi kanununa ilişkin eleştiri 

getirir ve Ravenstein ile kendi dönemindeki demografik farklılıklardan bahseder. 
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Buna göre iki dönem arası farklılıklar göz önüne alındığında birçok araştırmada 

temel kaynak olarak kullanılan yedi kanunun ihtiyaçlara cevap vermede yetersiz 

kaldığını vurgular. Ayrıca, Lee yazdığı makalede göçmenden ziyade göç sürecine 

öncelik vermiş ve göçmenlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini de vurgulamıştır. Bu 

kapsamda Lee, sosyolojik olarak değerlendirilebilecek analizini temel olarak itici ve 

çekici dört faktör belirlemiştir. Bunlar; 

o Yaşanan yer ile ilgili faktörler 

o Gidilmesi düşünülen yer ile ilgili faktörler 

o Karşılaşılan Engeller 

o Bireysel Faktörler (Yalçın, 2004, 30). 

olarak belirtilmiştir. Söz konusu faktörler itme-çekme kuramının temel işleyişini ve 

bileşenlerini oluşturmaktadır. İtme ve çekme kuramına göre hem yaşanan yerde hem 

de gidilecek yerde itici ve çekici faktörler bulunmaktadır. Hem itici hem de çekici 

faktörlerin birliği göç olgusuna bir bütünlük oluşturmaktadır.    

1.2.1.3 Ravenstein’ın Göç Kanunları 

Ravenstein “göçün, hiçbir kesin kanuna bağlı olmaksızın gerçekleştiği” genel 

kanıya karşı göçün genel geçer kanunları olduğunu ortaya koymak amacıyla 

çalışmalarını yürütmüştür. Ravenstein göçe ilişkin yaptığı çalışmalarda İngiliz nüfus 

sayımı istatistiklerinden yararlanarak yedi göç kanunu belirlemiştir. Ravenstein’ın 

yaptığı çalışmalar, göçe ilişkin o döneme kadar bilinen ilk bilimsel çalışma 

olmasından dolayı, kendisinden sonraki bilim insanlarının göçe ilişkin kuram ve 

modellerine temel oluşturmuştur. Ravenstein’ın çalışması derinlikten ve güçlü bir 

analizden yoksun olmasına rağmen türünün öncüllerinden olmasından dolayı önem 

kazanmaktadır. 

Ravenstein döneminin iki önemli sosyo-ekonomik gelişmesi olan 

endüstrileşme ve kentleşmeyi çalışmalarının temel dinamiğine olarak almıştır. 

Özellikle endüstrileşmeyle birlikte gelişen iş imkânları ve gelişen ulaşım ağları 

insanları Avrupa’nın iç kesimlerine ve Kuzey Amerika’ya doğru yöneltmiştir. Böyle 
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bir dönemde çalışmalarını yapan Ravenstein 1885-1889 yılları arasında yayımladığı 

Göç Kanunları (The Laws of Migration) başlıklı iki makalesinde belirlediği yedi göç 

kanunu tartışmıştır. Bu göç kanunları şu şekildedir:  

o Göç ve Mesafe: Birçok göçmen yalnızca bulunduğu yere mesafe bakımından 

yakın çekim merkezini tercih eder. Böylece gidilen yerde bir göç dalgası 

oluşur ve bu dalga göç edecekleri kucaklayabilecek endüstrisi gelişmiş 

yerlere doğru yönelmektedir. 

o Göç Basamakları: Ravenstein’ın ortaya koymuş olduğu göç tipi basamaklı bir 

yapıya sahiptir. Göç eden kişiler yeni yaşam alanlarına doğru ilerlerken, 

arkalarında onların bıraktığı boşlukları dolduracak kişiler gelir.Böylece 

ülkenin en ücra köşelerine kadar yayılan bir göç dalgası oluşurken bu iş 

boşalan yerlerin, yeni gelenlerce doldurulmasıyla oluşan basamaklı bir boyut 

alır. Göç ve mesafe kanununda göç dalgalarının nasıl oluştuğu ve bu dalga 

sisteminin nasıl işleyeceğine dair net bir açıklama olmadığından; bir bakıma 

Revenstein’nın oluşturduğu g34öç basamakları kanunu göç ile mesafe 

arasındaki ilişkiyi açıklar gibi görünür. Ravenstein'in kurduğu yakın mesafe 

göçü kanunu onun birinci göç tipini oluşturur. 

o Yayılma ve Emme Süreci: Ravenstein'e göre göç etme ihtiyacını doğuran tek 

amaç sadece yer değiştirme isteği değildir. Yani nihai amaç yer değiştirmek 

değildir. Göç edilecek yerdeki faydadan yararlanma isteği ve refah seviyesi 

mevcut yaşamından daha yüksek olan bir yaşam hayali insanları yaşadığı 

yerden ayrılıp çekim merkezlerine gitmeye yöneltir. Diğer yandan gelişen 

sanayi iş ve insan gücüne ihtiyaç duyduğundan her iki tarafta ortak fayda 

tabanında birleşir. Çıkarları birleşen bu iki taraf ortak amaçlarına ulaşırken bu 

göç dalgaları da sanayi merkezlerince doğal bir biçimde absorbe edilmiş olur. 

Sonuç olarak göç ile gelen yeni insan kalabalığının dağılımı yayılma ve 

emme biçiminde oluşur. Bu süreçler birbirlerini destekler şekildedir. 

o Göç Zincirleri: Göçe teşvik eden bu çekim merkezleri bir yandan da başka 

yerlere göç verirler. Yani bir göç dalgası ötekini tetikler ve bir kez 

başladığında durdurulamayan bir zincir oluşmuş olur. Ravenstein için göç 

zincir şeklinde devam eden bir süreçtir. 



16 
 

o Doğrudan Göç: Ravenstein göç kanunlarıyla alakalı anlattıklarının ilk dördü 

yakın mesafe göçüyle alakalıydı ve bu tip göçler basamaklı bir yapıya sahipti. 

Uzun mesafe göçlerinde ise diğer kanunların aksine göç edenler büyük sanayi 

merkezlerini tercih etmekte ve basamak olmadan direk bir şekilde be sanayi 

merkezlerine yerleşmekteler.  

Ravenstein’nın bu ilk beş kanunu temel olarak göçün iki farklı modelini 

açıklar. İlkinde basamaklı bir yapıya sahip, yakın yerlere gidilen zincir şeklinde 

oluşan ve sanayi, ticaret merkezlerine yönelen bir modeldir. Diğer model ise 

basamağı olmayan mesafesi uzak ve dolaylı olmadan direk bir biçimde sanayi ve 

ticaret merkezlerine yerleşilir. Bu iki modelin ortak paydası, göçün sanayi ve ticaret 

merkezlerine yöneldiği gerçeğidir.  Son iki kanuna gelince; 

o Kır-Kent Yerleşimcileri Farkı: Kentlerde yerleşik olarak yaşayanlar kırsal 

kesimde yerleşik olarak yaşayanlardan daha az göç etme eğilimindedirler. 

Kente yönelen göçler, kentte yaşayanları çok fazla oynatmamaktadır. Öte 

yandan kırsal kesimden kırsal kesime yapılan göç, kırsalda yaşayanları 

yerlerinden oynatmaya itmekte bu da göç dalgalarına ve basamaklı göçe 

neden olmaktadır. 

o Kadın-Erkek Farkı: Kadınların, erkeklere oranla göç etme eğilimleri daha 

fazladır. Ravenstein, erkeklerin de uzun mesafeli veya yurtdışı göçlere 

katılmaya daha yüksek eğilim gösterdiğini söylemektedir (Yalçın, 2004, 25).  

Ravenstein’nın göç kanunları ilk sistematik ve bilimsel yaklaşım olması 

münasebetiyle önemli olarak ön plan çıkmaktadır. Çünkü kendisinden sonra 

geliştirmiş olan göç teorilerine modellerine oldukça zengin bir teorik temel 

oluşturmuştur. Ravenstein ortaya koyduğu göç yasalarını kendi dönemine ilişkin 

ekonomik, sosyal ve kültürel göstergelere dayandırmıştır. Öte taraftan, söz konusu 

göç kanunlarının günümüzde çok boyutlu ve daha karmaşık olarak ilerleyen göç 

süreçlerinin anlaşılması noktasında eksik ve yetersiz kaldığı görülmektedir.  

Castles ve Miller, Ravenstein’nın göç kanunlarından bahsederken söz konusu 

teorinin tarihsel olmadığını ve bireysel tercihlere dayandığını vurgulamışlardır. 
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Catler ve Miller’ a göre Ravenstein teorisinin temelinin göç etmeye kararı alan 

insanların gidecekleri yer konusundaki seçimlerini bir gider ve fayda dengesi 

hesabına göre yaptıkları öngörüsüne dayanmaktadır. Ravenstein göç hakkında 

bilimsel çalışmalar yaparken kişisel fayda-maliyet dengesi hususuna dayanan teorisi, 

neoklasik ekonomi temelinde yeni çalışmaların oluşmasına önayak olmuştur. Castler 

ve Miller, göç hareketlerini klasik itme - çekme olarakta açıklanabileceğini 

savunmuşlardır. Bunun nedeni ise göçe teşvik eden unsurlar yani insanların tatmin 

edilmemiş maddi ve diğer sosyal ihtiyaçları, siyasi olayların kısıtlayıcılığı, kalitesiz 

yaşam standardı insanları bulundukları yerden ayrılmaya yönelten itme öğesi iken, 

çekim merkezlerinin sunduğu yüksek hayat standardı, işgücü ihtiyacı, maddi 

olanaklar, daha iyi bir yaşam hayali ve siyasi bakımdan serbestlik gibi faktörler de 

göçmenleri çeken unsurlardır. 

Ravenstien’ın göç kavramı hakkında yaptığı çalışmalar bu alandaki ilk 

bilimsel araştırmalar olma niteliğindedir; ancak yetersizdir. Çünkü göç olgusunun 

her türünü ya da alt başlıklarını kapsamadığı açıkça görülür. Günümüze bakıldığında 

çokça karşılaşılan sığınmacılık ve mültecilik gibi olguların kaynaklandığı zorunlu 

durumların yönünü, seyrini, etkilerini ve sonuçlarını açıklama hususunda tamamen 

yetersiz kalacaktır. (Akt: Çağlayan, 2011). 

Ravenstein’ın kanunları ve onlara yönelik yapılan eleştiriler, yedi kanunun 

diğer göç teorileri ve modellerine sadece zemin olabileceğini göstermektedir. Söz 

konusu kanunlar dönemin İngiltere’sini anlatması bakımından önemli olsa da genel 

geçer kanunlar olarak kabul edilmeleri mümkün değildir. Çünkü söz konusu kanunlar 

göçün günümüzdeki yapısının, gerçeklerinin ve içeriğinin anlaşılması bakımından 

yetersizdir (Grigg, 1977). 

Öte yandan, yaygın olarak benimsenen göç teorilerinden biri olan “merkez-

çevre teorisi”ne de değinmek gerekmektedir. Samir Amin, Immanuel Wallerstein, 

Andre Gunder Frank gibi düşünür tarafından geliştirilen “Merkez-çevre” yaklaşımına 

göre, “ekonomik gelişme sonucu zenginlik ve refah bazı merkezi bölge veya 

ülkelerde yoğunlaşmakta ve bu yerleri birer çekim merkezi haline dönüştürmektedir. 

Çevre bölge veya ülkelerde yaşayanlar ise içinde bulundukları şartlardan daha 
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yüksek standartlar sunacağına inandıkları merkeze göç etmeye çalışmaktadır” 

(BİLGESAM, 2012). 

Ulaşım ve iletişimdeki gelişmeler ve seyahat sürelerinin kısalması, internet, 

mobil telefon ve uydu aracılığı ile her türlü bilgiye ulaşımın kolaylaşması dolayısıyla 

gelişmiş ülkelerin tüketim toplumu görüntülerinin herkese ulaşmasını sağlamakta, bu 

durum, ekonomik gelişmişliği düşük olan ülkelerde yaşayan insanların, bu 

ülkelerdeki yaşam standartlarına ulaşmaya çalışmasına, sonuç olarak bu standartların 

yaşandığı ülkelere gidiş yolları aramasına yol açmaktadır.  

Bütün bu faktörlerin göç olgusunu açıklamakta yetersiz kaldığı durumlarda, 

“iletişim ağı teorisi” devreye girmektedir. Bu teoriye göre, “daha önce göç etmiş 

olanlar ile yeni göç edecekler arasındaki iletişim, sosyal ve kültürel bağlar, göç etme 

kararlarını etkilemektedir”. Göçmen iletişim ağının, sadece göç edilecek ülke ve o 

ülkedeki iş gücü piyasası hakkında bilgi sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda göç 

edeceklere ekonomik, sosyal ve psikolojik destek de verdiği ifade edilmektedir 

(BİLGESAM, 2012). 

 

1.3. Göç Terimleri  

 Tarih boyunca süregelmiş olan uluslararası göç sorunu çeşitli algılara göre 

şekillenmiş ve günümüze kadar farklı formatlarda biçimlenmiştir. Bu çerçevede göç 

konusunu ifade edebilmek için yasadışı göç, mekik göç, beyin göçü, transit göç, 

yabancı, kaynak ülke, iltica sığınmacı ve göçmen gibi pek çok kavramlar 

kullanılmıştır. Fakat bu kavramlar kullanırken insanlar, özellikle ülkemiz toplumu 

neredeyse bu kavramları karıştırarak tek bir şeyi ifade etmek için kullanmışlardır. 

Dolayısıyla ortaya bir kavramsal sorun ortaya çıkmıştır. Bunun da Türkiye’deki 

hukuk sisteminden kaynaklandığını ifade edebiliriz. Uluslararası hukuk sığınmacıyı 

(asylum seeker), mülteciyi (refugee) ve göçmeni (immigrant) tanımlamaktadır. 

Özcan’a (2017) göre, uluslararası sözleşmelerde sığınmacı kavramının yeri 

yoktur. Uluslararası sözleşme metinleri ve çok sayıda ülkenin sığınma ve mülteci 



19 
 

konularındaki tanımlarını ve yaklaşımlarını inceleyen Özcan (2017), bazı ülkelerin   

hukuk ve mevzuat metinlerinde ayrı ayrı sığınmacı ve mülteci kavramına yer 

verdikleri halde, bu iki kavramın birbirlerinden ayırılarak tanımlanmadığını, pek çok 

ülkenin ise yasal metinlerinde mülteci ve sığınmacı kavramlarını karıştırdığını 

belirtmektedir (Özcan, 2017).  

Özcan’a (2017) göre, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumların 

metinlerinde sığınmacı kavramına açıkça yer verilip tanımlanmamasının sebebi, bu 

meselenin devletlerin tek tek iç işlerine bırakılmak istenmesidir (Özcan, 2017: 31).  

Türkiye’de ise “uygulamada” Avrupa dışından gelenlere mülteci hakkı 

tanınmadığından dolayı yukarıda ifade edilen kavramlar Türk hukuk sisteminde yer 

almamaktadır. Bu ise toplumda karıştırmalara neden olmaktadır.  

Esasen Türk mevzuat sisteminde başından beri sığınmacı ile mülteci 

kavramları birbirine karıştırılmıştır. 1990’lı yıllarda sığınmacı ile mülteci 

kavramlarının ayrı ayrı tanımlanması gerektiği kavranmış, yasal metinlerde 

sığınmacı kavramına yer verilmiş, ancak daha sonra sığınmacı terimi her nedense 

Türkiye’deki mevzuattan çıkarılmış veya çıkarılmaya çalışılmaktadır (Özcan, 2017: 

32).  Bu kavramsal sorunları giderebilmek için öncelikle bu kavramların ne olduğu 

veya olmadığı sorularının cevabı ortaya konması gerekmektedir. Dolayısıyla 

çalışmanın bu bölümünde kavramsal karşılıklılığı giderebilmek için bu kavramlara 

yer verilmektedir (Yağcı, 2018: 3). Göç olgusuyla ilgili kavramlar aşağıda 

sıralanmıştır: 

1.3.1 Sığınmacı 

Kendi ülkesinden başka bir ülkede zülüm ya da ciddi zarardan kaçıp emniyet 

arayan ve ilgili uluslararası ve ulusal anlaşmalar uyarınca mülteci statüsü başvurusu 

üzerine bir karar bekleyen kişidir. Başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda, 

insani yardım veya diğer nedenlerle başvuru yaptığı ülke oturma izni vermemesi 

durumunda kişi ülkeyi terk etmelidir. Usulsüz veya yasadışı bir durumda söz konusu 

ülkeden ihraç edilebilirler. 
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Yukarıda da işaret edildiği gibi sığınmacı ve mülteci kavramları, bir çok ülke 

mevzuatında karıştırılmakta, birbiri yerine kullanılmakta ama açıkça tanımlanmaktan 

kaçınılmaktadır. Sığınmacı ve mülteci terimlerinin genel olarak birbirine yakın 

anlamlar içerdiği, sığınmacının mültecilikten bir önceki aşama veya sadece bu talepte 

bulunan kişi olduğu, henüz belirlenmemiş bir hukuki statü içerdiği, kabul edilebilir.  

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü’ne (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği / UNHCR) göre sığınmacı, “Sığınmacı, sığınma talebi henüz işleme 

alınmamış kişidir” (unhcr.org). 

Uluslararası Af Örgütü’ne göre, “Sığınmacı, mülteci olarak uluslararası 

koruma arayan ancak statüleri henüz resmi olarak tanınmamış kişilere” denir. Af 

Örgütü, bu terimin genellikle, “mülteci statüsü almaya yönelik başvurularının 

hükümet ya da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 

tarafından karara bağlanmasını bekleyen kişiler için” kullanıldığına vurgu 

yapmaktadır. “Statüleri resmi olarak tanınmamış da olsa, sığınmacılar menşei 

ülkelerine zorla geri gönderilemezler ve haklarının korunması gerekir. Bir kişi 

Cenevre Sözleşmesi'nde belirtilen tanımı karşıladığı andan itibaren mülteci 

durumundadır ve bu durum genellikle mülteci statüsü resmi olarak verilmeden önce 

ortaya çıktığı için mülteci statüsü doğası gereği beyana dayalıdır. Kapsamlı ve adil 

bir sığınma prosedürünün sonucunda, bir sığınmacının mülteci olmadığına karar 

verilirse, bu kişiler menşe ülkelerine, uluslararası insan hakları standartlarına uygun 

bir şekilde olmak kaydıyla, geri gönderilebilirler” (madde14.org).  

Sığınmacının, mülteci kavramıyla bağlantılı bir başka tanımı da şöyledir: 

“Mülteci diye tanımlanan kişi; ülkesinde ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce ya 

da ulusal kimliği nedeniyle kendisini baskı altında hissederek kendi devletine olan 

güvenini kaybeden, kendi devletinin ona tarafsız davranmayacağı düşüncesi ile 

ülkesini terk edip, başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan ve bu talebi o ülke 

tarafından 'kabul' edilen kişidir. 

Sığınmacı ise; Yukarıdaki nedenlerden dolayı ülkesini terk eden ve henüz 

sığınma talebi, kaçtığı ülkenin yetkilileri tarafından 'soruşturma' safhasında olan 
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kişidir” (bianet.org). Bianet, İskan Kanunu Madde3/3'e göre sığınmacıyı ayrıca şöyle 

tanımlamaktadır: "Türkiye'de yerleşmek maksadıyla olmayıp bir zaruret ilcasıyla 

muvakkat oturmak üzere sığınanlara sığınmacı denir" (bianet.org). 

Sığınmacı, “mültecilik talebinde bulunmuş, ancak daha karar verilmemiş 

kişi” olarak da tanımlanmaktadır (Canton et al., 2007; Akt: Özcan, 2017: 25). Bir 

başka tanım da, “1951 tarihli Cenevre Mülteci Antlaşması’na göre koruma arayan, 

fakat mültecilik talepleri halihazırda kabul edilmemiş insanları ifade ettiği” 

şeklindedir (Martin, et al,, 2013; Akt: Özcan, 2017: 25).  

Harunoğulları’nın (2016) Kilis’te Suriyeli sığınmacı çocuklar arasında yaptığı 

araştırmada, Suriyeli bir ailenin Türkiye’ye “sığınma süreci”ne ilişkin örnek, 

şöyledir: “Görüşülen çocuk işçilerden biri uçak bombardımanı sırasında yaralanarak 

sağ bacağını kaybetmiştir. Ameliyatı Halep’te yapılmış daha sonra Türkiye’ye 

gelmişlerdir. Eniştesi de savaş sırasında yaralanarak sakat kalmıştır. Kendi evleri 

yıkılmış, kız kardeşlerini ve annelerini yıkıntılar içinden kurtarmışlardır. Annesi uçak 

sesi duyduğu zaman hala büyük korku yaşamaktadır. (...) Suriye’deki durumun 

gidişatını televizyondan sürekli olarak takip etmektedirler. Savaşın kısa zamanda 

biteceğine dair umutları bulunmamaktadır” (Harunoğulları, 2016). 

1.3.2 Sınır Yönetimi 

Sınır yönetimi, iş adamları, turistler, göçmenler ve mülteciler dâhil olmak 

üzere yetkili kişilerin akışını kolaylaştırmak ve vatandaş olmayan kişilerin belirli bir 

ülkeye düzensiz ve yasadışı girişini tespit etmek ve önlemektir. Sınırları yönetmek 

için alınan tedbirler arasında, devletlerin vize şartları getirmesi, ulaşım şirketlerine 

karşı taşıyıcı yaptırımlar getirilmesi ve düzensiz göçmenlerin karayolu ve 

denizyoluyla topraklarına girmesini önleyici uygulamalar bulunmaktadır. 

Uluslararası standartlar, meşru yolcuların girişini kolaylaştırmak ve yolcuların uygun 

olmayan nedenlerle veya geçersiz belgelerle giriş yapmalarını önlemek arasında bir 

denge kurmayı gerektirir (ikv.org.tr). 
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Avrupa Birliği, sınır kavramını “iç sınırlar” ve “dış sınırlar” olarak ikiye 

ayırmıştır. 15 Mart 2006 tarihli 562/2006 sayılı Schengen Sınırlar Tüzüğü madde 

2’ye göre, “İç Sınır; nehir ve göl sınırları dahil olmak üzere üye devletlerin ortak 

kara sınırları, üye devletlerin iç seferler için kullanılan havalimanları” ile “üye 

devletlerin düzenli feribot bağlantıları için kullanılan deniz, nehir ve göl limanları”nı 

tanımlamaktadır. Söz konusu tüzükte “Dış Sınırlar” ise “üye devletlerin iç sınır 

olmayan; nehir ve göl sınırları, deniz sınırları ve hava limanları, deniz ve göl 

limanlarının dahil olduğu kara sınırıdır” (madde14.org).  

Schengen Antlaşması’na göre üye ülkeler arasındaki iç sınırların kalkması, 

Avrupa Birliği’nin yasal metinlerinde güvenlik ile ilgili düzenlemeleri de 

beraberinde getirmektedir. Söz konusu Schengen Sınırlar Tüzüğü’nde bu durum 

şöyle ifade edilmektedir: “İç sınırların kaldırılması, Schengen ülkelerinin bölgede üst 

düzey güvenliğin sağlanabilmesi için işbirliğine gitmelerini gerektirmektedir. Bu 

işbirliğine ortak dış sınırların düzenlenmesi ve AB dışında, Schengen'e dahil 

olmayan komşularla işbirliği kurulması konularında ortak sorumluluk duygusuyla 

hareket edilmesi de dahildir. Schengen işbirliği beraberinde dış sınırların kontrolünde 

ortak kriterler, Schengen Bölgesi'ne girişte ortak kurallar ve katılan ülkeler arasında 

ileri polis işbirliği getirmektedir. AB ülkeleri makamları, AB sınırlarındaki vatandaş 

ve turistlerin güvenliğini sağlamak amacıyla sınır yönetimi konusunda işbirliğine 

gitmek durumundadırlar. Bu işbirliğinin merkezinde bir dizi bilgi paylaşımı 

mekanizması bulunmaktadır. Vize Bilgi Sistemi (VIS) ile Schengen ülkeleri özellikle 

kısa süreli vize başvuruları ile ilgili veriler olmak üzere vize verilerini 

paylaşabilmektedir. Schengen Bilgi Sistemi (SIS) ile Schengen ülkeleri suç 

işlediğinden şüphe edilenler, AB'ye girme veya kalma hakkı olmayan kişiler, kayıp 

kişiler ve çalıntı veya kayıp mallar hakkında verileri paylaşabilmektedir” 

(madde14.org). 

Türkiye’nin yeni göç yönetimi, 2001’de Türkiye ile Avrupa Komisyonu 

arasında imzalanan ve 2003’de revize edilen “Katılım Ortaklığı Belgesi”ne göre 

oluşturulmuştur. Türkiye, bu belgedeki mutabakat metni uyarınca Ulusal Eylem 

Planı” ilan ederek söz konusu göç yönetimini somutlaştırmış, bu çerçevede göç ve 
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sınır yönetimine ilişkin olarak eylem planında “vize rejiminin tekrar düzenlenmesi, 

düzensiz göç ile mücadele, Schengen kurallarına göre sınır kontrolleri ve 1951 

Cenevre sözleşmesi çerçevesinde mülteci statüsünün tanınmasının önündeki coğrafi 

kısıtlamanın kaldırılması” gibi hedefler yer almıştır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi 

için 2002’de bir “özel görev gücü” oluşturulmuştur. Bir komisyon şeklinde çalışan 

bu özel güçte, “İçişleri, Dışişleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Avrupa Birliği İşleri Genel Sekreterliği 

ile Gümrük İşleri Genel Sekreterliği yetkilileri” bulunuyordu. Ayrıca, Katılım 

Belgesi ve ulusal eylem planı hedeflerine yönelik sınır, göç ve iltica alanlarında 

çalışma grupları da ihdas edilmiştir. 2003’de Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen 

ikinci “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal 

Programı”nın 24.’üncü maddesinin ilk fıkrası, göç konusunda Avrupa Birliği’ne 

verilen taahhütleri teyit ederek, “İltica Alanında AB Mevzuatına Uyumun 

Başlatılması ve İltica Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi” başlığını taşımaktadır. 

Öte yandan, Avrupa Birliği 2002 Mali İşbirliği programı çerçevesinde hazırlanan ve 

2004’de uygulanmaya başlanan “İltica/Göç Twinning Projesi”, Türkiye’nin bu 

konudaki mali gereksinimlerinin Avrupa Birliği fonlarından karşılanmasını 

hedeflemektedir (Sağıroğlu, WALD, 2016). 

Türkiye’nin, Avrupa Komisyonu’nun kabul ettiği “Entegre Sınır Yönetimi” 

ile ilgili konularda işbirliği yaptığı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Türkiye, 

Yunanistan ve Bulgaristan sınır yetkilileriyle birlikte çalışmaktadır. Avrupa’nın “kilit 

sınır yönetimi stratejisi” olarak geliştirilen “Entegre Sınır Yönetimi”, bütün ilgili 

yetkili makamların etkili ve etkin şekilde beraber çalışmasını gerektirmektedir. Bu 

bağlamda, Entegre Sınır Yönetimi, kurum içi işbirliği, kurumlar arası işbirliği ve 

uluslararası işbirliği gerektirmektedir. Etkili sınır yönetimi için böyle bir bölgesel 

işbirliği gerekli olduğundan, IOM, “bölgesel ve yerel düzeyde Türk, Yunan ve 

Bulgar sınır yetkililerinin kapasitelerini ve aralarındaki işbirliğini arttırmak için sınır 

ötesi programların uygulanmasını” kolaylaştırma görevini üstlenmektedir. Bu 

bağlamda, “Sınır ötesi işbirliğinin iyileştirilmesi, geri dönüş ve geri kabul 

uygulamaları, düzensiz göçle mücadeleye yönelik soruşturma teknikleri ve 

metodolojileri, insan ticareti ve sahte seyahat belgelerinin tespiti” görevleri, 
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Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) söz konusu işbirliği içinde ilgili ülkelerle 

birlikte yer aldığı görevlerdendir. Ayrıca bu görevleri etkin bir kapasite içinde 

gerçekleştirmek için “ortak risk analizi, çalıntı araçların tespiti, ortak ve koordineli 

devriye ve ortak temas merkezi” unsurları gibi etkinlikler de gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası Göç Örgütü’nün Türkiye Sınır Yönetimi Ekibi, 2005’den bu yana Türk 

sınır makamları ile çalışarak teknik deneyim ve altyapı bakımından işbirliğini 

güçlendirmek için çalışmaktadır (turkey.iom.int). 

1.3.3 Zorunlu Göç 

Doğal ya da insan kaynaklı sebeplerden kaynaklanıp yaşam ve geçim 

kaynaklarını tehdit etmek üzere bir zorlama unsurunun bulunduğu göç hareketidir. 

Örneğin, mültecilerin ve ülke içinde yerinden olmuş kişilerin yanı sıra doğal ya da 

çevresel felaketler nedeniyle yerlerinden edilmiş insanlar, kimyasal veya nükleer 

felaketler, açlık veya kalkınma projeleri... Eski Yugoslavya ülkelerindeki savaş ve 

Suriye’deki iç savaş dolayısıyla insanların kitlesel göçü, son yıllarda yaşanan en 

önemli zorunlu göç örnekleridir (ikv.org.tr). 

Son yıllarda zorunlu göç olayının neredeyse zirveye ulaştığı 2014 yılı 

boyunca dünyada ve özellikle Orta Doğu’da devam eden savaşlar ve çatışmalar 

sonucu “yakın tarihte görülmemiş büyük bir nüfus kitlesi zorla yerinden edilmiştir”. 

2014 itibarıyla göç edenlerin sayısı 51.2 milyona ulaşmıştır. O yıl içinde artarak 

devam eden söz konusu yoğun zorunlu göçler sonucu “bu rakam şaşırtıcı bir şekilde 

59.3 milyonu bulmuştur” (UNHCR, 2014, Akt: Harunoğulları, 2016). 

Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Somali, Suriye, Orta Afrika 

Cumhuriyeti, Güney Sudan, Ukrayna ve Irak’ta yaşanan çatışmalar büyük acılara yol 

açmış, sonuç olarak, 2014 yılında dünyadaki mülteci sayısı 11 milyona ulaşarak, 

rekor artış yaşanmıştır. 2011’de 42.5 milyon olan bu rakamın, 2014’de 59.5 milyona 

yükseldiği göz önüne alınırsa, üç yılda mülteci sayısında % 40 oranında bir artışın 

yaşandığı hesaplanabilir. Avrupa’da da 2014’ten önce mülteci sayısı 70.000 iken, 

Ukrayna’da çatışmaların başlamasıyla yerinden olanlar ve Türkiye üzerinden ulaşan 
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Suriyelilerle bu rakam 2014’de üç kat artarak 219.000’e çıkmıştır (BMMYK, 2014; 

Akt: Harunoğulları, 2016). 

Mülteci kaydı bulunan Suriyelilerin dünyadaki sayısının, “17 Şubat 2016 

tarihi itibariyle 4.719.605” olduğu bildirilmiştir. Ayrıca Suriye’deki savaştan 

doğrudan etkilenen kişi sayısının 13.5 milyona ulaştığı, bunların 6 milyonun çocuk 

olduğu belirtilmektedir (BMMYK 2016; Akt: Harunoğulları, 2016). Suriye’ye 

komşu ülkelerde “4.7 milyonu aşkın” Suriyeli mültecinin bulunduğu, Suriye içinde 

de yerlerinden edilmişlerin sayısının “en az 6.5 milyon iken” (Doucet, 2013; Akt: 

Harunoğulları, 2016), 2014’te bu rakamın 7.6 milyona yükseldiği ifade edilmektedir 

(BMMYK, 2015; Akt: Harunoğulları, 2016).  

1.3.4 Ülkesinde Yerinden Olmuş Kişiler (IDP) 

Ülkesinde yerinden edilmiş kişi ya da yaygın kullanım şekliyle IDP 

(Internally Displaced Person) kavramı için uluslararası hukukta, üzerinde uzlaşılan, 

yasal bir tanım yoktur. Bununla birlikte, “ülkesinde yerinden edilmiş kişiler”, Nisan 

1998'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na sunulan Ülkesinde 

Yerinden Edilmiş Kişilere İlişkin Kılavuz İlkeler’inin (Kılavuz İlkeler) giriş 

bölümünde; “zorla ya da zorunda kalarak evlerinden veya sürekli yaşamakta 

oldukları yerlerden, özellikle silahlı çatışmaların, yaygın şiddet hareketlerinin, insan 

hakları ihlallerinin veya doğal ya da insan kaynaklı felaketlerin sonucunda veya 

bunların etkilerinden kaçınmak için, uluslararası düzeyde kabul görmüş hiçbir devlet 

sınırını geçmeksizin kaçan ya da bu yerleri terk eden kişiler ya da kişi grupları” 

olarak tanımlanmıştır (madde14.org).  

BM Genel Sekreteri’nin Yerinden Olmuş Kişilerin İnsan Hakları Özel 

Temsilcisi Dr. Walter Kälin’e göre, “ülke içinde yerlerinden olan kişiler, evlerinden 

ayrılsalar da, mültecilerin tersine, normal olarak vatandaşı oldukları ülkeyi terk 

etmemişlerdir. O ülkenin vatandaşları için mevcut olan bütün insan haklarına ve IHL 

teminatlarına başvurabilirler. Ülke içinde yerlerinden olan kişiler çok özel gerçek bir 

durum deneyimlerler ve bu sebeple özel ihtiyaçları vardır”. Birleşmiş Milletler’in söz 

konusu ilkeleri, ülkeleri içinde yerlerinden olmuş kişilere yardımcı olma konusunda 
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yine ilgili ülke makamlarını sorumlu tutmaktadır, ancak, pratikte bunun ne kadar 

geçerli olduğu, tartışmalıdır. Söz konusu “Kılavuz İlkeler”den, İlke 3’e göre: “Ulusal 

yetkililer, kendi yetki alanları dahilinde yerlerinden olmuş kişilerin korunmasını 

sağlamak ve onlara insani yardımda bulunmak konusunda öncelikli olarak görev ve 

sorumluluk sahibidirler. Ülke içinde yerinden olmuş kişiler bu yetkililerden korunma 

ve insani yardım talep etme ve edinme hakkına sahiptirler. Bu kişiler böyle bir 

talepte bulundukları için eziyete tabi tutulamaz ve cezalandırılamazlar.” Öte yandan, 

pratikteki sorunları bir derece gidermek amacıyla bağlayıcılığı olmayan, ancak 

“yüksek derecede geçerli bir doküman” olarak kabul edilen “2005 Dünya Zirvesi 

Sonucu”nda alınan kararlara atıfta bulunmak ihtiyacı hissedilmektedir: “Ülke İçinde 

Yerinden Olma Konusunda Yol Gösterici İlkeleri, ülke içinde yerlerinden olan 

insanların korunması için önemli bir uluslararası çerçeve olarak tanıyor ve ülke 

içinde yerlerinden olan insanların korumasını arttırmak için etkili tedbirler almaya 

karar veriyoruz” (Kälin, t.y.). 

Dr.  Kälin’in atıfta bulunduğu diğer iki önemli “Kılavuz İlke” ise şunlardır 

(Kälin, t.y.; madde14.org): 

İlke 28 

“1- Yetkili makamlar, ülke içinde yerinden olmuş kimselerin kendi istekleri ile güvenlik 

ve saygınlık içerisinde evlerine veya sürekli yaşadıkları yerlere geri dönmeleri veya 

kendi istekleri ile ülkenin bir başka yerine yerleşmeleri koşullarını oluşturma ve bunun 

gerektirdiği yolları sağlamak konusunda öncelikli görev ve sorumluluk sahibidir. Bu 

makamlar ülke içinde yerinden olmuş kişilerden geri dönmüş ve yeniden yerleştirilmiş 

kişilerin yeniden entegrasyonunu kolaylaştırma konusunda çaba gösterir. 

2- Ülke içinde yerinden olmuş kimselerin, geri dönüş, yeniden yerleşme ve yeniden 

entegrasyonlarının planlanması ve idare edilmesi konularına bütünüyle katılmalarının 

sağlanması için özel gayret gösterilmelidir.” 

 

İlke 29 
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“1- Ülke içinde yerinden olmuş kimseler arasında evlerine veya sürekli yaşadıkları 

yerlere dönenler veya ülkenin başka bir yerine yerleşenlere karşı yerlerinden olmuş 

olmalarından dolayı ayrımcılık yapılamaz. Bu kişilerin kamu faaliyetlerine her düzeyde 

tam ve eşit olarak katılma ve kamu hizmetlerinden eşit olarak faydalanma hakları vardır. 

 2- Yetkili makamların, geri dönen veya yeniden yerleştirilen ülke içinde yerinden olmuş 

kimselerin geride bırakmış oldukları veya yerlerinden olmaları sırasında ellerinden 

alınmış olan mal ve mülkleri geri alma konusunda mümkün olduğunca yardımcı olmak 

konusunda görev ve sorumlulukları vardır. Bu mal ve mülkün yeniden elde edilmesinin 

mümkün olmadığı durumlarda, yetkili makamlar, bu kimselere uygun tazminat veya 

benzeri başka adil giderim araçları sağlamalı veya bu yönde yardımcı olmalıdır.” 

IDP için çarpıcı örneklerden biri, Gazze Şeridi’nde yaşanmaktadır. Gazze 

Şeridi’nin 2008’den beri İsrail tarafından üç büyük saldırıya uğraması sonucunda 

nüfusunun büyük bir kısmının ülke içerisinde yer değiştirmek zorunda kaldığı 

bildirilmektedir. İsrail’in 2014 Temmuz ve Ağustos’taki saldırıları sonucu, ülke 

nüfusunun %28’ini oluşturan yaklaşık 500.000 kişinin, yaşadıkları evlerden ayrılmak 

zorunda kalarak Yerinden Edilmiş İnsan (IDP) statüsüne düştüğü rapor edilmektedir. 

Ağustos 2014 ortasından Aralık 2015’e kadar BM İnsani İşler Koordinasyon 

Ofisi’nin yönetiminde bulunan IDP Çalışma Grubu’nun Nisan 2016’da yayımladığı 

“GAZA Internally Displaced Persons” raporuna göre, 2014’ten sonra 16.000’den 

fazla ailenin evlerinden edildiği belirtilmiştir. Raporda, yeniden yapılandırma 

çalışmalarıyla 3.000 evin tekrar inşa edildiği, ancak onbinlerce kişinin hâlâ evsiz 

durumda olduğunun tahmin edildiği belirtilmektedir (Ercümen, 2016). 

Ağustos 2014’teki ateşkesten sonra daha önceki saldırılar sonucu IDP 

konumuna düşenlerin büyük çoğunluğunun da sığındıkları acil durum sığınağı veya 

misafir oldukları ailelerin yanından ayrıldığı kaydedilmiştir. Yaklaşık 90.000 kişinin 

halen evsiz durumda bulunduğu ve bu kişilerin söz konusu raporda yer alan anketin 

hazırlık süresi boyunca defalarca yer değiştirdiği tespit edilmiştir. Gazze’de IDP 

konumuna düşen insanlar, çeşitli yerlerde ikamet etmekte ve son derece kötü 

koşullarda yaşamaktadır. Bunların dörtte biri yıkıntı halindeki kendi evlerinin 

enkazında yaşamaktadır. Ayrıca, saldırılar sonucu evinden olup sığınak bulamayan 

insanların çoğu asgari düzeyin çok altındaki yerlerde kiracı olarak kalmaktadır. 
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Gazze yönetimi de bunlara yeterli mali destek sağlayamamakta, çoğu ambarlarda, 

bitmemiş inşaatlarda veya zaten asgari standartların oldukça altında yaşayan komşu 

veya akrabalarının yanında kalmaktadır. Elverişsiz şartlardaki binalarda yer kiralayıp 

hayatta kalma mücadelesi veren bu insanlar, bulundukları yerlerden zorla 

çıkarılabilecekleri kaygısıyla yaşamaktadır. IDP durumuna düşen Gazzelilerin 

%65.5'i kiracı olarak, %23'ü maddi yetersizlikten dolayı yıkılmış/hasar görmüş 

evlerde, %3'ü prefabrik evlerde, diğer %3'lük kısmı ise akraba yanında, %1.5'i geçici 

yerleşim yerlerinde ve %4'ü ise diğer şekillerde yaşadıkları bildirilmektedir 

(Ercümen, 2016). 

Gazze’de IDP durumuna düşen bir ailenin yaşadığı örnek olay ise şöyledir 

(Ercümen, 2016): 

Dokuz çocuk babası olan 53 yaşındaki Abu Muhammed, 38 kişilik geniş ailesi ile 

birlikte Beit Hanoun’da yaşamaktadır. Aile 2014’teki İsrail saldırıları sonucu IDP 

konumuna düşmüştür. Başlangıçta yıkılan evlerine yakın bir yerde geçici bir barınakta 

yaşayan Abu Muhammed ve ailesi, Mayıs 2015’te Beit Hanoun’da bulunan geçici 

yerleşim birimlerine (Temporary Displacement Site) taşınabilmiştir. Aile hâlâ bu geçici 

yerleşim biriminde yaşamaktadır. Suudi Arabistan’ın yeniden yapılandırma adına 

sağladığı hibeden belirli bir miktar alan Abu Muhammed ailesi, kısa zaman önce 

evlerinin yeniden inşası sürecine başlamıştır. 

Sekiz yaşındayken geçirdiği felç sebebiyle belden aşağısı tutmayan Abu Muhammed ve 

yine aynı şekilde sol kolundaki felçten ve bacağındaki aksaklıktan dolayı gündelik 

hayatta büyük sıkıntılar yaşayan eşi, sakatlıklarından ötürü zaten zorluk içindeyken IPD 

konuma düştükten sonra sıkıntıları daha da artmıştır. Abu Muhammed’in ailesinden 

birçok kişi İsrail saldırıları sırasında ölmüş, oğullarından biri de başından yaralanmıştır. 

Aile reisi olarak sakatlığından dolayı ne yıkılan evlerini yeniden inşa etme ne de 

kaldıkları barınağın şartlarını geliştirme imkânı olan Abu Muhammed’in ve ailesinin 

hayatı büyük sıkıntı içinde geçmektedir. 

 Söz konusu raporda yer alan IDP anketi verilerine göre 2014 saldırılarında 

318 kişinin kaybolduğu, bunların 225’inin erkek, 93’ünün kadın olduğu, 402 erkek, 

229 kadın olmak üzere toplamda 631 kişinin sakatlandığı, 1.021 kişinin de uzun 
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süreli tedaviye ve sağlık hizmetlerine muhtaç duruma geldiği tespit edilmiştir 

(Ercümen, 2016). 

Öte yandan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Şubat 

2017’de yayınladığı “Türkiye’nin Güneydoğusundaki İnsan Hakları Durumuna 

İlişkin Raporu”nda, Temmuz 2015-Aralık 2016 arasında Türkiye’nin 

güneydoğusunda rapor edilen yerinden olmuş kişilerin (IDP) sayısının 355.000 ile 

yarım milyon arasında olduğunun tahmin edildiğini, bunların çoğunun Kürt kökenli 

olduğunu bildirmektedir. Rapora göre, yerinden olmuş nüfus, civardaki mahallelere, 

kasaba ve köylere veya Türkiye’nin diğer bölgelerine taşınmıştır ve 355.000’i aşkın 

kişiye sağlanan insani yardım çok kısıtlıdır. Rapordaki bilgilere göre, “hiçbir 

uluslararası kuruluşun insani ihtiyaçları değerlendirmek ve yardım götürmek üzere, 

ülke içinde yerinden olmuş kişiler de dahil Türkiye’nin güneydoğusundaki nüfusa 

erişimine izin verilmemiştir. Yerel STK’lar hükümet yardımlarının, kişinin adli sicil 

kaydının temiz olması koşuluna bağlı olduğunu rapor etmiştir. Bu, acil durum insani 

müdahalelerine yön veren temel insani ilkeleri ihlal etmektedir” (OHCHR, 2017). 

1.3.5 Düzensiz/Yasadışı Göç 

Gönderen, transit ve alıcı ülkelerin düzenleyici normlarının dışında 

gerçekleşen hareket. Düzensiz göçün net veya evrensel olarak kabul edilmiş bir 

tanımı yoktur. Hedef ülkeler açısından, göçmenlik düzenlemeleri uyarınca gerekli 

izin veya belgeler olmaksızın bir ülkeye giriş, kalma ya da çalışma söz konusudur. 

Gönderen ülke perspektifinden, usulsüzlük, örneğin, bir kişinin geçerli bir pasaport 

veya seyahat belgesi olmadan uluslararası bir sınırı geçtiği veya ülkeyi terk etme 

idari şartlarını yerine getirmemesi durumunda görülür. Bununla birlikte, "yasadışı 

göç" teriminin kullanılmasının, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti vakalarına 

sınırlama eğilimi vardır. 

Yasadışı göçün, “yumuşak güvenlik anlayışı” sonucu ortaya çıkan “yeni bir 

tehdit algısı” olduğuna ilişkin görüşler vardır. Bu yüzden yasadışı göç, en önemli 

sınır aşan sorunlardan biri haline gelmiştir. Bir ülkeye, gittikleri ülkenin yasalarına 

uygun şekilde giriş yaparak gerekli ikamet izinlerini almış kişiler, yasal göç 
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kapsamında kabul edilir. Yasadışı göç ise giriş yapılan ülkenin yasal giriş ve çıkış 

için gerekli olan şartlarına uyulmadan sınırın geçilmesi veya ülkeye yasal yollardan 

girildikten sonra izin alınmaksızın ikamet edilmesine denmektedir. Uluslararası Göç 

Örgütü’nün (IOM) verilerine göre, dünya nüfusunun %3.1’i olan 214 milyon insan, 

uluslararası göçmen durumundadır. Bu rakamın %10-15’ine karşılık gelen yaklaşık 

20-30 milyon insan ise yasa dışı göçmen statüsündedir. Yasadışı göç, Dünya Göç 

Örgütü tarafından “düzensiz göç” kapsamında değerlendirildiğinden, uluslararası 

literatürde “yasadışı göç” kavramı yerine daha çok “düzensiz göç” kavramı 

kullanılmaya başlanmıştır (BİLGESAM, 2012). 

Dünya Göç Örgütü, yasadışı göçle bağlantılı olan insan ticareti (trafficing in 

person) ile insan kaçakçılığı (smuggling of migrant) kavramlarını birbirinden 

ayırmaktadır. BM Genel Kurulu’nda 2000 yılında kabul edilen Viyana Protokolü’ne 

göre, “göçmen kaçakçılığı kâr sağlama amacıyla yasal olmayan yollarla eylemde 

bulunmayı içermektedir. Kişilerin para vererek organize oluşumlar aracılığıyla yasal 

olmayan şekilde başka ülkeye geçişi söz konusudur. İnsan trafiği ise kişileri 

sömürme amacıyla baskı ve hile ile aldatmayı ve onlardan yararlanmayı ifade 

etmektedir. Yasadışı göçmen ise içinde bulunduğu ekonomik ve diğer koşullar 

nedeniyle ülkesini gönüllü olarak terk eden kişidir, dolayısıyla hedef devletin 

koruması altında değildir. Yasadışı göçmenin, ülkeye yasadışı girişi ya da yasal 

yollardan geldikten sonra gerekli izni almayarak kalmaya devam etmesi durumunda 

sınır dışı edilmesi doğal bir sonuçtur” (BİLGESAM, 2012). 

Yasadışı göçte en çok deniz yolu kullanılmaktadır. Genellikle ticari gemilere 

kaçak olarak binerek veya küçük bot ve benzeri deniz araçlarıyla hedef bölgelere 

ulaşılmaya çalışılmaktadır. Karayoluyla yasadışı göçte ise sınır kapıları dışındaki 

arazi yapısı nedeniyle kontrolün yetersiz olduğu yerlerden yaya olarak veya binek 

hayvanlar kullanılarak sınır geçilmeye çalışılmaktadır. Üçüncü olarak havayoluna da  

başvurulmaktadır, ancak bu, yolcu giriş ve çıkışlarının üst düzeyde kortrol altında 

tutulduğu bir yol olduğundan ve sahte seyahat belgesi kullanılmadan böyle bir 

girişimde bulunulamayacağından, çok daha az tercih edilen bir yoldur (BİLGESAM, 

2012). 
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Son yıllarda yasadışı göçün önemli bir üs ülkesi haline gelen Türkiye’den 

deniz yoluyla gerçekleşen bu tür yasadışı göç, örnek olarak gösterilecek dereceye 

gelmiştir. Türkiye’den hareket ederek Avrupa ülkelerine ulaşan yasadışı göçmen 

taşıyan gemi veya teknelerden 27’si 2006’da, 51’i 2007’de, 379’u 2008’de, 155’i 

2009’da, 39’u 2010’da güvenlik güçlerince yakalanmıştır (BİLGESAM, 2012). 

1.3.6 Göçmen 

Uluslararası Göç Örgütü (IOM); “kişinin hukuki statüsü, yer değiştirme 

hareketinin istemli veya istemsiz gerçekleşmesi, yer değiştirme hareketinin 

sebepleri” veya “gidilen yerdeki kalış süresi” gibi faktörleri dikkate almadan, “kendi 

menşe yerinden uzaklaşan kimseleri” göçmen olarak tanımlamaktadır (IOM, 2011; 

Akt: Çakran ve Eren, 2017). 

Perruchoud’ya göre, (1992) “göç kararı, kişisel rahatlık nedeniyle ve zorlayıcı 

bir dış faktör olmaksızın, ilgili kişi tarafından serbestçe alınmaktadır.” (Perruchoud, 

1992; Akt: Çakran ve Eren, 2017). 

“Uluslararası ölçekte, evrensel olarak kabul edilmiş ̧ bir ‘göçmen’ tanımı 

bulunmamaktadır” (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2013; Akt: Çakran ve Eren, 2017).  

BMMYK’ne göre de “Göçmen sözcüğünün uluslararası seviyede, tek bir 

hukuki tanımı yoktur. Bazı kural koyucular, uluslararası kuruluşlar ve medya 

kuruluşları, ‘göçmen’ sözcüğünü hem göçmenleri hem de mültecileri kapsayan ortak 

bir terim olarak algılar ve kullanır. Örneğin uluslararası göç konusundaki küresel 

istatistikler, uluslararası göçü, genellikle birçok sığınmacı ve mülteci hareketini de 

içerecek şekilde kullanır” (UNHCR, 2016). 

Genel olarak, kendi menşe ülkesinden, birçok nedenden dolayı, başka ülkeye 

göç eden kimseler göçmen olarak tanımlanabilir. Göçün sebepleri ise “itici faktörler 

(push factors)” ve “çekici faktörler (pull factors)” olarak iki ana kategoride 

değerlendirilmektedir. “İtici faktörler, bireyi kendi menşe ülkesinden göç etmeye 

‘iten’ olumsuz koşullardır. Çekici faktörler ise göçmenin gideceği ülkedeki ‘çekici’ 
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yani olumlu koşullardır”. Göçün sosyal, ekonomik, insancıl ve çevresel 

boyutlarından dolayı, genel olarak kullanılan göçmen kavramı yetersizdir ve 

detaylandırılmalıdır (Çakran ve Eren, 2017). 

Türk mevzuatında “göçmen” kavramı, Türk soyu ve Türk kültürü ile 

bağlantılandırılmıştır. 5543 sayılı İskân Kanununun 3. maddesinin 1. fıkrasının (d) 

bendine göre, “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, ülkemize yerleşmek 

amacıyla kitlesel veya bireysel olarak gelen kimselere” göçmen denilmektedir. Buna 

karşılık, “Göçmen olarak kabul edilmeyen yabancılar” da söz konusu İskân 

Kanununun 4. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir: “Türk soyundan ve Türk 

kültürüne bağlı olmayan yabancılar ile Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı 

bulunup da sınır dışı edilenler ve güvenlik bakımından Türkiye'ye gelmeleri uygun 

görülmeyenler göçmen olarak kabul edilmezler.” Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa 

Konseyi üyesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu yasa 

maddelerinin, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin 

Sözleşme”nin “ayırımcılık yasağı’’ başlıklı 14. Maddesi 2. bendi ve Protokol No. 

12’nin “ayırımcılığın genel olarak yasaklanması’’ başlıklı 1. Maddesi 3. bendi ile 

çeliştiği, açıktır (Çakran ve Eren, 2017). 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, göçmeni, “bireyin göç etme kararını, kendi 

özgür iradesiyle ve ‘kişisel rahatlık’ sebepleriyle alan kişi” olarak kabul ettiğinden, 

bu terimi “maddi ve sosyal koşullarını iyileştirmek ve kendileri ve ailelerine ilişkin 

beklentilerini geliştirmek amacıyla başka bir ülkeye veya bölgeye hareket eden 

kişiler ve aile fertleri için geçerli” kılmıştır (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2013; Akt: 

Çakran ve Eren, 2017). 

Göç kavramı, “kısa süreli, uzun süreli veya kalıcı göç; ekonomik, siyasal, 

çevresel veya sosyal göç; gönüllü veya gönülsüz göç; uluslararası veya ulusal göç” 

gibi farklı şekillerde ortaya çıktığından, göçmen kavramı, aslında mültecileri ve 

sığınmacıları da kapsamaktadır. Bu yüzden, günümüzde yaşanan mülteci krizindeki 

karmaşanın kaynağı da bu durumdur. Göçmen, sığınmacı ve mülteci kavramlarının 

“eşanlamlı” kullanımı, önemli sorunlara yol açmaktadır. Özellikle, ülkesindeki 



33 
 

tehlikelerden kaçan bireylerin bu tür yanlış tanımlanmaların kurbanı olması, onları 

ölüm ve kalım arasındaki ince çizgiye hapsetmektedir (Çakran ve Eren, 2017). 

BMMYK de bu tehlikeye dikkat çekerek, “Mülteci” ve “göçmen” 

terimlerinin bulandırılmasının, “iade edilmekten ve güvenlik bulma amacıyla sınırı 

yasadışı geçme sebebiyle cezalandırılmaktan koruma gibi, mültecilerin ihtiyacı olan 

özel yasal korumaya yönlendirilmesi gereken dikkati” dağıtacağını belirtmektedir: 

“Sığınma talebinde bulunmanın yasadışı hiçbir yanı yoktur – tam tersine bu evrensel 

bir insan hakkıdır. ‘Mülteci’ ve ‘göçmen’ terimlerini birbirine karıştırmak, 

mültecilere ve sığınma kurumuna gösterilen kamuoyu desteğine, mültecilerin tam da 

böyle bir korumaya hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğu bir anda, zarar verebilir” 

(UNHCR, 2016). 

1.3.7 Göç 

Bir kişinin veya bir grup kişinin, uluslararası bir sınır boyunca veya bir 

Devlette dolaşımı. Bu, insanların uzunluğu, bileşimi ve nedenleri ne olursa olsun her 

türden hareketleri kapsayan bir nüfus hareketi; mültecilerin, yerinden edilmiş 

kişilerin, ekonomik göçmenlerin ve aile birleşimi de dâhil olmak üzere başka 

amaçlarla hareket eden kişilerin göçünü içerir. 

Küreselleşme, göç kavramını da değiştirmiştir. Uluslararası Göç Örgütü 

(IOM) göçü, “bir kişinin veya bir grubun, kendi ülkesinden farklı bir yerde geçici 

veya sürekli ikamet etmek üzere yönetsel veya siyasi bir sınırı aşarak geçmesi 

hareketi” olarak tanımlamaktadır. Esasen küreselleşme, “ulus-devletin güç 

kaybetmesini” de beraberinde getirdiğinden, bu tip devletlerin göç üzerindeki 

kontrolü de kaybolmakta ve göç yönetimi zorlaşmaktadır. Küreselleşmenin, “sadece 

sermaye, mallar, hizmetler, fikirler ve bilgi için geçerli olduğu ancak insanlar için 

geçerli görülmediği” görüşü, giderek geçerlilik kazanmaktadır. Bunu, bir yandan 

neo-liberal küreselleşme anlayışı ile “sınırsız bir dünya” yaratıldığı öne sürülürken, 

aynı “küreselleşen” dünyada göçmenler için sınırların dikenli tellerle donatılmasıyla 

yaşanan çelişkiden de çıkarmak, mümkündür (McNevin, 2011; Akt: Ün ve Paydak, 

2017). Esasen, göçün küreselleşip güvenlik alanına çekilmesi ve “düzensiz göçe 
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devlet merkezli bir yaklaşım” yerine (İçduygu ve Keyman, 2000; Akt: Ün ve Paydak, 

2017), “insan merkezli veya insan ve devlet menfaatlerini dengeli tutabilen bir 

güvenlik anlayışıyla yaklaşmak” daha önemlidir. Göçün transit ülkesi Türkiye’nin, 

bu şekilde üzerindeki ekonomik ve politik baskıyı Avrupa Birliği ülkeleriyle 

paylaşabileceği görüşü öne sürülebilir (Ün ve Paydak, 2017). 

Küresel göç hareketleri, “devlet-merkezli bakış açısıyla istenen ve istenmeyen 

göç” olarak sınıflandırılmaktadır. “İstenen göç”, ilgili ülke ekonomisi için daha çok 

yüksek nitelikli olmak üzere “ihtiyaç duyulan işgücü göçü” demektir. “Devletler 

tarafından istenmeyen göç” ise, uluslararası hukuk gereği kabul edilmek zorunda 

kalınan “aile birleşimi göçü” ve “iltica”dır. İstenmeyen göçün devletleri politika 

boyutunda meşgul edeni ise daha çok “düzensiz göç” olarak yaşanmaktadır. 

Özellikle iltica, Avrupa Birliği gündeminin üst sıralarındadır. İltica edenlere 

(asylum-seekers), 1951 Cenevre Sözleşmesi kapsamında mülteci statüsü veya 

sığınılan ülkenin ulusal mevzuatına göre geçici koruma statüsü verilebilmektedir 

(King ve Lille, 2016; Akt: Şemşit, 2018). Devletler tarafından istenmeden kabul 

edilmiş bir başka göç türü olan aile birleşimi ise göçün sadece “ekonomik bağlamda 

maliyet-fayda analizine dayalı bireysel bir karar” veya “bireyin devletle arasındaki 

bir süreç” olarak değerlendirilmesi yaklaşımlarını, geçersiz kılmaktadır. Çünkü bu 

yaklaşımlar, göçmenlerin aile bağlarının var olduğu gerçeğini göz ardı etmektedir. 

Aile birleşimi, Avrupa Birliği’ne göçün en önemli yasal yoludur ve kırk yılı aşkın 

süredir önemini korumaktadır. Eurostat’a (2014) göre, Avrupa Birliği ülkelerinin 

üçüncü ülke vatandaşlarına verdiği ilk oturma izni sayısının % 28,5’i, aile birleşimi 

sebebiyledir. İkinci sırada ise % 22,7 ile istihdam gelmektedir (King ve Lille, 2016; 

Akt: Şemşit, 2018). 

1.3.8 Göç Yönetimi 

Devlet sınırları içerisindeki yabancı uyruklu vatandaşların giriş ve ikamet 

etmelerini sağlayan, aynı zamanda mültecilere ve ihtiyacı olan kişilere sağlanan 

korumanın yönetilmesini sağlayan, sınır ötesi göçleri düzenli ve insani bir şekilde 

organize etmeyi amaçlayan, ulusal sistem içinde çeşitli devlet kurumlarınca 
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oluşturulan bir yönetim şeklidir. Göç yönetimi, bu itibarla yasal ve idari 

düzenlemeleri de içerir (ikv.org.tr). 

Göç yönetimi, göçmenlerin gittikleri ülkeye girmesinden önce kurallar, 

uygulamalar ve hukuki düzenlemeler ile başlamaktadır. Göçmenlerin ülkeye girişiyle 

çıkabilecek sorunlar hakkında tedbir alınması ve bu tedbirlerin kontrol altında 

tutulması gerekmektedir (Kabakuşak, 2014; Akt: Günay, et al., 2017). Göç yönetimi, 

“ekonomik, siyasal ve sosyal-beşeri” yönlü yaklaşımlarla yapılabilir. Ekonomik Göç 

Yönetimi, göçmenlerin ve göç eden grupların göç ettikleri ülkelerin toplum 

istikrarını ve ekonomik göstergelerini bozmayacak şekilde hayatlarını devam 

ettirmeyi amaç edinmelidir. Göç hareketleri sonucunda ülke nüfusunun sahip olduğu 

ekonomik imkân ve birikimleri sarsmayacak politikalar geliştirilmelidir (Akıncı, et 

al., 2015; Akt: Günay, et al., 2017). Ekonomik göç yönetimi, göç hareketlerinde 

çözülmesi gereken sorunlarda yürüttüğü politikalar ile büyüme, yatırım, beşeri 

sermaye ve refah düzeyinin yükselmesi gibi konularda olumlu etkilerde bulunur.   

Ülkeler ekonomik anlamda iki yönlü göç yönetim politikası uygulayabilir: Sağlanan 

girdiler ile büyüme ve kalkınmayı sağlamak amacındaki “ülke dışına göç verme 

yönetimi” ile sürekli olması istenmeyen bir olgu olan “göç alma yönetimi”... Sürekli 

göç alan ülkelerde ekonomik bozulmalar görülmekte, ucuz iş gücü artmakta, kişi 

başına düşen milli gelirde azalmalar yaşanmakta, istihdam azalmakta ve işsizlik 

artmaktadır. Dolayısıyla devlet kontrol ve desteği altında ülkeye sınırlı sayıda işgücü 

girişi, ekonomiye ek yük getirmeme amacına yöneliktir. Öte yandan, göç alan ve göç 

veren ülkelerdeki etnik farklılıklar, ayırımcılık, siyasi istikrarsızlık ve siyasi etkenler 

de göç hareketlerini etkilemektedir. Bu yüzden, göç alan ve göç veren ülkelerde 

siyasi anlamda göç yönetimi yapılması gerekmektedir. Dünya genelinde 200 milyon 

kişinin göç ettiği bildirilmektedir. Dünya nüfusuyla karşılaştırıldığında az 

sayılabilecek bir rakam olmasına rağmen göçün etkileri ve yarattığı sorunlar göz ardı 

edilemeyecek kadar büyüktür. İletişim ve ulaşımın demokratikleşip yaygınlaşmasına 

paralel olarak insanların göç etme arzusu artmış, ancak bu artış, sadece ekonomik 

sorunları değil, siyasal çatışmalar ve güvenlik sorunlarını da ortaya çıkarmıştır. 

Bunun sonucu olarak da, göç hareketleri büyük oranda “ulusal kamu düzeni 

kapsamında” ele alınarak çözüm aranmıştır. Göç yönetiminde sosyal- beşeri yapı da 
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önemlidir. Sosyal-beşeri yapının en önemli özelliği ise entegrasyondur. Göç edilen 

ülkenin toplum yapısına uyum süreci ve sınıfsal farklılıklar ile değişen yapısı 

entegrasyon ile çözülebilir. Ancak bunun için, göçmenlerin çoğunlukla göç ettiği 

topluma entegre olması ve bu durumun bütüncül bir yaklaşımla ele alınması 

gereklidir. Oysa, sosyal boyutun etkisi, göç eden ailelerin karşılaştığı negatif 

tutumlar ve ülkelerin göç yasaları ile uygulama prosedürleri, uluslararası hukuk 

kurallarını zorlayıcı niteliktedir (Akıncı, et al., 2015; Akt: Günay, et al., 2017). Göç 

eden kişiler, göç ettikleri ülkelerin kültürlerinden etkilendiği gibi, aynı zamanda 

kendi kültürlerini gittikleri ülkelere götürerek kültürel etkileşime sebep olurlar. 

Sosyal etkileşimin en iyi örneği ise Türkiye–Suriye göç hareketidir. Suriyeliler, en 

çok Türkiye’ ye göç etmekte ve buradaki rahatlık ve imkânlarının kısıtlı olmadığını 

dile getirmektedir. Göç hareketlerinden sonra entegrasyon, asimilasyon ve ayrışma 

olmak üzere üç aşama ortaya çıkmaktadır. Göç alan ve göç veren ülkeler uyum 

sürecindeyken entegrasyon (bütünleşme) aşaması çok önemlidir. Entegrasyon 

sürecindeki teşvik çalışmalarıyla göçmen aileler kendi paralarını kazanarak refah 

seviyelerini arttırmaktadır. Bu durumda ülkede genellikle ekonomik sıkıntılar 

oluşmakta, gelirlerin düşmesi, işsizlik, yoksulluk ve gelirde düzensizlik baş 

göstermektedir. Ekonomik ve sosyo-kültürel entegrasyonun önemi bu noktada ortaya 

çıkmaktadır. Entegrasyon sürecinin sağlıklı olabilmesi için kişilerin, kendi öz 

kültürlerinden kopmadan uyum sağlayabilmeleri çok önemlidir. (Tunç, 2015; Akt: 

Günay, et al., 2017). Devletler de bu süreçte oluşacak problemlere çözüm üretip 

destek sağlayarak sağlıklı kültürel kimlik oluşumunu kolaylaştırmaktadır (Günay, et 

al., 2017). 

Türkiye’nin göç yönetim politikasının gelişimi ve değişimini ise beş faktör 

etkilemektedir. 1923-1960 yılları arasındaki, milli kimlik ve aidiyet oluşturma 

çabasıyla Türk soyu ve Türk kültürü taşıyan kişilerin ülkeye yerleştirilmesi ve bir 

kısım yasal kuralların hayata geçirilmesiyle özdeşleşen göç politikası sonucu, 

1934’te 2510 sayılı İskân Kanunu’nda Türkiye’ye göç etme hakkı, yalnızca Türk 

soyundan olanlara tanınmıştır (Örselli ve Babahanoğlu, 2016; Akt: Günay, et al., 

2017). İkinci faktör; Türkiye’nin NATO’ya üyeliğidir. Böylece göç politikasına 

güvenlik esası getirilmiş, sosyal, siyasal, ekonomik açıdan birçok strateji 
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geliştirilmiştir. Üçüncü olarak; Türkiye, bu dönemde NATO ve Cenevre 

Sözleşmesi’ne dayanarak yeni göç politikası oluşturmuş, ancak 1990’lı yıllarda 

küresel göçle karşı karşıya kalmıştır. Dördüncü faktör; Avrupa Birliği’ne üyelik 

süreciyle birlikte göç politikalarının tekrar şekillenmesidir. Türkiye, uluslararası 

anlaşmalara göre göç alan, göç veren ve göç geçiş ülkesi niteliklerinin hepsini birden 

taşımaktadır. Bu yüzden Türkiye’nin Avrupa birliği ile ilişkilerinde uluslararası göç 

hareketleri en önemli maddeler arasındadır (Örselli ve Babahanoğlu, 2016; Akt: 

Günay, et al., 2017). Beşinci faktör ise 2011’den beri Suriye’de yaşanan iç savaştan 

dolayı göç eden yaklaşık 3 buçuk milyon mültecidir. Bunların Türkiye’de çalışması, 

topluma entegre olması ve barınma maliyetleri, Türkiye’nin göç politikalarını 

etkilemiştir (Doğan ve Çelebi, 2015; Akt: Günay, et al., 2017).  

1.3.9 Vatandaşlığa Kavuşturma 

Vatandaşlığa kavuşturma, ilgili vatandaşın başvurusu üzerine resmi bir 

hareketle vatandaşlığın bir Devlet tarafından ulusal olmayanlara verilmesidir. 

Uluslararası hukuk, vatandaşlığa kavuşturma için ayrıntılı kurallar sağlamamaktadır; 

ancak, her devletin, kendi vatandaşı olmayan ve vatandaşı olmak için başvuran 

kişileri vatandaşlığa alma yetkisini kabul etmektedir. 

Göçmenlik veya mültecilikten vatandaşlığa geçiş süreci ise göçmen ve 

mültecilerin bulundukları ülkede “geçici”, “yabancı” veya “misafir” olma 

durumundan o toplumun tüm hak ve yükümlülüklerine erişimi sağlayacak şekilde 

“kalıcılığa” dönüşebilme aşamasını temsil eder. Bu, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir 

entegrasyon süreci ile sağlanabilir. Ancak, vatandaşlığa alınma konusu, genellikle 

asimilasyon politikalarının veya ayırımcı, ırkçı yaklaşımların bir parçası olarak   

kullanılmaktadır (Yıldız, 2017). 

Mültecilerin vatandaşlığa geçişi ile yerleşik yabancıların vatandaşlığa geçiş 

süreci arasında büyük fark yoktur. Ancak bazı ülkelerde mültecilere vatandaşlık 

verilmesi, ayrı yasal düzenlemelerle yapılmaktadır. Bazı ülkelerde ise ayrı bir 

düzenlemeye gerek duymadan mültecilerin vatandaşlık süreci yabancılar hukuku 

kapsamında değerlendirilmektedir. Almanya ve Fransa’da vatandaşlık için 
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mültecilerin yerine getirmesi gereken şartlar, yerleşik yabancılara göre özellikle 

yasal oturum süresi ile ilgili olarak, kolaylaştırılmıştır. Türkiye’de ise mültecilerin 

Türk vatandaşlığına geçişini düzenleyen özel bir yasa yoktur. Buna karşılık, 

göçmenlerin istisnai yollarla Türk vatandaşlığını kazanabilmelerine ilişkin yasal 

zemin bulunmaktadır (Yıldız, 2017). 

Yabancılara vatandaşlık verilmesi, ülkelerin göç deneyimleri, tarihsel, 

kültürel, ekonomik ve siyasi şartları, entegre olmaya çalıştıkları toplumun 

yabancılara karşı gösterdiği sosyal kabulü ve demokratik yapısı ile yakından ilgilidir. 

Çok kültürlü toplumlarda vatandaşlık ve yabancıların entegrasyonu, sadece hukuki 

değil sosyal kabul ve uyum ile ilgili değerler bakımından toplumsal bir süreçtir 

(Yıldız, 2017). 

1.3.10 Düzenli Göç 

Bir ülkenin çıkışından yola çıkma, transit geçiş ve varış yeri veya ev sahibi 

ülkeye çıkış yasağı ve mevzuatı uyarınca, bir kişinin alıştığı her yerinden yeni bir 

ikamet yerine hareket etme durumudur. 

Türkiye, uzun göç tarihinde, sınırlı da olsa, belirli bir “düzenli göçmen” 

nüfusuna sahiptir. Türkiye’deki bu düzenli göçmenler farklı geçmişlere sahiptir ve 

Avrupa Birliği’ne üye devletlerin vatandaşları, profesyonelleri ve Türkiye’ye 

yerleşmiş emeklileri içermektedir (İçduygu ve Aksel; IOM Türkiye, 2012). 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı ulusal nüfus sayımında 2000 yılında 

ülkede 1.2 milyon diğer ülkelerden gelen ve yabancı asıllı insanlar (toplam nüfusun 

yaklaşık yüzde 2’si) bulunduğu tespit edilmiştir (İçduygu ve Aksel; IOM Türkiye, 

2012). 

Türkiye’deki düzenli göçmenler, ikamet ya da çalışma izni veya öğrenci 

vizesi gibi geçici izinlere sahiptir. Emniyet Genel Müdürlüğü tahminine göre, 2005 

yılında Türkiye’de yaklaşık 180.000 yabancı ikamet izniyle ikamet etmekte, bunların 

yüzde 12’si çalışma izniyle, yüzde 14’ü ise öğrenci vizesiyle kalmaktadır. Söz 
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konusu yabancıların çoğu çalışan ya da okuyan yabancılara veya Türk vatandaşlarına 

bağımlı durumdaydı (İçduygu, 2007; Akt: İçduygu ve Aksel; IOM Türkiye, 2012). 

2010 yılında bu rakam, ufak bir azalmayla 177.000 olmuştur. Bu düzenli 

göçmenlerden yaklaşık 10 bin ila 20 bininin Avrupa Birliği’ne üye devletlerin 

vatandaşları olduğu tahmin edilmektedir. Bunların bazıları, olağan turist vizesi ile 

geldiklerinden, “yarı düzenli” bir statüye sahiptir. Öte yandan, 1997-2009 arasında 

vatandaşlık başvurusunda bulunan 355.865 kişi vatandaşlığa kabul edilmiştir. 

Bunların 82.881’i ebeveynlerinin tabiiyeti dolayısıyla, kalan 272.984’ü ise farklı göç 

tipleriyle Türkiye’ye gelmiş veya evlilik dolayısıyla Türk vatandaşlığı hakkını 

kazanmış olanlardır. Bunların haricinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’ndan çalışma izni almış olan göçmenler bulunmaktadır. Bakanlık 

verilerine göre, 2004-2010 çalışma izni alan göçmen sayısında 4.000’den fazla artış 

olmuştur. Aynı dönemde çalışma izni başvurularını yenileyen göçmenlerin sayısında 

da benzer olarak iki katı (2004’de 7.300 kişi, 2010’da 14.200 kişi) bir artış vardır 

(İçduygu ve Aksel; IOM Türkiye, 2012). 

Türkiye’nin yeni Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, temel olarak 

beş kısımdan oluşmakta ve üç ana alanı düzenlemektedir. Kanunun ikinci bölümünde 

“geri gönderme yasağı”na dair maddede, ilk defa Türk mevzuatında kapsamlı bir göç 

tanımı yapılmıştır. Söz konusu maddeye göre göç; “yabancıların, yasal yollarla 

Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını ve Türkiye’den çıkışını ifade eden düzenli 

göç ile yabancıların yasadışı yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını, 

Türkiye’den çıkışını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade eden düzensiz göçü ve 

uluslararası korumayı” ifade edecek şekilde iki türde tanımlanmaktadır (Yabancılar 

ve Uluslararası Koruma Kanunu, 2014; Akt: Sağıroğlu, WALD, 2016). Göç 

olgusunun “düzenli” (regular) ve “düzensiz” (irregular) olarak ele alınması, göçe, 

güvenlik ağırlıklı bir perspektif ile “yasal” (legal) ve “yasal olmayan” (illegal) 

şeklinde değil, “yönetilmesi gereken bir olgu” olarak yaklaşıldığını göstermektedir 

(Sağıroğlu, WALD, 2016). 

1.3.11 Kabul eden (Alıcı) Ülke (Receiving Country) 
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Kabul eden ülke, “Varış ülkesi” veya üçüncü ülkeleri ifade etmek amacıyla 

kullanılmaktadır. Ayrıca bu terim, geri dönüş durumunda menşe ülkeyi de ifade eder. 

Ayrıntıda ise “Hükümet, bakanlık veya meclis kararı doğrultusunda, yıllık olarak 

belirli sayıda mülteci ve göçmen almayı kabul eden ülke” anlamına gelmektedir, Öte 

yandan literatürde “Hedef ülke” (country of destination), “göç akınları (yasal ya da 

yasadışı) için varılacak hedef konumundaki ülke” anlamında kullanılmaktadır (IOM, 

2009). 

1.3.12 Mülteci (Refugee) 

Mülteci, BM tanımına göre, “ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba 

mensubiyeti ve siyasi görüşleri yüzünden haklı bir zulüm korkusu nedeniyle 

vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz konusu korku yüzünden, ilgili 

ülkenin korumasından yararlanmak istemeyen kişidir” (Mültecilerin Hukuki 

Statüsüne İlişkin Sözleşme, Madde 1/A-2, 1951, 1967 Protokolü ile değiştirilmiştir). 

Bu sözleşme, mülteciliği hukuki bir statü olarak tanımakta ve mültecilerin söz 

konusu statüye ilişkin haklarını kabul etmektedir. 1951 Mülteci Sözleşmesinde yer 

alan mülteci tanımına ilaveten, 1969 Afrika Birliğinin Örgütü (OAU) Sözleşmesi 

(madde 1/2), mülteciyi, “dış saldırı, işgal, yabancı egemenlik nedeniyle ülkesini terk 

etmeye zorlanan herhangi bir kişi” olarak tanımlar. Benzer şekilde, 1984 Cartagena 

Deklarasyonu, mültecilerin de ülkelerinden kaçan kişileri içerdiğini belirtmektedir. 

BMMYK (UNHCR) verilerine göre 2015 sonu itibarıyla dünyadaki toplam mülteci 

sayısı 16 milyonu geçmiştir (ikv.org.tr). 

Mültecilerin korunması standartlarını içeren uluslararası teamül hukuku 

(Refugee Law), çeşitli uluslararası, bölgesel ve ulusal belgeleri içeren bir bütündür. 

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi’ni temel alan Lizbon 

Sözleşmesi’nin 2009’da yürürlüğe girmesiyle birlikte bağlayıcılık kazanan 7 Aralık 

2000 tarihli Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın, “iltica hakkı” başlığını taşıyan 

18’inci Maddesi’nde “İltica hakkı, mültecilerin statüsüne ilişkin 28 Temmuz 1951 

tarihli Cenevre Sözleşmesi ve 31 Ocak 1967 tarihli Protokol’ün kuralları gözetilerek 
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ve Avrupa Topluluğu’nu kuran antlaşmaya uygun olarak teminat altına alınır” 

ifadesiyle, AB hukuk düzeninde temel hak olarak tanınmıştır (ikv.org.tr). 

Mülteci statüsünün belirlenmesi, BMMYK’nın ana fonksiyonlarındandır. 

Kuruluş, sığınma talebinde bulunanların uluslararası kriterlerde mülteci statüsüne 

ulaşıp ulaşmayacaklarını, 1951 tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi (Cenevre 

Sözleşmesi) ve 1967 Protokolü’ne göre belirlemektedir (ikv.org.tr). Mülteci/Refugee 

(mandate), “BMMYK'nın tüzüğündeki kriterlere uygun olan ve Mültecilerin Hukuki 

Statüsüne İlişkin 1951Sözleşmesi veya Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 

Protokolü’ne taraf olan bir ülkede bulunup bulunmaması veya bu hukuki belgeler 

uyarınca ev sahibi ülke tarafından mülteci olarak tanınıp tanınmaması fark 

etmeksizin, Yüksek Komiserlik tarafından sağlanan Birleşmiş Milletler 

korumasından yararlanmaya hak kazanan kişi” olarak kabul edilmektedir (IOM, 

2009). 

Kasım 1984’te Kolombiya’nın Cartagena şehrinde kabul edilen Mültecilere 

Dair Cartagena Beyannamesi’ne (Cartagena Declaration on Refugees, 1984) göre ise 

mülteci tanımı, “Genel şiddet, yabancı saldırısı, iç çatışmalar, insan haklarının toplu 

şekilde ihlali veya kamu düzenini ciddi ölçüde bozan diğer durumlara bağlı olarak 

hayatları, güvenlikleri ve özgürlükleri tehdit altında olduğu için ülkelerinden kaçan 

kişileri” de kapsayacak şekilde genişletilmiştir (ikv.org.tr). 

Özcan’a (2017) göre, Türk hukuk öğretisi ve mevzuatında, “iltica” kavramı, 

mülteci ile bağlantılı olarak kullanılmaktadır. Birçok sözlükte “sığınma” kavramı ile 

eşanlamlı olarak kullanılan “iltica”nın, “mültecinin temel hedefi” olarak 

düşünülebileceği ifade edilmektedir. Özcan (2017), “iltica etmek” kavramının 

“mülteci olmak” anlamına geldiğini belirtmekle birlikte iltica talebinde bulunmanın, 

“sığınmacının mevcut konumunu” işaret ettiğini ifade etmektedir. Ayrıca, 

Türkiye’deki mülteci hukukunda yer alan sığınmacı ile mülteci arasındaki farkın, 

uluslararası hukuktakinden farklı olduğunu vurgulamaktadır. Özcan (2017), bir 

yandan da uluslararası hukukta mülteci kavramının tanımlanmasındaki yetersizliğe 

işaret ederek, birçok ülkedeki hukuk sisteminde, 1962’de bazı değişikliklerle 

yenilenmiş 1951 tarihli “Cenevre Mülteci Sözleşmesi”nin “baskın bir etkisi” 
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olduğundan söz etmektedir. Özcan (2017), söz konusu Cenevre Sözleşmesi’nde “1 

Ocak 1951’den önce Avrupa’da meydana gelen olaylar nedeniyle” kişilerin mülteci 

olabilme koşullarının düzenlendiğini, dolayısıyla, ilgili metinde “mülteci tanımının, 

zaman ve coğrafi bakımdan sınırlamaya tabi tutulduğunu” belirterek, bunun, 

sözleşmenin  yapıldığı dönemdeki olaylara tepki mahiyetinde ve günümüzdeki 

mülteci meselesini anlamaktan uzak bulunduğunu ve böylece sözleşmeyi hazırlayan 

devletlerin sorumluluktan kaçma girişimine zemin hazırladığını, sonuç olarak, 1951 

tarihli söz konusu Cenevre Sözleşmesi’nin kusurlu olduğunu, ayrıca “tartışmalı bir 

metin” haline geldiğini ifade etmektedir (Özcan, 2017:74-75).  

Özcan, bununla birlikte, her ne kadar yine Cenevre Sözleşmesi’ne atıfta 

bulunsa da, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin 2004 tarihli Mülteci ve İkincil 

Koruma Statüsüne İlişkin Konsey Vasıf Yönergesi’nin, mülteci tanımı konusunda 

yeni temel ölçütü oluşturduğuna değinmektedir. Söz konusu yönergede, Avrupa 

Birliği vatandaşları, mülteci tanımı dışında bırakılarak, Amsterdam Antlaşması 

dahilinde değerlendirilmektedir (Özcan, 2017).  

1.3.13 Geri Dönüş (Repatriation) 

 Geri dönüş, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve 1977 Protokolleri, 1907 Dördüncü 

Lahey Sözleşmesi'ne Ek Kara Savaşlarında Kanun ve Teamüllere Saygı 

Gösterilmesine İlişkin Yönetmelik, insan haklarına ilişkin hukuki belgeler ve 

uluslararası teamül hukuku gibi çeşitli uluslararası hukuki belgelerde öngörülen 

koşullar çerçevesinde, “mülteci veya savaş esirlerinin vatandaşı oldukları ülkeye geri 

dönme hakkı”nı ifade etmektedir. Geri dönüş seçeneği, kişileri alıkoyan güçlere 

değil, bireye tanınan kişisel bir haktır. Geri dönüş aynı zamanda, kişileri alıkoyan 

güçlerin bu haktan yararlanmaya uygun asker ve sivil kişileri, serbest bırakma, 

menşe ülkelerin ise vatandaşlarını kabul etme yükümlülüğünü de içermektedir. Geri 

dönüş terimi, uluslararası kriz zamanlarında diplomatik elçiler ve uluslararası 

yetkililer için de kullanılmaktadır (IOM, 2009). 

Öte yandan, geri dönüş ile bağlantılı olarak, “geri gönderme (refoulement)” 

yani sınır dışı etme ve “geri göndermeme (non-refoulement)” kavramlarından da söz 
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etmek, günümüz koşuları açısından gereklidir. Geri gönderme, “Bir devletin, bir 

kişiyi, hayatı veya özgürlüğünün tehdit altında olacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belirli 

bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşü yüzünden zulüm görebileceği veya 

işkence riskiyle karşı karşıya kalacağı başka bir devletin topraklarına herhangi bir 

şekilde geri göndermesi” olarak tanımlanmakta, “sınır dışı etme, zorla sınır dışı etme, 

iade etme, sınırda reddetme, ülke toprakları dışında durdurma” ve “fiziksel dönüş” 

dahil olmak üzere, kişinin bir devlete geri dönmesiyle sonuçlanan her türlü eylemi 

kapsamaktadır. Geri göndermeme ise Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 

Cenevre Sözleşmesi'ndeki “hiçbir taraf devlet, bir kişinin ırkı, dini, tabiiyeti, belirli 

bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşü yüzünden hayatı ve özgürlüğünün 

tehlikeye gireceği toprakların sınırlarına söz konusu kişiyi hiçbir şekilde sınır dışı 

etmeyecek veya geri göndermeyecektir (refouler)” ilkesine atıfta bulunularak işlem 

yapılmasıdır. Ancak bu ilke, “içinde bulunduğu ülkenin güvenliği için tehlike arz 

ettiğini gösteren makul nedenlerin bulunduğu veya ciddi bir suç işlemiş olmaktan 

dolayı hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan ve ilgili ülke için tehlike 

oluşturan kişiler tarafından işletilemez” (Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 

Cenevre Sözleşmesi, 33-1 ve 33-2 maddeleri) istisnası ile değerlendirilmektedir 

(IOM, 2009). 

Günümüz koşulları açısından bahsedilmesi gereken “Geri kabul 

(readmission)” kavramı, “Başka bir devlete yasadışı giriş yaptığı veya söz konusu 

devlette yasadışı şekilde bulunduğu tespit edilen bir kişinin (kendi vatandaşı olan, 

üçüncü bir ülkenin vatandaşı olan veya vatansız kişiler) bir devlet tarafından geri 

kabul edilmesi” olarak tanımlanmakta, “Geri kabul anlaşması (readmission 

agreement)” ise “Düzensiz durumdaki yabancıların anavatanlarına veya onları geri 

göndermek isteyen devlete ulaşmak için üzerinden geçtikleri devlete geri 

gönderilmeleri için devletlerin izlemeleri gereken usulleri öngören anlaşma” olarak 

ifade edilmektedir. Bu iki kavramın dışında kalan “Dönüş göçü”nden de (return 

migration) bahsetmek gerekirse, “bir kişinin en az bir yılını başka bir ülkede 

geçirdikten sonra menşe ülkesine veya mutad ikamet yerine gitmesi” şeklinde ifade 

edilebilir, Dönüş göçünün, “gönüllü veya istek dışı” olabileceğine dikkat 

çekilmektedir (IOM, 2009). 
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1.3.14 Yerleştirme (Resettelement) 

Yerleştirme veya yeniden yerleştirme, “insanların (mülteciler, yerinden olmuş 

kişiler ve bunlar gibiler) başka bir coğrafi alana” ve çevreye, genellikle üçüncü bir 

ülkeye taşınması ve “entegrasyonu” şeklinde anlaşılmaktadır. Bu terim genellikle, 

yerleştirme için “seçilmiş” mültecilerin yerleştirme ülkesinde “bir toplum içine 

yerleştirilmesi” ile sonuçlanan süreci kapsamaktadır (IOM, 2009). 

Mültecilik kavramı bağlamında mültecilerin, sığınmaya zorlandıkları 

ülkeden, onları kabul eden başka bir devlete transferi olarak da 

değerlendirilmektedir. Mültecilere genellikle iltica veya başka bir biçimde uzun 

süreli ikamet hakkı tanınır ve çoğu durumda vatandaşlığa kavuşma olanağına sahip 

olurlar. 

Yeniden entegrasyon (reintegration) ise “Kişilerin bir gruba veya sürece 

yeniden dâhil olması veya parçası haline gelmesi”, örnek olarak da, “bir mültecinin 

menşe ülkesindeki topluma yeniden dahil olması” olarak ifade edilmektedir (IOM, 

2009). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİ MÜLTECİ POLİTİKASI 

2.1. Avrupa Birliği Mülteci Politikasının Tarihsel Gelişimi 

Avrupa Birliği (AB) refah ve güvenliğin getirmiş olduğu çekicilikle son 

altmış yılda başta işçi göçü olmak üzere dünya genelinde temel ihtiyaçlara ulaşmada 

kıtlık yaşayanlar ve hem savaş hem de iç karışıklardan dolayı ülkelerini terk etmek 

zorunda kalanlar tarafından hedef bölge olarak görüldü ve bu doğrultuda da yoğun 

şekilde göç aldı. Çeşitli nedenlerle bulundukları yerlerden AB’ye göç edenler, içinde 

bulundukları vaziyete göre uluslararası anlaşmalarla üç farklı gruba ayrılmışlardır. 

Mültecilerin statüsüne ilişkin 1951 Birleşmiş Milletler anlaşmasına göre bu gruplar; 

sığınma isteyenler (asylum seeker), sığınmacı (refugee) ve ekonomik göçmen 

(economic migrant) olarak tanımlanmaktadır. Başta savaş ve iç karışıklıklar olmak 

üzere etnik, dini, milli ve siyasi aidiyetlerinden ötürü zulme maruz kalma tehlikesi 

içerisinde bulunanların, ülkelerini terk edip sığınma talebinde bulunmaları 

neticesinde sığınma hakkı kabul edilenler sığınmacı (refugee) olarak kabul 

edilmektedir.  Öbür yandan ekonomik göçmenler (economic migrants) ülkelerini 

hem yasal hem de yasadışı yollarla terk edip başka yerde iş arayanlar olarak 

tanımlanmaktadır (Mitchell, 2006). 

1951 sözleşmesi mülteci sisteminin kurumsallaşması için temel çerçeve 

niteliği taşımaktadır. Sözleşmede ilk olarak nitelendirilecek birçok özellik vardır 

ancak iki önemli özellik mülteci yaklaşımının temel esaslarını şekillendirmektedir: 

Birincisi, 1951 Cenevre sözleşmesi ile mülteci sisteminin toplu başvurudan 

bireysel başvuru sürecine kaymasıdır. Bu politika değişikliği aslında ilk olarak 

1946’da Uluslararası Mülteci Örgütü (IRO) tarafından benimsenmiştir. İkinci Dünya 

Savaşı öncesi durumda mülteci hareketleri uluslararası düzeyde kurumsallaşmadığı 

için toplu bir süreçle karakterize edilmekteydi. Mülteci hareketlerinin ülkelerin iç 

meselesi olduğu ve mülteci nüfuslarının yerleşim yerlerinin egemen devlet 

kontrolünde olduğu için iç mesele olarak ele alındı. Mülteci başvurularının gelecek 

için temel özelliklerini şekillendiren ikinci özellik ise, Cenevre Sözleşmesinin ilk 
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maddesinde belirtilen insan hakları endişeleri temelinde tanımlanan "mülteci" 

teriminin tanımlanması olmuştur. 

“1 Ocak 1951'den önce meydana gelen olayların sonucu olarak; ırkı, dini, 

tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, 

zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin 

dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu 

korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar 

sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya 

söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen kişidir.” (sgdd.org.tr, 2017) 

Yukarıdaki tanım, mülteciyi insan hakları endişeleri kapsamında tanımlaması, 

tanımlamanın dar kapsamlı olduğu ve mevcut mülteci sistemine tam çözüm 

getirmediği tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Ayrıca, söz konusu mülteci 

tanımlamasının hegomonig sürecin bir parçası olarak kullanılıp kullanılmadığı 

konusunda endişeleri de doğurmuştur. Öte yandan, tanımın doğurduğu mülteci 

sistemi, bireysel serbestiyet ve özgürlük ideallerinin etrafında şekillenen kapitalist 

hegemonyayı pekiştirecek şekilde işlev gören kavramsal aygıtın bir parçası olarak 

görülebileceği fikrini doğurmaktadır. "Özgürlük" ve "serbestiyet" gibi temel 

kavramlar doğal olarak insanlara hitap ettiği gibi, bu idealler tehdit edildiğinde, 

müdahale için meşru bir zemin var ve bu insanlar kendilerini kurtarabilirler (Harvey, 

2006). 

Mülteci tanımının etrafındaki tartışmalarda belirtilecek bir diğer düşünce, 

mülteci akışlarını sınırlama yönündeki uluslararası iradenin koyduğu "zulüm" 

kelimesidir. 'Zulüm' sözcüğü yorumlamaya açık olmasına rağmen, devletlerin bu 

belirsiz açıklamaya dayanarak mülteciye sığınma hakkı vermesi veya reddetmesi 

kendi inisiyatiflerine kalmaktadır. Dolayısıyla, "zulüm" anahtar kelimesi olarak en 

temel anlayışıyla, baskıcı siyasi ve ekonomik rejimlerin kurbanı olan kişiler ile 

devlet veya siyasi grup tarafından hedeflenen ve devletin korumayacağı kişiler 

arasında bir ayrım yapılmasına neden olmaktadır.  
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Mülteci tanımının, farklı bölgelerinden gelecek yorumlar ve gelişmeler 

gerçekleşse de sözleşme Avrupalı devletlerin çıkarları doğrultusunda hazırlanmış 

olduğu gerçeğinden hareketle “Eurocentric” olarak nitelendirilmiştir. Sonraki 

yıllarda ortaya çıkan gelişmeler anlaşmada çeşitli farklılıklar ortaya çıkarsa da 

sözleşme liberal özünü korumuştur.  

2.2 AB Sınır Güvenliği Politikaları ve Entegre Sınır Yönetimi 

Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Avrupa’da uygulanmakta olan kontrolsüz 

sınır geçişleri iki savaş arası dönemde güvenlik açığı oluşturduğu gerekçesiyle yerini 

kontrollü geçişlere bıraktı. Ayrıca bu kontrollü geçişler pasaport ve vize 

uygulamalarını da beraberinde getirdi. İkinci Dünya savaşından sonra Avrupa’da 

kalifiye işçi açığı baş gösterince ekonomik entegrasyonun yanında işçi açığı 

ihtiyacının da giderilmesi amacıyla Belçika, Fransa, Lüksemburg, Almanya, İtalya ve 

Hollanda arasında Avrupa Ekonomik Topluluğu anlaşması yapıldı. 1957’de 

imzalanan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) anlaşması kapsamında taraf 

devletlerarasında 1972’ye kadar yaklaşık sekiz milyon işçinin yer değişiminde 

bulunması sağlandı. AET üye devletler daha önce bireysel olarak Mültecilerin 

Statüsüne İlişkin 1951 Birleşmiş Milletler Anlaşması’na taraf olmuşlardır. Ancak 

AET topluluğunun kuruluşu, taraf devletlerin grup olarak mültecilere yönelik ortak 

politikasının ilk adımı olmuştur. (Koikkalainen, 2011)  AET ile başlayan hukuksal 

süreç 1965’te Füzyon anlaşması ile Avrupa’da ekonomik göçmen mobilizesini 

azaltarak güvenliği sağlama ve ticari işbirliğini artırmayı hedeflenmiştir. Füzyon 

anlaşması kapsamında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik 

Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu anlaşmaları tek bir Konsey ve 

Komisyon altına alınarak 1968’de gerçekleşecek olan Gümrük Birliği’nin temelleri 

atılmış oldu. (http://www.ab.gov.tr/, 2013) 

1973 Petrol Krizi’nin neden olduğu piyasa daralması topluluğun ekonomik 

göçmenlere karşı uyguladığı açık kapı politikasını sonlandırdı. Hatta üye toplulukları 

“misafir işgücü”ün ülkelerine geri döndürmenin yollarını aradı ancak göçmenler 

dönmek bir yana ailelerini de bulundukları ülkelere getirmek isteyişi durumu 

değiştirdi. Ortaya çıkan bu durumu İsviçreli yazar Mark Frisch şu sözlerle 
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özetleyecekti: “Biz işçi istedik ama insanlar geldi.” (Koikkalainen, 2011).   Başlangıçta 

altı üye ülke ile kurulan Avrupa Kümür ve Çelik Birliği daha sonra kapsamı ve 

amacı da genişleyerek süpernasyonel bir yapı olan Avrupa Birliği (AB) olacaktır. 

Genişleme politikaları neticesinde bugün süpernasyonel yapının üye sayısı 

yirmisekize yükselmiştir. (Bretherton & Vogler, 2006) 

Avrupa Birliği’nin uluslar üstü yapısı nedeniyle üye ülkeler, sivil toplum 

kuruluşları, AB kurumları ve organizasyonlar arasındaki bağlantı, AB üyesi ülkeler 

arasındaki sınırların önemini ve işlevini azaltmıştır. Birlik tarafından geçirilen bu 

evrim, sınırları daha az belirgin ve pratik olarak daha esnek hale getirerek malların, 

sermayenin, hizmetlerin ve kişilerin serbest dolaşımını mümkün kılmıştır. Gropas 

(2004) bunu şu şekilde özetlemektedir: “AB entegrasyonunun tarihi, sınır ötesi 

faaliyetin ve işbirliğinin tüm sosyal, ekonomik ve politik hayatta yoğunlaştırılmasını 

içermesiyle Avrupa Birliği'ni kurma fikri projesi, bireysel üyelerin giderek daha 

geçirgen hale getirilmesiyle sınırların önemini azaltmaya odaklanmıştır.”  

Ancak Avrupa Birliği, iç ve dış sınırlarını devam eden genişleme süreci 

güvenlik eğilimlerine dönük yeni tanımlamayı beraberinde getirmiştir. Bu yeniden 

tanımlama, AB'nin ve üye ülkelerin gelecekteki politikalarına, yeni koşullara 

yaklaşımlarına ve yeni siyasi gelişmelere göre şekillenmeye devam edecektir. Bu, 

AB’nin süregelen sınır kavramının evrimsel sürecinin nasıl olacağını bize 

göstermektedir. (Bigo, 1994) 

Zamanla, ekonomik ve siyasal bütünleşme için sınırdan bağımsız Avrupa 

kavramı ve Soğuk Savaşın sona ermesinden sonraki nüfus hareketlerinde meydana 

gelen artış, AB ekonomik entegrasyonu için tehdit oluşturan yeni kaygılar 

doğurmuştur. (Houtum, 2010). Bu algılamanın arkasındaki en önemli faktör, sadece 

üye ülkelerin vatandaşlarının Avrupa Birliği'nde engel olmaksızın seyahat etmeleri 

değil, aynı zamanda suçluların da özgürce, Schengen Müktesebatı tarafından iç 

sınırların kaldırılması sayesinde, Schengen Bölgesi'nde hareket etmesinin serbest 

olması gerçeğidir. (Andreas, 2013) 
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Sınır güvenliği ve göçle ilgili AB düşüncesindeki bu değişimde yalnızca 

savaş veya iç-dış güvenlik kaygılarının rol oynadığını varsaymak hatalı bir yaklaşım 

olacaktır. Popülist söylemler getiren politik partiler ve politikacıların yanı sıra 

güvenlik endeksli abartılı haberler yapan medya kanallarının yarattığı algı da büyük 

bir rol oynadığı göz ardı edilmeyecek bir gerçektir. Öte taraftan, Özellikle 

Sovyetler’in dağılmasından sonra AB'nin doğu sınırlarından gerçekleşen yasadışı 

göçler birlik vatandaşlarında ekonomik açıdan bir endişe yarattı. Bu ekonomi endişe, 

aşırı sağcı partilerin söylemleri nedeniyle AB vatandaşlarını göç konusunda daha 

fazla muhafazakâr tutum almalarını ve yabancı düşmanlığının artmasına yol açmıştır. 

Bu gibi gelişmeler, AB'deki serbest dolaşımı kısıtlayan ve sınırlar konusunda üye 

ülkelerin iç politikalarındaki gelişmelere bağlı olarak daha katı politikalar 

benimsemelerine ve göç karşıtı politikalara yönelmelerinin yolunu açmıştır. (Grabbe, 

2000) 

Aslında, bu endişeler ve yeni tehditlere ilişkin algılamalar yalnızca AB'de 

değil tüm dünyada popüler olmaya başlamıştır. Popülerist ve ırkçı söylemlerle 

politika yapan partilerin söylemleri kabul görmekte ve iktidara gelmeleri veya ortak 

olmalarına olanak sağlamaktadır. Örneğin, Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Cephe (FL) 

ve Almanya’da Almanya İçin Alternatif (AFD) mülteci karşıtı söylemler ve aşırı uç 

politikalar benimseyerek oylarını artırmış ve iktidar ortağı olmuşlardır. İsveç’te ise 

Suriyelilere dönük uyguladığı mülteci dostu politikalar neticesinde Sosyal 

Demokratlar seçimleri kaybetmiş ve aşırı sağ yükselişe geçmiştir. Ancak bununla 

birlikte, AB'nin hukukun üstünlüğüne, temel haklar ve özgürlüklerin korunması ve 

serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlılık konusundaki çabaları saygı 

uyandırmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında, AB'nin değerleri çerçevesinde 

hem serbest dolaşımı koruması hem de gerekli güvenlik tedbirlerini sağlanması bir 

zorunluluk ve ihtiyaç olarak AB’nin karşısına çıkmıştır.  

   AB söz konusu ihtiyaca bağlı sınır güvenliği kavramına dayalı yeni bir sınır 

güvenlik sistemi kurmaya çalışmış ve örnek olarak da ABD ve Kanada arasında 

başarılı bir şekilde uygulanan entegre sınır yönetimini örnek alarak benzer bir sistemi 

hayata geçirmiştir. Entegre sınır güvenliği konusunda Ulus devlet uygulamaları daha 
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etkili ve verimli sonuçlar doğursa bile, sınır güvenliği hakkındaki bu yeni kavram, 

Avrupa Birliği gibi süpernasyonel bir yapıda da büyük beğeni toplamıştır. AB'nin 

entegre sınır güvenliği sistemi Birliğin çok uluslu, hukuki ve siyasi yapısından dolayı 

örnek olarak alınan ABD ve Kanada sınır güvenliği sisteminden farklılık 

göstermektedir. Bundan dolayı Birliğin uygulamakta olduğu entegre sınır güvenliği 

sistemi nevi şahsına münhasır olarak nitelendirilmektedir. 

Yeni sınır güvenliği kavramının, kurumsal bir yapı olmaktan çok bir dizi 

uygulama olduğu söylenebilir. Bu yeni sistem, kulluk kuvvetlerinin güçlerini ve 

faaliyetlerini artırmakla birlikte diğer yerli ve yabancı kuruluşla yeni bağlantılar ve 

ağlar kurulmasını sağladı. Bu nedenle, bu yeni oluşum polis kuvvetlerinin sınır ötesi 

işbirliği imkânını maksimize etmiştir. Sınır yönetimi için bu tür yeni işbirliği 

çabaları, EUROPOL ve INTERPOL gibi uluslararası polis teşkilatlarıyla sınırlı 

kalmamıştır. Sınır ötesinde hareket eden EUROJUST gibi yargıda faaliyet gösteren 

uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla ulusal organlara artırılmış yetkiler ve işlevler de 

verilmiş ve sınır ötesi suçlarla daha etkin bir şekilde mücadele etme fırsatı 

sağlanmıştır.  

Yeni entegre sınır güvenliğini kapsamında kolluk kuvvetlerinin yetkilerinin 

artırılmasının yanında sınır güvenliğinin uzaktan izlenmesini mümkün kılan 

teknolojik olanaklardan yararlanılmaktadır. Bu kapsamda sınırlar uydu, gözetim 

uçakları, dronlar, ısıya duyarlı termal kameralar, uzun menzilli gece görüş dürbünleri 

ve kameralar, hareket ve ısıya duyarlı sensörler ve istihbarat değişimi ağları gibi 

gelişmiş teknolojik unsurlarla korunmaktadır. Bu sanal çit, sadece karadan değil aynı 

zamanda deniz ve havadan da sınırların korunması sağlamaktadır. Sınır güvenliği 

için bir başka yeni uygulama kapsamında, parmak izi, yüz tanıma, retinal tarama ve 

benzeri özellikleri sınırlarda ve pasaport, vize gibi seyahat belgelerinde uygulamaya 

konulmasıdır. Bu sayede Birlik üyesi ülkeler yabancı uyruklular hakkında ülkelerine 

ayak basmadan önce daha iyi bilgi edinebilme ve bu bilgi nispetinde karar alma 

olanağı elde ettiler. Oluşturulan yeni entegre sınır yönetimi Birliğin hem sınır 

girişlerinde hem de çıkışlarında güvenliği artırıyor ve yasadışı göçün engelleyip 

terörle mücadele faaliyetlerinin daha rahat yapmasına olanak sağlamıştır.  
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2.2.1. Schengen Anlaşması  

Avrupa Birliği'nin en önemli hedeflerinden biri olan iç sınırları kaldırarak 

serbest dolaşımı sağlama çabası AB’nin hukuki ve kurumsal yapısından kaynaklanan 

nedenlerle sürekli ertelendi. Söz konusu gecikmeye karşılık olarak Almanya, 

Belçika, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg, AB harici bir girişim başlattı ve 14 

Haziran 1985'te Schengen Anlaşması'nı imzalayarak serbest dolaşıma doğru ilk 

adımı atmış oldular. Anlaşmanın uygulanması için yapılan sözleşme 1990 yılında 

onaylanmış ve 1995 yılında İspanya ve Portekiz'in yanı sıra kurucu üyeleri de 

içerecek şekilde yürürlüğe girmiştir. 

 Schengen Anlaşmasının temel amacı, AB üyesi ülkeler arasında malların ve 

hizmetlerin geçişinin yanı sıra kişilerin giriş ve çıkışlarında kontrollerin 

kaldırılmasına yönelik usullerin kolaylaştırılmasıdır. Schengen Anlaşması’nın hayata 

geçmesiyle beraber AB, bireyler için sınırları olmayan bir bölgeye dönüşmüştür. 

Schengen Anlaşması’nın 6. Maddesi sınırlar için müşterek kontrol kavramını 

tanımlamaktadır ve üye ülke topraklarının tüm dış sınırları üzerindeki sınır 

kontrollerinin tüm tarafların çıkarlarını korumak için yetkili makamlar tarafından 

sistematik ve tek taraflı bir şekilde korunmasını ön görmektedir. Schengen 

Anlaşması, bu tür temel hükümlerin yanı sıra, polis ve adli işbirliği, suçluların iadesi, 

vizelerin sağlanması, üçüncü ülke vatandaşlarının taşınması ve yerleşimi konularında 

yeni düzenlemeler getirmiştir. Ayrıca, Schengen Anlaşması kişisel veriler ile göçün 

korunması için üye ülkeler aralarında uyum ve koordinasyonu sağlamaktadır. 

 Bununla birlikte, Schengen Anlaşması, serbest dolaşımın bir sonucu olarak 

ortaya çıkan sorunlardan kaçınmak ve üye ülkeleri rahatlatmak için bir takım telafi 

önlemleri içermektedir. Bu önlemler kapsamında Schengen Bilgi Sistemi kurularak 

sınırların korunması, dış sınırların teknik denetiminin yapılması, yasadışı göçün 

engellenmesi, suç ve suçlularla mücadele edilmesi, polis ve adli işbirliğinin 

geliştirilmesi, vize, iltica ve göçle ilgili ortak politikaların geliştirilmesi 

hedeflenmiştir.  
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 Schengen bölgesindeki bu gelişmelere rağmen, anlaşmanın imzalanmasından 

bu yana tüm AB'yi kapsayacak olan kapalı devre yapısı henüz kurulmamıştır. Bunun, 

AB'nin vize ve göçle ilgili ortak bir politika başlatma girişiminde önemli bir engel 

oluşturduğu düşünülmektedir. Schengen Bölgesi şu anda sınırları ve pasaportları 

denetleyen ve AB vizelerine uyumlu ortak bir rejimi bulunan 22 AB ve dört AB dışı 

ülke (İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn) de dâhil olmak üzere 26 üyeye 

sahiptir. Bununla birlikte, Birleşik Krallık ve İrlanda, AB üyesi olmalarına rağmen 

Schengen dâhil olmamışlardır.  

2.2.2 Amsterdam Anlaşması- Tampere ve Laeken’deki 

Zirveler  

Schengen Anlaşmasına ek olarak, IBM için alınan diğer önemli adımlar 

Amsterdam Antlaşması (1997) ve Tampere (1999) ve Laeken'de (2001) yakında 

düzenlenen Zirveler idi. Schengen Anlaşması’nın getirdiği düzenlemelerin yetersiz 

oluşu ve anlaşmanın getirdiği uygulamalar için ayrılan fonların yetersiz olmasından 

dolayı AB’yi ileri tedbirler almaya yönetmiştir.  En önemli tedbirlerden bir tanesi, 

1997 yılında Amsterdam Antlaşması ile Schengen Müktesebatının bölümlerinde 

düzenlemelere gidilmesi oldu. Bu düzenlemeler kapsamında "Topluluklar" başlıklı 1. 

Sütun'a “Adelet ve İçişleri” başlıklı III. Sütun’nun dâhil edilmesi oldu. Buna ek 

olarak, vize kuralları, serbest dolaşım, göç ve dış sınır geçişi gibi bazı unvanlar 

Üçüncü Sütun'dan Birinci'e taşındı. Bir zamanlar AB'nin direk yapısının hükümetler 

arası bir yapı olarak Üçüncü Sütunu olan Adalet ve İçişleri, Amsterdam Antlaşması 

ile Topluluk meselelerine dâhil edildi. Dahası, Üçüncü Sütun altındaki suçlar için 

adli ve polis işbirliği gibi konular özellikle güçlendirildi. Bütün bu değişiklikler dış 

sınırlar üzerindeki kontrolleri tek bir düzende yürütmek ve böylece verimliliği 

artırmak amacıyla yapılmıştır. Ancak yapılan değişiklikler dış sınırların yönetimini 

iyileştirmek için yeterli olmadığı ve AB üyesi Doğu Avrupa ülkelerinden Batı’ya göç 

edenlerin Birlik içinde önemli suç oranına sahip olmaları önemli bir sorun haline 

dönüştü. Söz konusu sorunların AB'nin yeni üye ülkelerinin dış sınırlarının yeterince 

korunmaması ve dolayısıyla genişleme politikasının bir sonucu olduğu 

düşünülmektedir (Akt: Koçak ve Gündüz, 2016).  
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Avrupa Birliği, 15-16 Ekim 1999 tarihlerinde Finlandiya'nın Tampere 

kentinde, üye ülkeleri Schengen Anlaşması'nın 2. maddesine uygun olarak iç sınırları 

kontrol altına alma yetkisini hafifletmek amacıyla bir zirve yaptı. Zirveye ilişkin 

nihai bildirimin 3. paragrafı, suçların ve suçluların dış sınırlarının daha etkin bir 

şekilde yönetilmesine ve sığınma ve göç politikalarının kolaylaştırılmasına yönelik 

çabaları vurguluyor. Nihai bildirimin 25. ve 26. maddeleri diğer bazı önemli 

hususlara da değinmektedir. Bu maddeler, aday ülkeleri, etkili sınır kontrolü ve 

Birliğe entegrasyonu sağlamak için Schengen Müktesebatı ile getirilen kısıtlamalar 

konusunda yapılması gereken düzenlemelere uymalarını zorunlu kılar. İlgili 

maddeler ayrıca, sınır koruma personelini yetiştirme olanağının altını çiziyor. Buna 

ek olarak, transit ve menşe ülkelerinin sınırlarını güçlendirmek, insan ticaretiyle 

mücadelede onlara yardımcı olmak ve geri kabul anlaşması imzalamaya zorlamak 

için de ilgili politikaların takip edilmesinin altı çizilmiştir. (Akt: Koçak ve Gündüz, 

2016).  

Tampere Zirvesi'nden iki yıl sonra Belçika'da düzenlenen Laeken Zirvesi (14-

15 Aralık), adalet ve iç meseleler ile güvenlik ve savunma konularında daha entegre 

bir politika geliştirme yönündeki yeni adımların atıldığı bir etkinlikti. Zirvenin 

Başkanlık Sonuçlarının 4. Bölümü, 'Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanının 

Güçlendirilmesi' başlıklı sınır güvenliği için atılması gereken adımları anlatıyor. 

Aynı maddenin 42'inci maddesi, Birliğin dış sınırlarının tutarlı ve ortak bir konsept 

olarak etkin bir şekilde yönetilmesi ve bu kavramın terörle mücadele için eylemlere, 

yasadışı hareket etmeye yarayacağına, sınır güvenliği bir sonraki seviyeye geçme 

ihtimalini vurgulamaktadır. Buna ek olarak, aynı makale, Konseyin ve Komisyonun 

ortak kontrol ve işbirliği çabalarını kolaylaştıracak tedbirleri almak ve düzenlemeleri 

yapmak için birlikte çalışacağına işaret etmektedir. Sonuç olarak, 43. madde sınır 

ötesi işbirliği de dâhil olmak üzere yeni bir güvenlik stratejisinin geliştirilmesinin 

polis ve adli işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olacağının altını çiziyor. Zirveler 

sonrasında, Avrupa Birliği Konseyi, 'Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin dış sınırlarının 

yönetimi için plan' hazırlamış, birinci ve dördüncü maddesi, yeni dış sınır rejimine 

yönelik temel hedefleri özetlemektedir aşağıdaki gibi:  
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“1. AB'nin dış sınırları, hepimizin arzuladığı özgürlük, güvenlik ve adalet 

alanını tanımlamak ve korumak için önemli bir rol oynamaktadır. Sınırların kontrolü 

ve gözetilmesi, o bölgeye giren ve çıkan kişilerin akışını yönetmeye katkıda bulunur 

ve vatandaşlarımızı güvenlik tehditlerine karşı korumaya yardımcı olur. Ayrıca 

yasadışı göçle mücadelede temel bir unsur oluşturuyorlar.” 

“4. Bu Avrupa Konseyi kararı, Birliğin Üye Devletlerinin dış sınırlarının 

tutarlı, etkili ortak yönetiminin, güvenliği artıracağına dikkat çekmektedir. Aynı 

zamanda, yasadışı göç ve Avrupa Birliğinde insan ticareti ile mücadele amaçlı 

kapsamlı planda belirtildiği üzere, terörle mücadele, yasadışı göç ve insan ticareti 

için üstlenilen eylemde sürekliliğin sağlanmasına hizmet ediyor " (Akt: Koçak ve 

Gündüz, 2016). 

Dahası, plan, sınırların kaldırıldığı bir Schengen bölgesinde dış sınırların 

denetimi ve gözetiminin temel öncelikler olduğunu belirtiyor.  

Bu çabaların sonucu olarak, Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından 

hazırlanan iletişim (AB Komisyonu 2002), Avrupa Birliği Üye Devletlerinin Dış 

Sınırlarının Entegre Yönetimine Doğru olarak Avrupa Toplulukları Komisyonu 

tarafından kabul edildi 7 Mayıs 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu iletişim, 

Entegre Sınır Yönetimi’ni (IBM) uygulamaya koymak için kısa vadede yapılması 

gereken eylemler için bir yol haritası sunmaktadır. İletişim, Birliğin mevcut 

durumunu hem operasyonel hem de normatif düzeyde analiz eder ve Birlik çapında 

yürürlüğe gireceği öngörülen kısıtlamalar, eylemler ve işbirliği çabalarına tavsiyeler 

sunar. Buna ek olarak, Üye Devletler tarafından uygulanacak ortak ve temel 

mevzuatın getirilmesine ve üye ülkeler arasındaki yük paylaşımının yanı sıra risk 

analizi konusunda ortak girişimlerin yürütülmesine işaret etmektedir (Akt: Koçak ve 

Gündüz, 2016). 

2.2.3 9/11 Olayı, Lahey ve Stockholm Programları  

AB yol haritası için giriş sürecinde düzenlenen 9/11 saldırıları, sınır 

güvenliği, göç ve serbest dolaşım politikalarının gözden geçirilmesini sağladı. Dış 
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sınırların AB iç güvenliğinin korunması için başlangıç noktaları olduğu ve iç 

güvenlik ve dış sınır güvenliğinin aynı madalyonun iki tarafı olduğu giderek daha 

belirgin hale geldi. Bu nedenle AB, kurumları ve politikaları aracılığıyla dış sınırların 

kapasitesizliğinin ortadan kaldırılmasına ve suçlulara ve teröristlere karşı sınır 

güvenliğini güçlendirme gereğine vurgu yapmaya odaklandı.  

Paradigmada böyle bir değişiklik, Tampere Zirvesi'nden bu yana hazırlanan 5 

yıllık programlarda kendini gösterdi. Sırasıyla Lahey'de (2004) ve Stockholm'de 

(2009) müzakere edilen programlar, önümüzdeki takip eden 5 yıla da ışık tutmuştur. 

Kuşkusuz, böyle bir kararın çıkmasında, göç ve sınır güvenliği için daha global ve 

güvenlik temelli yöntemlerin benimsenmesine yol açan 11 Eylül saldırılarından sonra 

uygulanan güvenlik ağırlıklı politikalarının etkilendiğini belirtmek gerekir.  

Daha önce de belirtildiği üzere, menkul kıymetleştirme politikaları 

konusundaki tartışmada, mevcut AB Entegre Sınır Yönetimi modelinin bu politikalar 

üzerine kurulduğunu ve ülkeler, AB'nin iç güvenliği ile ilgili konularda dışa açılmayı 

tercih ettiklerini söylemek doğru olacaktır. Kısacası, sınırların ötesinde AB'nin iç 

güvenlik sorunlarına cevap aramak eğilimindeydi. Bu gelişmeler, AB'nin mahalle 

politikasını etkilemiş ve bunun sonucunda göçmen kökenli ve transit ülkelerdeki 

üçüncü ülkeler IBM modelinden olumsuz etkilenmiştir. 

Bu politikanın somut çıktıları Lahey ve Stockholm programlarında kendini 

göstermektedir. Lahey ve Stockholm kararları güvenlik temelli politikaların egemen 

olduğu programların öncelikle dirilmesi gerektiği vurgulanmış ve özgürlüğün, 

güvenliğin, adaletin ve dış yönlerin güçlendirilmesini ve Birliğin tek tip bir politika 

yürütüp üçüncü ülkelerle işbirliği yapmasının zorunlu olduğunun altı çizilmiştir. 

Zielonka ve Mair (2002: 2), Brown (2002: 142), Walters and Haahr (2005: 92) ve 

Broeders (2007: 77) gibi akademisyenler, '' Fortress Europe '' inşa edilmeye 

çalışıldığı noktasında hemfikir olmuşlardır. Çokça eleştirilen bu durum, Konsey'in 

Stockholm'de aldığı bir kararla daha belirginleşmişitr. Kararda FRONTEX'in sınır 

denetimlerinin arttırılması, Avrupa Dış Sınır Gözetim Sisteminin (EUROSUR) 2013 

yılına kadar kurulması, üye ülkeler tarafından kurulan Avrupa Komisyonu’nun 

organize suçlarla mücadele edilmesi ve buna göre öncelikler belirlenmesi için bir 
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strateji geliştirilmesi, sınır ötesi suçlar için üçüncü ülkelerle işbirliği, Avrupa 

Birliği'nin Yargı İşbirliği (EUROJUST) çatısı altında üye ülkelerin üstlendiği ortak 

çabaların koordinasyonu ve böylece menkul kıymetleştirme politikalarına büyük 

önem verilmiştir. 

2.3 AB Sınır Güvenliği Kurumları ve Uygulamaları  

Çalışmanın bu bölümü kısaca, AB Entegre Sınır Yönetimi (Integrated Border 

Management (IBM)) kurumlarının yanı sıra IBM'i uygulamak için AB kurumlarına 

ve IBM'in bir parçası olarak gerçekleştirilen uygulamalara ve etkinliklere değiniyor. 

Bu bağlamda, FRONTEX, EUROSUR, Avrupa Dactylographic System 

(EURODAC), Biyometrik Pasaport ve Vize Bilgi Sistemi (VIS), Sınırların Geçişi ve 

Göçle Mücadele Bilgi, Tartışma ve Değişim Merkezi (CIREFI), Geri Kabul 

Anlaşması ve Schengen Bilgi Sistemi (SIS) ele alınacaktır (http://ec.europa.eu, 

2017).  

2.3.1 Frontex  

9/11 saldırılarının gerçekleşmesi sonrasında AB gündemi değişmiş ve IBM 

için Lahey programının ardından ciddi adımlar atılmaya başlandı. Bu adımlardan en 

önemlisi FRONTEX'in kurulmasıdır. AB üyesi ülkelerin dış sınırları için 

operasyonel işbirliğinin güvence altına alınması ve 2005 yılında Varşova'da faaliyete 

geçirilmesi için 2007/2004 (AB Konseyi 2004b) sayılı AB Konseyi Yönetmeliği 

tarafından FRONTEX kurulmuştur. Bir AB ajansı olarak, tüzel kişiliğe sahip olan 

FRONTEX; işletme, yönetim, teknik ve mali yönlerden özerk bir yapıya sahiptir. 

FRONTEX'in amacı; Yönetmeliğin 1 inci Maddesi ve devamında belirtildiği üzere, 

AB tarafından uygulanan dış sınırlar için entegre yönetim modelinin üye devletler 

tarafından kontrol ve yüksek gözetim biçiminde uygulanmakta olup olmadığını 

kontrol etmektir. FRONTEX dış sınırların kontrolü kapsamında tekdüzeliği sağlamak 

için birlikte kabul edilecek kuralların ve standartların belirlenip bu standartların 

sistemlere entegrasyonunu sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca, sistem işlevselliğin 

kolaylaştırılması ve üye devletler arasındaki işbirliğinin artırılması amacını 

gütmektedir. FRONTEX, kuralların etkili bir şekilde uygulanmasını izlemek, üye 



57 
 

devletlerin sınır muhafızlarına eğitim vermek ve bunları eğitmek için ortak 

standartlar oluşturulmasına yardımcı olmanın yanı sıra dış sınırlar için risk analizleri 

yapmak ve dış sınırların yönetimini iyileştirmek için araştırmalar yapmak amacıyla 

kurulmuştur (http://ec.europa.eu, 2017). 

FRONTEX, 44.000 km deniz ve yaklaşık 9.000 km'lik koruma için 26 

Schengen üyesi ülkede ve AB üyesi olmayan birkaç ülkede faaliyet gösteren en 

yetkili uygulayıcı otoriteye dönüşmüştür.  

FRONTEX'in hayata geçirilmesiyle birlikte, Avrupa Konseyi 2006'da bir 

karar aldı ve IBM'in kapsamı üzerine yapılan değişikliklere son eklemeleri yaptı. 

Değişiklikler uyarınca, IBM (çekler ve gözetim), kolluk kuvvetlerinin 

koordinasyonunu ve sınır ötesi suçların soruşturulması ve tespiti için Schengen'de 

belirtilen risk analizi ve suç istihbaratı da dâhil olmak üzere koordinasyonunu 

kapsayan bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Komşu ve üçüncü (köken ve transit) 

ülkelerle işbirliği, sınır yönetimi için kurumlar arası ve uluslararası işbirliği, üye 

devletler, Topluluk ve Birliğin diğer organları tarafından üstlenilen faaliyetlerin 

uyum ve koordinasyonunun sağlanması yapılan değişiklikle FRONTEX görev 

kapsam içerisine alınmıştır.  

Bugün itibariyle, FRONTEX, sınır kontrol faaliyetleri, sınır ötesi suçlar ve 

yasadışı sınır geçişleri konusunda üye ülkelerden edindiğiniz bilgiler ışığında risk 

analizleri yapmakta ve böylece yeni tespit edilen tehditlere karşı gerekli tedbirlerin 

alınmasına katkıda bulunmakta ve olası tehditlere karşılık yeni politikalar 

geliştirmektedir. Aynı zamanda, üye devletlerin bir isteği üzerine gerçekleştirilen 

ortak operasyonları koordine eder. Örneğin, Hollanda, Portekiz, İtalya ve Malta, 

İtalya'nın isteği üzerine 2011'de FRONTEX ile koordineli olarak 'Hermes' başlıklı 

ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, birçok göçmenin hayatını kaybettiği 

rotalardan biri Libya ve İtalya arasında gerçekleşti. Hermes operasyonu, özellikle, 

Kuzey Afrika ülkelerinden yasadışı göç dalgasına karşı başlatıldı 

(http://ec.europa.eu/home-affairs, 2017). 
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Buna ek olarak, FRONTEX, AB İçişleri Bakanları tarafından kurulan Avrupa 

Devriye Ağı'nı denetiminden sorumludur. 2008'de Kanarya Adaları'nda başlatılan 

silahlı sınır kontrol faaliyeti, 2010 yılında Türk-Yunan sınırında da kurulmuştur. 

Ayrıca, FRONTEX, AB ve Schengen üyesi ülkelerin katkılarıyla kara, hava ve deniz 

sınırlarının izlenmesi ve devriye gezmesi ile gelişmiş uydu sistemi ile kara ve hava 

sınırlarının yanı sıra gemileri kontrol eder ve izler. 

 Buna ek olarak, FRONTEX, uygulamaları birleştirmek, üye ülkelerdeki sınır 

muhafızlarını yetiştirmek ve yönetim standartlarını geliştirmek için eğitim 

faaliyetleri yürütür. Bu anlamda, FRONTEX'in genel işlevinin üye devletlerin sınır 

koruma faaliyetlerine değer katmak olduğunu söylemek güvenlidir 

(http://ec.europa.eu, 2017). 

2.3.2. Avrupa Sınır Gözetim Sistemi / EUROSUR  

IBM’nin hedefleri doğrultusunda, 2008 yılında AB’nin dış sınırlarının 

güvenlik açısından güçlendirilmesi doğrultusunda 68/2008 / EC sayılı karara göre 

EUROSUR kurulmuştur. EUROSUR, AB'nin dış sınırlarının yönetimini iyileştirmek 

için tasarlanmış bilgi alışverişinde kullanılan bir sistem olarak tanımlanmaktadır. 

Sistem, sınırların ötesinde tespit edilemeyen yasadışı göçmen sayısını azaltmak ve 

böylece iç güvenliğin sınırlarını aşmak için sınır ötesi gözetim faaliyetlerinde üye 

ülkelerin birbirleriyle bilgi alış - verişinde bulunmalarını amaçlamaktadır. İnsan 

kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi sınır ötesi suçlar. Bu amaçla, üye devlet 

kurumlarının güney ve doğu sınırlarını, özellikle de en yeni gözetim sistemleri 

sayesinde izlemesini ve üye ülkeler arasındaki uygulamalardan kaynaklanan gözetim 

farklılıklarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Sistem Birliğin yetkili makamlarına dış 

sınırlarda olup bitenler hakkında anında bilgi verilmesi ve kolluk kuvvetlerinin tepki 

sürelerinin en aza indirgenmesi için projeler hazırlar. Sonuç olarak EUROSUR 

Avrupa Komisyonu'nun 2013 Ekim ayındaki kararı doğrultusunda başlatılmıştır 

(data.europa.eu, 2013). 
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2.3.3 Otomatikleştirilmiş Avrupa Daktilografik Sistemi / 

EURODAC  

EURODAC sistemi yasadışı göçle mücadele etmek için FRONTEX ve 

EUROSUR'un piyasaya sürülmeden önce atılmış önemli adımlardan biridir. 

EURODAC Üye Devletlerin yasadışı göçmenlerin ve sığınmacıların başka bir üye 

ülkede sığınma talebinde bulunup bulunmadıklarını ve AB’ye girişlerinin yasal olup 

olmadığını kontrol etmelerini sağlamaktadır. Bir kişinin cinsiyeti, uyruğu, doğum 

tarihi ve yeri, kayıt olduğu ülkedeki kimlik bilgileri, parmak izleri ve ilk parmak 

baskı örneği için yer, saat ve referans numarası ile ilgili ayrıntılar, sistemin merkezi 

veri tabanında toplanmaktadır. Bu bilgi bir kişinin sığınma talebinde bulunup 

bulunmadığına bağlı olarak iki ila on yıl boyunca sistemde saklanır. İltica talebinde 

bulunma başvurusu onaylandıktan sonra bir kişinin ayrıntıları sistemden otomatik 

olarak silinir ve kişi AB üyesi devlet vatandaşlığı veya ikamet izni alır veya Birliğin 

sınırlarını terk eder (data.europa.eu, 2013). 

2.3.4 Biyometrik Pasaport ve Vize Bilgi Sistemi / VIS  

Yasadışı göçle mücadele için AB tarafından yaratılan araçlardan biri de 

Biyometrik Pasaport ve Vize Bilgi Sistemi'dir. Sistem, 13 Aralık 2004 tarihli Konsey 

Yönetmeliği doğrultusunda başlatılmıştır. Sistem, üye devletlerin sınır ötesi ve 

kişisel verilerini sınır ötesi biyometrik pasaportlar vasıtasıyla Vize Bilgi Sistemine 

girmelerine izin vermektedir. Sistem, sığınma talebinde bulunmak, düzensiz göçe 

engel olmak ve sahte pasaport kullanmak için birden fazla başvuruyu ortadan 

kaldırmayı amaçlıyor. Bu amaca ulaşmak için, üye ülkelerin, sahtekârlığa son 

vermek amacıyla ek güvenlik tedbirleri almaları ve daktilografik ve yüz görünümü 

işlemleri için belli standartları sağlamaları istenmiştir (data.europa.eu).  

2.3.5 Sınırların Geçişine İlişkin Bilgilendirme, Tartışma ve 

Değişim Merkezi ve Göçmenlik Merkezi / CIREFI 



60 
 

Bu merkez, AB Göç Dairesi tarafından 1 Aralık 1992 tarihinde yasal göç, 

yasadışı göç, yasadışı ikametgâh, yasadışı ikamet izni, sahte belgelerin AB dışı 

vatandaşlar tarafından kullanılması konularında mücadele etmek amacıyla 

kurulmuştur. Yasa dışı göç ve göç yollarının tespit edilmesi için CIREFI adı altında 

erken uyarı sistemi olarak faaliyet göstermektedir. Merkezin kurulması AB açısından 

yasadışı göçle mücadele için önemli bir dönüm noktasıdır.  

2.3.6 Geri Kabul Anlaşması  

Geri kabul anlaşması, taraf veya üçüncü ülkeye yasadışı giriş yapan sakinleri 

menşe veya transit ülkeye geri yükleme yükümlülüğü getiren bir anlaşma olarak 

tanımlanabilir. Bu anlaşmalar, düzensiz ve yasadışı göç sorunlarından kaçınmak için 

en etkin araç olarak önem kazanmıştır. 

 Avrupa Komisyonu ve üye ülkeler etkili bir geri dönüş politikası tesis etme 

noktasında arayışta olmuşlardır. Sonuç olarak, düzensiz göçmenlerin ve 

sığınmacıların geri dönüşünü kolaylaştıran ve ulus devletler tarafından uzunca bir 

süre uygulanan bir geri bildirim anlaşması, giderek AB'de uluslar üstü bir Topluluk 

Enstrümanı olarak adlandırılmıştır. Amsterdam Antlaşması ile üye ülkeler, üçüncü 

ülkeyle geri kabul anlaşması imzalamaya ilişkin Birliğe üye olma hakkını devralmış, 

bundan sonra Avrupa Komisyonu bu geri kabul anlaşmalarında izlenecek kuralları 

belirlemiştir. Amsterdam Antlaşması'nın yürürlüğe girmesinden bu yana AB, Bosna-

Hersek, Karadağ, Sırbistan, Moldovya, Arnavutluk, Makedonya Cumhuriyeti, 

Ukrayna ve Rusya gibi komşu ülkelerle ve bu coğrafi açıdan uzak ülkelerle geri 

kabul anlaşmalarını imzalamış ve yürürlüğe koymuştur. AB, Türkiye ile geri kabul 

anlaşması imzalamış ve karşılıklı yükümlülüklerin üç yıllık bir geçiş döneminde 

karşılanması durumunda anlaşmanın yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. Buna ek olarak, 

AB henüz yürürlüğe girmemesine rağmen Pakistan ile geri kabul anlaşması 

imzalamıştır. Bir anlaşma yapma konusundaki müzakereler Gürcistan, Fas, Cape 

Verde, Çin ve Cezayir gibi ülkelerle devam etmektedir.  

2.3.7. Schengen Bilgi Sistemi / SIS  
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SIS, Schengen anlaşması uyarınca kurulmuş ve daha sonra AB şemsiyesi 

altında getirilen hükümetler arası bir girişimdir. İnisiyatifin amacı, AB sınırları 

içerisinde ciddi suçlarla iştigal eden kişiler ve AB sınırları içinde ikamet etme 

hakkına sahip olmayan kişilerle ilgili verileri toplamak ve daha sonra sınır 

muhafızları, polis, gümrük, vize ve Schengen bölgesinde bu tür verilere ve işe ihtiyaç 

duyan adli makamlara. Sistem ayrıca kayıp kişiler, çalınmış araçlar, kaybolma ve 

çalınan kimlik kartları ve ateşli silahlar gibi konularda yetkili mercilere bir uyarı 

veren bir veri ağına sahiptir. Bu veriler ulusal makamlar tarafından girilir ve ortak bir 

ağ üzerinde hizmete sokulmadan önce merkezi sistemde tüm Schengen Devletlerine 

kaydedilmektedir. 

Sistem sürekli olarak güncellendi ve çağın fırsatlarından yararlandı. Örneğin, 

9/11 saldırılarından sonra terörle mücadele güncellenmesi için sistem büyük bir 

ihtiyaç içeriyordu ve bu da sistemin bu konudaki uyarlamasını sağlamak için birkaç 

yenilik getirdi. Kapsam ce aksaklıkların giderilmesi amacıyla kurulan SIS II, Nisan 

2013'te Avrupa Komisyonu'nun gözetiminde hizmete girmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE MÜLTECİ POLİTİKASI VE SURİYE KRİZİ 

3.1 Türkiye’de Mülteci Politikasının Tarihsel Gelişimi 

Türkiye Cumhuriyeti, göçü bir gelenek olarak Osmanlı İmparatorluğu'ndan 

miras olarak almıştır. Türkiye' deki çok sayıda göç hareketinin kaynağı eski Osmanlı 

politikalarıdır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, 

Türk etnik topluluklarının Balkanlar'dan ayrılmasıyla sonuçlanmıştır. Türkiye 

Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında, kurucu devlet adamları homojen bir ulusal kimlik 

yaratmayı amaçlamışlardı, böylece ulus inşa sürecinde “göçmenlik” izlenilen 

politikaların önemli bir alanı haline gelmiştir. Bir nüfus inşa etme felsefesi, bir 

“göçmen” (muhacir) tanımlama algısından etkilenmiştir. Türk hükümetinin kültürel 

ve geleneksel yurttaşlık tanımı, Osmanlı Devleti'nde sığınmacılara verilen statüden 

etkilenmiştir. Toplam 1.676.819 milyon Bulgar, Rum, Rumen, Boşnak, Yugoslavyan 

ve Balkanlar'daki diğer ülkeler 1923 ile 1997 yılları arasında Türkiye'ye göç 

etmişlerdir. Dolayısıyla, göçmenlerin yerleşim ve yeniden yerleşimi buna göre 

şekillenmiştir (Bilgiç, 2018: 35). 

Yunanistan ve Bulgaristan'dan gönüllü ve istemsiz nüfus alışverişine öncülük 

eden Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus oluşturma süreci, Türk nüfusunu şekillendirmek 

için göçü harekete geçirmiştir. Lozan Anlaşması, Türkiye ile Yunanistan arasında 

zorunlu bir nüfus değişimi gerçekleştirir. Bu mübadeleye göre Yunanistan'a 360.000 

Müslüman kabul edilir. Türk azınlıkların Bulgaristan'dan Türkiye'ye gönüllü olarak 

yerleşmesi, nüfus oluşturma amacıyla düzenlenmiştir.  Bu göç yönetimi, 1943 sayılı 

Anlaşma Kanunu (2510 no'lu) kapsamındaki mevzuatta oluşturulmuştur. Bu nedenle, 

sığınma konusu ile ilgili Türk mevzuatının ana ideolojisinin başlangıcını 

oluşturmaktadır. Çünkü, göçmen tanımı “Yerleşim Yasası”nda Türk kökenli veya 

kültürden gelen insanlar şeklinde tanımlanmıştır. Böylelikle, eski Türk 

topraklarından gelen insanların korunma hakkına sahip oldukları öngörülmekteydi. 

Diğer bir ifadeyle, bu kanun sadece kriterlere uyan kişilerin yerleşmesine öncelik 

tanımıştır. Bu noktada, Türk mevzuatı göçmen ve mülteci şartları arasında herhangi 
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bir ayrım yapmamaktadır. Kısacası, göçmenlik ve iltica politikaları, Türk ulus-

devletini inşa etmenin bir parçası olarak görülmüştür. 

Bu süreç Türkiye, örneğin 1979 yılında İran devrimi sonrası devrim 

karşıtlarının göçü, 1989 Bulgaristan’daki Türklerin göçleri, Irak’taki sorun nedeniyle 

Kuzey Iraklıların göçüne, Yugoslavya’da iç savaştan kaçanların göçüne, Kosova 

krizi sonrası Kosova’dan göç eden göçmenlerin göçüne tanıklık etmiştir. 

Kirişçi (1991: 2), Bulgaristan'dan gelen etnik Türklerin mülteci hareketlerini, 

“ulusal mülteci” olarak tanımlamaktadır. Bunlar mülteci olarak kabul edilmemiş, 

daha çok göçmen olarak kabul edilmişlerdir.  Balkanlardan göç hareketleri 

memnuniyetle karşılanır çünkü Balkan bölgesinden gelen mültecilerin veya 

göçmenlerin Türk toplumuyla diğer bölgelerden gelen göçmenlerden çok daha kolay 

bir şekilde bütünleştirileceğine inanılıyordu (Yıldız, 2007: 288). Bulgar vatandaşı 

Türk kökenli ve kültürüne sahip olarak kabul edilmekteydi. Birçoğu Türkiye'ye 

entegre edildiler. Ekonomik, politik, sosyal ve kültürel koşulların bir sonucu olarak, 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Yugoslavya bölgelerinden etnik Türklerin göç 

hareketleri, halkı dini ve etnik bağlar açısından şekillendirmek amacıyla kabul 

edilmiştir. Türkiye’de yerleşik göçmen olmak için Müslüman olmak ve Türkçe 

konuşmak aranan kriterlerin başında gelmektedir. 

3.1.1. İskân Kanunu 1934 

4 Haziran 1934 tarihinde yürürlüğe giren 2510 sayılı İskân Kanunu, 5543 

sayılı yeni İskân Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

2510 sayılı kanun mülteci ve muhacirler ile alakalı hükümler içerirken yeni olan 

5543 sayılı kanun yalnızca göçebe ve göçmenlerle alakalı hükümleri 

düzenlemektedir. 2510 sayılı kanununda yapılan mülteci tanımı, Türkiye’de 

yerleşmek amacıyla olmayıp, zorundalıkla geçici oturmak için sığınanlar şeklinde 

tanımlanmıştır. Fakat 2510 sayılı İskân Kanununu yürürlükten kaldıran 5543 sayılı 

İskân Kanununda mülteci tanımı yer almamış ve 5543 sayılı kanun mültecilerden 

bahsetmemektedir. İnsan haklarının ülkemizdeki seyri gözleminde 

değerlendirildiğinde bu durum olumsuz bir gelişmedir. 1934 yılında düzenlenen 
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kanunun dikkat çekici özelliği 1951 Sözleşmesinden önce mültecilerle ilgili 

kavramlara yer verilmesidir (Odman,1995: 171). 5543 sayılı yeni İskân Kanununun 

1.maddesinde kanunun amacının, göçebe ve göçmenlerin, yerleri kamulaştıranlar ile 

milli güvenlik ile yapılacak iskân çalışmalarını, köylere yerleşimin düzenlenmesi için 

uygulama kuralları ve alınan tedbirlere sahip oldukları yükümlülük ve haklarını 

düzenlemek olduğu belirtilmiştir. Bu kanunun 2.maddesinde ise kanunun kapsamı 

belirtilmektedir. Buna göre: Göç edenlerin bulundukları yerlerin güvenlik nedeni ile 

yer değişiminde kararları alınan iskân edilen ile köylerin topluluk halinde olmasına 

ve fiziki yerleşkenin düzenlenmesiyle ilgili uygulamaya esas alınacak önlemlere ait 

hükümleri kapsayacağı belirtilmektedir. (www.resmigazete.gov.tr, 2017; Akt: Yağcı, 

2018: 17-18).  

Sonuç olarak 5543 sayılı yeni İskân Kanunu mülteciler konusunu 

düzenlememiştir. Bu kanun ile “Göçebe ve göçmen” gibi kavramlara açıklık 

kazandırılmıştır. Aynı kanun “Göçebe kavramını”: yerleşik bir hayat tarzına sahip 

olmayan, başka bir ifade ile hayatını tarım ve hayvancılıkla sağlayan ve bu nedenden 

dolayı otlak ve sulak yerlerde yaşayanları insanlar ve insan topluluğu olarak ifade 

etmektedir. Yani hayatını konargöçer tarz ile sürdüren insanları ve topluluğunu ifade 

etmektedir. Bu kanun ülke içerinde yaşanan göçü ve göç şartlarını ortaya 

koymaktadır. Yine 5554 sayılı kanunun 3.maddesinin (d) fıkrasında göçmen olarak, 

daha önce Türkiye dışında yaşayan, Türk kültür ve soyundan olan ve yerleşmek için 

Türkiye’ye gelen kişileri ifade etmektedir. Bu kanun özellikle Türk kültüründen ve 

Türk soyundan olan kişileri ayrıcalıklı koruma altına almaktadır. Bu kanun Türk 

soyundan olmayan diğer kişileri kapsamamaktadır. 5543 Sayılı kanunun 

4.maddesinde; Türk Soyundan olmayan yabancı bireylerin göçmen olarak kabul 

edilmeyecekleri belirtilmiştir. Ayrıca bu kanunun 7.maddesinde ise Türk Soyundan 

gelenlerin durumunun ilgili bakanlıkların görüşü alınarak ve bakanlar kurulunun 

kararı ile belirleneceği ifade edilmektedir. Kanunun diğer maddelerinde de bu esaslar 

üzerinden düzenleme yapılmış fakat mültecilere değinilmemiştir. Buna karşı olarak 

2510 sayılı kanununun 3, 4,7, 10, 16, 22, 23, 24, 25, 31, 36, 37, 38 maddeleri ile 

mültecilerin hukuki durumu düzenlenmiştir (Yağcı, 2018: 18). 
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1951 Sözleşmesinin onaylanmasını öngören 1961 tarihli ve 359 sayılı kanun 

ile Bakanlar Kurulu’nun 1 Temmuz 1968 tarihli ve 6.10.10266 sayılı kararıyla 

katıldığı 1967 tarihli Protokol ile Türkiye, milliyet, siyasi düşünce, ırk, sosyal bir 

grubun mensubu olma nedeniyle Avrupa’nın herhangi bir ülkesinden kaçan ve 

Türkiye’den iltica talep eden kişilere mülteci statüsü vermektedir. Aynı zamanda 

Türk Soyundan ve Türk Kültürüne bağlı olan kişilere ise 5543 sayılı Kanun ile 

“Göçmen” statüsü tanınır ve bu koşullara sahip olmayan kişilere, geçici olarak 

tanınan “sığınmacı” statüsü hariç, ülkemizde ikamet izni verilmemektedir (Yağcı, 

2018: 18). 

3.1.2 Cenevre Sözleşmesi 1951  

Ad Hoc Komitesi mültecilerin hukuki sözleşmelerini yapma sürecinde ortaya 

çıkan sorunları gözlemlemek için oluşturulan bir komitedir. Bu komite toplantılar 

düzenleyerek mülteci kavramını ele alarak bir tanım hazırlamaya çalışmıştır. Baskı 

ve zulüm unsurlarını hazırladıkları sözleşmenin taslağına eklemişlerdir. Birleşmiş 

Milletler Genel Sekreteri mülteci kavramını tanımlama hususunda 3 ayrı yönelim 

sunmuştur. İlk öneri, Birleşmiş Milletler'in koruduğu bütün mültecilerin dahil olduğu 

bir tanımlama hazırlamak, ikinci olarak uluslararası Mülteciler Örgütü (IRO) 

yasasında bulunan tanımlamalara gönderme yapması, üçüncüsü de pratiğe 

geçirilebilir bir mülteci tanımına yönelmek ve sonuçta uygun bulunan tanıma 

sözleşmede yer vermek önerilmiştir (Odman, 1995: 35). Ad Hoc, Fransa, ABD ve 

İngiltere'den temsilcilerle kurulan komite mülteci tanımıyla yeni bir kavram 

gündeme getirmiş ve bu insanlara daha çok koruma ve güvenlik vadetmiştir. 

Birleşmiş Milletler Kurulu üyelerine toplanması için çağrı yapmış ve 2-25 

1951'de kurul Cenevre'de bir araya gelerek 429(V) sayılı karar esas alınarak vatansız 

bireyler ve mültecilerin hukuki durumlarını ve bu doğrultuda resmi delege hazırlama 

konularını görüştüler. Toplantıda vatansızlık konusu ve bununla ilgili sorunları 

incelemek üzere görevlendirilen geçici bir komite oluşturuldu. Bu komite de 14-25 

Ağustos arasında yaptığı ikinci görüşmelerde hazırladığı Mültecilerin Hukuki 

Durumları ile İlgili Sözleşme tasarısında mülteci tanımı ele alınmıştır. Üyeler 
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arasında tartışılan sözleşme, Nisan 1954 tarihinde üyelerin imzalamasıyla birlikte 

yürürlüğe girmiştir (Odman, 1995: 36–37).  

Bugün mültecilerin ve vatansızların hakları hala bu anlaşma esas alınarak 

oluşturuluyor. Milletler Arası Mülteci Teşkilatı Anayasasına göre mülteci sayılan 

kişilere; mülteci denilmekte ve haklarında sözleşme hükümleri uygulanmaktadır. 

Sözleşmenin 1. Maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendi, statüleri antlaşma, 

protokol ve benzeri uluslararası belgelerle belirlenmiş mülteci sayılan kişilerinde 

durumları netlik kazanmıştır. Bununla birlikte mültecilerin korunmasının da 

devamlılık sağlanmıştır. (Odman, 1995: 37). Bu sözleşmeyle birlikte, daha önceki 

tarihlerde oluşturulmuş uluslararası düzenlemeler gereği mülteci kabul edilen 

kişilerin durumu da açıklığa kavuşmuştur. Böylelikle mülteci statüsünün iptaline 

neden olacak herhangi bir kuralı çiğnemesi dışında, Nonsen Pasaportu veya 

Uluslararası Mülteci Örgütü tarafından uygunluk Belgesi'ne sahip bir kişi, mülteci 

statüsünü devam ettirir ve bu statü kişinin çocukları için de geçerlidir maddesi 

eklenmiştir. Sözleşmede geçen başka bir konu da 1951 yılından önce yaşanan olaylar 

sebebiyle din, dil, ırk, aidiyet ve siyasi fikrinden dolayı yurdundan ayrılmak zorunda 

kalmış veya yurduna geri dönemeyen bireyler de mülteci sayılmıştır. Meydana gelen 

olaylardan Birinci ve İkinci Dünya savaşlarını anlamak mümkündür. Böylece taraf 

devletlere Avrupa veya dünyanın herhangi bir başka yerinde bahsedilen tarihten 

evvel yaşanan olaylarda oluşan mülteci hareketlerine dahil olmuş kişilere mülteci 

statüsü verme hakkı tanımıştır.  (Yağcı, 2018: 21). 

Mülteci haklarını almış bireyler; vatandaşı olduğu ülkesinden kendi iradesiyle 

ayrılıp, başka bir ülkenin himayesi altına girdikten sonra kendi rızasıyla terk ettiği 

ülkesine geri dönerse mültecilik şartları çiğnendiği için sözleşmedeki haklarına son 

verilmektedir. Aynı zamanda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dışında bir 

Birleşmiş Milletler organı da sözleşmedeki hükümlerden yararlanamaz.  

Sözleşme iki temelde incelendiğinde; Birinci husus mültecilik olgusuna 

kavramsal olarak stratejik bir tanım getirilmesi, diğeri ise Avrupa merkezli olmasıdır. 

Bunu ortaya koyan da mültecilerle ilgili çalışma ve düzenlemeleri Avrupalı 
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Devletlerin gündeme getirmesi ve isteklerine bağlı olarak 1951 sözleşmesini kabul 

etmeleridir. (Odman, 1995: 40)  

3.1.3 1967 Ek Protokol  

1951 Sözleşmesinin gerek kapsam gerekse amacı itibariyle Avrupa Merkezli 

oluşu, gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere çeşitli ülkeler tarafından 

eleştirilmiştir. Bunların sonucu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 

Programı İcra Komitesi, mültecilerin statüsüne ilişkin Protokol Tasarısının 

Ekonomik ve Sosyal Konsey’de görüşüldükten sonra Genel Kurul’a sunulması ve 

Devletlerin Protokole katılmasını sağlamak için Genel Sekreterin Protokolü 

açmasına yetki verilmesini tavsiye etmiştir. Ekonomik ve Sosyal Konsey 18 Kasım 

1966 Tarihli ve (XLI) sayılı çağrısıyla, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği’nin Raporunu ve ekindeki tasarıyı tasvip ettiğini bildirmiş ve konuyu 

Genel Kurul’a iletmiştir. Genel Kurul’da, mültecilerin Hukuki Statüsü ile İlgili 

Protokolü 16 Aralık 1966 Tarihinde 2198 (XXI) Sayılı kararıyla kabul etmiş ve 

Protokole katılmasını sağlamak üzere Devletlere gönderilmesini karar vermiştir. Söz 

konusu Protokol, daha sonra 02.10.1967 tarihinde yürürlüğe girmiştir 

(Odman,1995,41). 1967 Protokolü ile Sözleşme’nin tüm Dünya’da 1951 tarihinden 

sonra mülteci olan kişilere de uygulanabilmesi imkânı sağlamıştır. Bazı STK’lar 

özelliklede insan haklarıyla ilgili olanlar daha kapsamlı ve geniş bir tanımlama 

istemektedir (Jaeger,2003: 20). 

3.1.4 1994 Düzenlemeleri  

 1974 yönetmeliği, Türkiye’yi transit ülke olarak kullanmak isteyen 

bireylerin Ankara’dan geçici olarak oturma izni talepleri ile ilgili esas ve usulleri 

kapsamaktadır. Aynı zamanda bu yönetmenlik, Türkiye’nin sınırları içine giren 

yabancı kişilere ve değişim gösterecek nüfus artışı ve azalmasına yönelik esas ve 

usul hakkındaki yönetmeliktir. Bu yönetmelik 14.09.1994 yılında kabul edilmiştir. 

Bu 1994 Yönetmeliğinin amacı 1951 ve 1967 düzenlemelerini dikkate alarak 

uygulanması gerek esas ve usulleri ve de bu kanun çerçevesinde görev alacak kurum 

ve kuruluşların belirlenmesidir. Bu yönetmelik yabancılara uygulanacak esaslar ile 
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ilgili kurum ve kuruluşların görevlerini, müracaatları, işlemleri ve olası nüfus 

hareketlerine karşı alınacak tedbirleri kapsar. Bu yönetmeliğe göre işbirlikçi kurum 

ve kuruluşlar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç 

Örgütüdür. Bu yönetmeliğin bazı maddeleri bakanları kurulunun 2006/9938 sayılı 

kararı ile 27.01.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren maddeler 

sırasıyla şu şekildedir (Yağcı, 2018: 23);  

2006 Yönetmeliği’nin 1. Maddesi ile 1994 yönetmeliğinin 4. Maddesinde 

yapılan değişikliğe göre; sürecinin 10 günlük olma kısmı kaldırılmış bununla birlikte 

makul sure yönetmeliğe girmiştir. Ama bu yönetmeliğin Yabancılar Şubesi 

tarafından bu sürenin çok istikrarlı bir şekilde uygulanmaması bilinse de makul sure 

tanımlamasının yönetmelikte yerini alması bu olayla ilgili muhataplar açısından daha 

güven ve koruyucu bulunmaktadır.  

2006 Yönetmeliği’nin 2. Maddesi ile 1994 Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde 

yapılan değişikliğe göre; İç İşleri Bakanlığının yapmış olduğu mülakatlar ve karar 

merceği olma yetkisi Valiliklere verilmesinden bahsedilmektedir. Bununla birlikte 

uzun zamandır eğitim eksikliğinden bahsedilen Yabancılar Şubesi personeline eğitim 

açısından önüne bir umut olmuştur. Şimdilik alınan bilgilere göre bu durum sadece 

Ankara ve İstanbul Valilikleri tarafından yürütülmektedir. Bakıldığında ileriki 

zamanlarda diğer Valiliklere de bu durumun yansıyacağı bellidir. Bununla birlikte 

prosedür süresince gözetim altında bulundurulması gereken yabancının serbest 

ikamete tabi tutulacağı bildirilmiştir.  

2006 Yönetmeliği’nin 3. Maddesi ile 1994 Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde 

yapılan değişikliğe göre; İç İşleri Bakanlığı’nın ilgili Bakanlıklardan istek ve görüş 

alama bildirisi kaldırılmış. Bununla birlikte yetki ve karar verme konusunda 

Bakanlığın uygun göreceği Valiliklere bu yetkiyi devredebileceği konusunda hukuki 

bir imkân sağlanmıştır. Bununla birlikte Taner Kılıç’ın Türkiye İltica Alanında yeni 

basamak makalesinde de bu maddeyi ve eksikliğini şu şekilde ele almıştır.  

“Daha hızlı karar verilebilmesi için sağlanmaya çalışılan bu mekanizma ile 

olumsuz kararlara karşı 15 gün olan normal itiraz süresinin ‘daha kısa olarak 
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belirlenebileceğinin’ imkânının sağlanmış olması asla kabul edilemez. Bu Yönetmelik 

maddesine göre ‘yetkiyi devr almış’ bir Valilik uygulayıcısının – mesela- ‘ben senin 

hakkında itiraz süresini 1 saat olarak tespit etmeyi gerekli görüyorum’ diyebilmesi 

hukuken mümkündür. Bunu bizim kabul edebilmemiz ise mümkün değildir. Yeri 

gelmişken, itiraz üzerine verilen nihai kararla ilgili hakkındaki tüm prosedür 

mekanizmalarının bitmiş olduğu ve artık ‘yabancılarla ilgili genel hükümler 

çerçevesinde’ Türkiye’den çıkarılması gerektiğine dair yanıltıcı izlenimin bu 

Yönetmelik içinde de muhafaza edilmeye çalışıldığını eleştirmemiz gerekmektedir. 

Her ne kadar UEP’nında idarenin bu nihai kararından sonra yargı yolunun açık 

olduğu ve bu yola giden kişiler açısından sürecin bekleneceği ifade ediliyor ise de 

uygulamada –bu Yönetmelik hükümlerinde olduğu gibi- sanki yargı denetimi hiç 

yokmuş gibi bir hava estirilmek istenmektedir. Jabari/Türkiye kararında etkili bir 

başvuru yolu olarak kabul edilmeyen konu hakkındaki Türk İdari Yargısının halen 

‘yürütmenin durdurulması’ talepleri karşısında yeterince hızlı davranmamak 

şeklindeki kayıtsızlığını devam ettirmesi uygulamada bu denetim mekanizmasının hak 

ettiği popülariteye kavuşmasını engellemektedir. Her ne kadar Türkiye’de yaygın 

uygulama olarak her hangi bir idari işlem hakkında mümkün olan yargı yolları 

muhataplara belirtilmemekte ise de, bu durumun Anayasa madde 40/2’de 03.10.2001 

tarihinde yapılan ekleme ile artık değiştirilmesi gerektiğini görmemiz gerekmektedir. 

Bu Anayasa maddesine göre idari işlemlerin sonucunun bildirilmesinin yanı sıra bu 

idari işlemlere karşı gidilebilecek yargı mekanizmalarının tam olarak adresi ve 

süresi ilgiliye bildirilmek zorundadır. Üstelik burada hakkında en hayati karar 

verilen bahis konusu kişilerin ülkemizde dil bilmeyen, mevzuatımızı bilmeyen, bilen 

kişi-kurum ve avukatlara erişim imkânlarını da bilmeyecek durumda olan 

sığınmacılar olduğu gözetilerek daha hassas davranılması gerektiğini belirtmemiz 

gerekmektedir. Bu nedenle bu duruma ilişkin hakları içerir bildirimin yapılmasına 

dair hükümlerin bu Yönetmelik kapsamına alınmamış olmasını bir eksiklik olarak 

değerlendirmekteyiz”(Kılıç, 2017). 

2006 Yönetmeliği’nin 4. Maddesi ile 1994 Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde 

yapılan değişikliğe göre; İlgili kurumun bireylerin birtakım ihtiyaçlarının 

karşılanması konusunda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
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(UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) gibi kuruluşların yanı sıra sivil toplum 

örgütlerinin de işbirliği içinde olunacağını belirtilmiştir. 2006 Yönetmeliği’nin 5. 

Maddesine göre; Bu alanda eğitim almış ve alacak personelin sahada görev yapacağı 

vurgulanmıştır. Bu konuyu kısaca ele alacak olursak müracaat makamları 

valiliklerdir ve bu makamlara mümkün olan en kısa süre içerisinde başvurulması 

gerektiği belirtilmiştir Valiliklerin görevleri içerisinde kimlik tespiti yapma, fotoğraf 

ve parmak izi alma, mülakat yapma, içişleri bakanlığıyla birlikte çalışma vardır. 

Karar makamında İçişleri Bakanlığı yetkilidir ve bu yetki istendiğinde valiliklere 

devredilebilir (Yağcı, 2018: 25). 

Sığınma amacıyla kitlesel olarak sınırlara gelen yabancılara ve olası nüfus 

hareketlerine karşı önlemler bu yönetmelikte belirtilmiştir. Bu tedbirler yabancıların 

kitlesel olarak sınırda durdurulması ve yabancıların sınır ötesine geçmemelerini 

sağlamaya yöneliktir. Bu hususta ilgili devletin makamları gerekli önlem ve tedbirler 

alırlar. Bu yönetmeliğe göre sınırlarımıza gelen kişiler devletin himaye ve gözetimi 

altında bulundurulmasından mütevellit, Genel Kurmay Başkanlığınca koordine 

edilerek, mümkün mertebe sınıra yakın bir biçimde barınmaları için, ileri toplama 

bölgeleri ve toplama bölgeleri İçişleri Bakanlığınca tespit edilir ve valiliklerce 

kurulur. Son olarak bu yönetmelikte, tekil ve topluca sınırlarımıza gelen kişilere 

uygulanacak olan ortak hususlar, mülakat süreci, süreç içindeki görevlendirilecek 

personel, müracaat makamlarının görevleri, asayiş ile ilgili konular, dini serbestlik, 

sağlık muayeneleri, ölüm ve defin işlemleri, haberleşme, yardım ve Türkiye Kızılay 

derneğinin bu konudaki görevleri belirtilir (Ekşi, 2010 50–64). 
  

3.2 Suriye Krizi’nin Tarihsel Nedenleri  

Suriye, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Mezopotamya ve tarım 

devriminin başladığı yer olan Bereketli Hilal’in içinde yer alan ve Helenistik 

dönemden beri “Suriye” olarak anılan bölge (Fyre, 2012: 196), aslında, yirminci 

yüzyıla kadar bugünkü Suriye toprakları ile birlikte Ürdün, Filistin-İsrail ve Lübnan’ı 

da içine alan daha geniş bir alanı kapsıyordu (Collelo, 1988: 4). Bölgedeki en eski 

yerleşimler, yazılı tarihin ilk zamanlarına kadar gitmektedir. Bugünkü Şam (Dımışk) 
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şehri civarında yapılan arkeolojik kazılarda, M.Ö. 5000 yıllarına tarihlenen yerleşim 

yerleri bulunmuştur (Yavuz, 2005: 9). Doğu Akdeniz’in bu bölgesine antik 

dönemden itibaren Yunanlıların “Suriye” demesine karşın, Arap toplulukları “Şam” 

(Levant) demektedir. Türkçe’de Şam olarak yerleşen Suriye’nin başkentine ise 

Arapça’da “Dımışk” denilmektedir. Suriye İç Savaşı’nın bazı tarafları, günümüzde, 

bu tarihsel adlandırmalar üzerinden siyasal hedef belirlerken (Güler, 2017: 159), iç 

savaşın seyri ile paralel olarak ortaya çıkan “Irak-Şam İslam Devleti”  (IŞİD, Islamic 

State of Iraq-Levant / ISIL veya Iraq-Syria Islamic State / ISIS,   Arapça kısaltması 

ile “DAİŞ”) denilen radikal Selefi/Vahhabi terörist oluşum, doğrudan doğruya adını 

bu tarihsel referanstan almaktadır. 

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olması, Suriye’nin günümüzdeki 

demografik ve etnik bakımdan karışık nüfusunun belirleyici unsuru olmuştur. 

2011’deki iç savaştan önce Suriye’nin 22,5 milyon civarında olan nüfusunun %90’ı 

Arap olmakla birlikte, %9’u Kürt ve %1’i de Ermeni, Çerkes ve Türkmenlerin 

oluşturduğu diğer etnik gruplardan meydana gelmekteydi. Ülkenin mezhep ve din 

eksenli yapısı ise daha çeşitliydi. Suriye’nin toplam nüfusunun yaklaşık %74’ü Sünni 

Müslümanlardan oluşurken, %13’ü Nusayri, %10’u Hıristiyan ve %3’ü Dürzi 

inancına sahipti (Uzun, 2016: 9).  

 

Modern Suriye devletinin oluşumunda ve yönetim kademesinde, belirtilen 

Nusayri azınlığın etkisi büyük olmuş, ülkede Fransa manda yönetiminden bu yana 

askeri ve bürokratik yöneticiler, sürekli olarak bu azınlığa mensup ailelerden 

seçilmeye başlanmıştır. Büyük çoğunluğun Sünni Müslüman olduğu Suriye’de bu 

durumun, iç savaş öncesi tepki gördüğüne şüphe yoktur. Nitekim 1982’de yaşanan 

Hama ayaklanması da bu tepkinin bir sonucudur. Nusayri azınlığın söz sahibi olduğu 

Suriye devletinin ayaklanmayı bastırmak için Hama şehrinde 1982’de giriştiği büyük 

katliam (10 bin ila 40 bin arasında insanın öldürüldüğü tahmin edilmektedir) ve bu 

olay aynı zamanda 2011’deki Suriye İç Savaşı’nın da referanslarından biridir. 
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Yirminci yüzyılın başlarına kadar Suriye’de hemen hiçbir etkisi bulunmayan 

Nusayri azınlık, Fransız manda yönetiminin uyguladığı politikalarla, özellikle orduda 

ve bürokraside güç kazandı. Fransızların Suriye’den çekilmesinden sonra Arap 

milliyetçiliği temelinde kurulan Suriye Baas Partisi (Irak’taki kardeş partisi gibi) 

içinde de Nusayrilerin etkisi arttı. Ancak Nusayri azınlık, özellikle Esad Ailesi 

yönetiminde, rejimi küçük bir azınlıktan ziyade daha geniş bir toplumsal tabana 

yayarak iktidar ayrıcalıklarını devam ettirmeyi başarmıştır. Nusayri Esad Ailesi’nin 

yönetimindeki Suriye rejiminin Sünni gruplar arasında önemli destekçileri vardır.  

Özellikle Şam ve Halep’teki zengin tüccarlar bu kesim içinde yer almaktadır. Ayrıca 

Suriye rejiminin devlet başkanı Beşar Esad, bir Sünni olan Esma Esad ile evlidir 

(Şen, 2013: 60-61).  

Öte yandan, “Arap Aleviliği” de denilen Nusayri azınlık yönetimindeki 

Suriye rejiminin, önde gelen Şii ulemasına mensup din adamları aracılığıyla 

meşruiyet kazanma gayretlerinin altı çizilmelidir. Özellikle Hafız Esad döneminde, 

1970’li yıllarda, Şii ulemasından “Nusayrilerin Müslüman olduğuna dair” alınan 

fetva, en önemli meşruiyet kazanma girişimidir (Örki, 2015: 69). Suriye İç 

Savaşı’nın temel nedenleri arasında, Nusayriliğin Şiiliğe yaklaşmasına, dolayısıyla 

1979 İslam Devrimi sonrası İran rejimi ile önemli ölçüde ortaklaşmasına sebep olan 

bu meşruiyet girişiminin de büyük oranda rolü bulunmaktadır. Suriye İç Savaşı’nda 

yer alan taraflardan Sünni muhalefetin, rejim karşıtlığının yanında İran’a karşı da 

tavır almasının temel sebepleri arasında, Suriye ve İran rejimlerinin bu ortaklığının 

payı büyüktür. 

3.2.1 Suriye İç Savaşı’na Giden Yoldaki Tarihsel Çatışmalar 

Günümüzdeki Suriye devletinin toprakları, antik dönemden itibaren Akadlar, 

Amuriler, Yamyad Krallığı, Mittani Devleti, Hitit Devleti, Mısır, Aramiler, 

Asurlular, Medler, Babil, Persler, Roma ve son olarak Bizans hakimiyetinde 

kalmıştır. İslam orduları, Halid Bin Velid’in komutasında 634’de Şam (Levant) 

bölgesini, Müslüman hakimiyetine katmıştır. Emevilerin 660’da Dımışk’ı başkent 

yapması, bölgedeki Müslüman Arap hakimiyetinin daha da pekişmesine yol açmıştır. 
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Emevi devletinin 750’de Abbasiler tarafından yıkılması sonrası, Osmanlı 

hakimiyetine girene kadar bölge, Abbasiler, Tolunoğulları, Hamdeniler, İhşidiler, 

Fatimiler, Eyyubiler ve son olarak Memluklerin hâkimiyetinde kalmıştır (Yazıcı, 

2012: 14-16).  

Bölgenin Osmanlı hakimiyetine girmesi, Hicaz’a doğru büyük bir sefer 

başlatan Yavuz Sultan Selim,’in 1516’da, bugünkü Suriye topraklarının kuzeyinde 

bulunan Mercidabık’da (Dabık) yapılan savaşta Memluk Ordusu’nu bozguna 

uğratmasından sonradır. Böylece Arapların Şam dediği Levant bölgesi, tamamen 

Osmanlı hakimiyetine girmiş ve 400 yıl boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. 

Osmanlı Devleti, bölgeyi Şam, Halep, Trablusşam ve Sayda (sonradan Akka şeklinde 

değiştirilmiştir) adlarıyla dört eyalete ayırmıştır. Onsekizinci yüzyıldaki Fransız 

Devrimi’nden sonra Fransa’da iktidarı ele geçirmeye çalışan Napolyon Bonapart 

komutasındaki Fransız ordusu, 1798’de Mısır’a düzenledikleri seferin ardından 

Suriye’yi de istila etmeye çalışmıştır. Fransa’nın bölgeden çekilmesinin ardından 

bölgede yaşanan otorite boşluğundan faydalanmak isteyen Mısır Valisi Mehmed Ali 

Paşa, Mısır’da hanedanlığını ilan ettikten sonra, oğlu İbrahim Paşa’yı, 1832’de 

Suriye topraklarını ele geçirmesi için görevlendirmiştir. Osmanlı Devleti’nin, Suriye 

ve Mısır’ı geri almak amacıyla 1839’da başlattığı sefer, Mehmed Ali Paşa’nın ordusu 

ile girdiği Nizip Savaşı’nda uğradığı yenilgi ile sonuçlanmıştır. Buna rağmen bir süre 

sonra Avrupa Devletleri’nin müdahalesi ile Mehmed Ali Paşa Suriye’den çekilmek 

zorunda kalmış ve Osmanlı Devleti, Mısır’a fiilen yeniden hâkim olamasa da, 

Suriye’yi geri almayı başarmıştır (Yazıcı, 2012: 16). 

Osmanlı Devleti 1914-1918 arasındaki Birinci Dünya Savaşı sonucunda, 

Suriye’yi tamamen kaybetmiştir. Bölgede Arap milliyetçiliğinin yükselmesi sonucu 

Arapların bağımsızlık taleplerini fırsata çevirmek isteyen Fransa ve İngiltere, Arap 

aşiret liderleri ile bir dizi pazarlığa girişmiştir. Hicaz Kralı Şerif Hüseyin’in oğlu 

Faysal, 1919’da Paris barış görüşmelerine katılarak, İngiltere ve ABD yardımıyla 

Filistin’i de kapsayan büyük bir Arap Devleti kurulmasını talep etmiş, İngiltere ve 

Fransa arasında 1916’da gizlice yapılan Sykes-Picot anlaşması ile Filistin’de Yahudi 

devleti kurulmasının yolunu açan 1917’deki Balfour Deklarasyonu ve mandacılığın 
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kabul edilmemesini sağlamaya çalışmıştır. Ancak Faysal’ın büyük Arap devleti 

hayali başarısız olmuş, üstelik, Suriye’nin başına geçme planları da Fransızların 

kendisini buradan çıkarmasıyla suya düşmüştür. Sonuç olarak Birinci Dünya Savaşı 

sonrası Suriye, Fransa’nın manda yönetimine girmiştir (Örki, 2015: 72-73). 

Fransa, Suriye’de dini ve etnik azınlıkları destekleyerek Arap milliyetçiliğini 

zayıflatmaya çalışmış, bu amaçla, Suriye’yi Cebel-i Dürzi, Halep, Lazkiye, Şam ve 

İskenderun şeklinde beş ayrı otonom bölgeye ayırmıştır (Yazıcı, 2012: 19-20). 

Fransız manda yönetimi, ayrıca, milliyetçiliği azaltma hedefiyle Müslüman 

ve Hristiyan Arapları birbirinden uzaklaştırma politikası yürütmeye başlamış, 

böylece Suriye ve Lübnan’ı idari olarak ayırmıştır. Suriye ve Lübnan’daki idari 

sınırlarda bir çok kez değişikliğe giden Fransa, fiilen Alevi ve Dürzi devletlerini de 

kurmuştur. Ancak buna rağmen, Fransa’ya karşı çok sayıda ayaklanma çıkmıştır. 

Özellikle 1925’de başlayan Dürzi ayaklanması, bütün Suriye’yi etkisi altına almış ve 

Fransa’yı zora sokmuştur.  Ayrıca kuzeyde, Türkiye sınırındaki İskenderun 

sancağında çıkan olaylar, Türkiye’nin müdahalesine yol açmış, Fransa ile yapılan 

görüşmeler sonucu sancağın önce özerkliği sonra da 1938’de Hatay Cumhuriyeti 

adıyla bağımsızlığı sağlanmış, bu devlet, 1939’da Türkiye’ye katılmış, böylece 

Suriye’nin Fransız manda yönetimindeki sınırları değişmiştir (Örki, 2015: 74).  

İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında Fransa’nın Almanlar tarafından işgal 

edilmesi ve ardından Suriye’de baş gösteren kıtlık da Fransa’ya karşı büyük 

ayaklanmaların çıkmasına yol açmıştır. Savaşın bitimine yakın, Suriye’nin 

Fransa’dan bağımsızlık kazanması için uluslararası baskı mekanizması devreye 

girmiştir. Sovyetler Birliği, ABD ve İngiltere, 1944-1945 yıllarında Lübnan’ı şartsız, 

bağımsız bir devlet olarak kabul etmiş, ardından, Fransa’nın Suriye’den çekilmesi 

için baskı yapmaya başlamışlardır. 1945’de yeni kurulan BMGK, Fransa ve İngiltere 

birliklerinin Suriye ve Lübnan’dan aynı anda çekilmesi kararını almıştır. Böylece 25 

yıllık manda yönetimi sona ermiş ve 1946’da Suriye Arap Cumhuriyeti kurulmuştur 

(Yazıcı, 2012: 21-22). 
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Suriye’de Fransa mandası döneminde kurulan “Özel Doğu Akdeniz 

Birlikleri”nin içindeki Nusayri asıllı subaylar, Fransızlar tarafından ekonomik ve 

siyasi açıdan desteklenmekteydi. Bağımsız Suriye Cumhuriyeti’nin kurulmasından 

sonra bu Nusayri gruplar, ordu içinde manda dönemindeki güçlerini daha da 

arttırmaya başladı. (Yazıcı, 2012: 20-30). 

Yeni cumhuriyetin siyasi olarak büyük istikrarsızlıklarla karşılaşması, bu 

grupların gücünün daha fazla artmasına ve ülkede ardı ardına askeri darbeler 

yaşanmasına sebep olmuştur. 1949’da Suriye Devlet Başkanı Şükrü Kuvvetli, Albay 

Hüsnü Zaim tarafından devrilerek iktidardan uzaklaştırılmıştır. Ancak, Hüsnü 

Zaim’in iktidarı yalnızca birkaç ay sürmüş, bu defa İngiltere destekli Sami el-

Hinnavi önderliğinde Hüsnü Zaim yönetimi devrilmiştir (Çağ ve Eker, 2013: 62). 

Hüsnü Zaim’in Irak ile bütünleşme politikası çerçevesinde attığı adımları örnek alan 

ve eski bir Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi üyesi olduğu iddia edilen Albay Edip 

Çiçekli, 1951’de darbeyle Hinnavi’yi devirmiştir (Atlıoğlu, 2017: 76). Ancak Edip 

Çiçekli, 1953’deki referandumda cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen, 1954’de Albay 

Faysal El-Atasi’nin askeri darbesiyle iktidardan indirilip Brezilya’ya sürülmüştür. 

Bütün bu karışık ortam, Suriye Arap Cumhuriyeti adıyla kurulan yeni 

devletin kısa sürede sonunu hazırlamış, bölgede gittikçe yükselen Arap 

milliyetçiliğinin de etkisiyle Suriye üzerinden yeni büyük Arap devleti hayali bir kez 

daha gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Çiçekli’nin devrilmesinden sonra iktidardaki 

etkinliğini arttıran ve Arap milliyetçiliği temelinde örgütlenmiş olan Baas Partisi’nin 

öncülüğüyle, birbirine komşu olmayan Mısır ve Suriye devletleri, 1 Şubat 1958 

tarihinde birleşmiş ve Birleşik Arap Cumhuriyeti adıyla yeni bir devlet kurulmuştur. 

Mısır’da 1953’de darbeyle iktidara gelen Cemal Abdül Nasır öncülüğündeki 

milliyetçi subayların, arkalarına Sovyetler Birliği’ni de almaya çalışan bu girişimi, 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Birleşik Arap Cumhuriyeti, ciddi bir planlama 

yapılmadan kurulmuş ve Mısırlı Nasır yanlılarının doğrudan müdahalesine açık hale 

getirilmişti. Sonunda, Mısır’ın Suriye’nin iç işlerine müdahalesini gerekçe gösteren 

Albay Kerim el-Nahlavi, 28 Eylül 1961’de gerçekleştirdiği darbeyle Birleşik Arap 

Cumhuriyeti’ni sona erdirmiş ve Suriye ile Mısır, yeniden iki bağımsız devlet olarak 
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ayrılmıştır. Mısır, Nahlavi’nin darbesini kuvvet kullanarak bastırmak istediyse de 

başarılı olamamıştır (Ayrancı, 2006: 113-115).  

1961 darbesinin ardından Suriye Baas rejiminin temellerinin atıldığını 

söylemek mümkündür. Yeni rejim de birkaç kez başarısız darbe girişimine maruz 

kalmış, 1963 yılında yapılan askeri darbeyle yeniden el değiştirmiştir. Ancak söz 

konusu darbeler, Baas rejimi içinde yapılmaktaydı. 1966’da Baas rejiminin radikal 

kanadı yönetimi ele geçirmiştir. Bundan sonra Suriye Baas partisi, önemli politika 

değişiklikleri yapmış, Hafız Esad, Salah Cedid ve Muhammed Ümran gibi Nusayri 

subayların başını çektiği ve “Neo-Baasçı (Yeni Baasçı)” olarak ifade edilen grup, 

rejimi orduyla sembiyotik (ortak yaşamsal) bağ kuran hale sokmuştur. Yeni 

hükümetin başına ise Sünni bir aileye mensup aşiret lideri Nureddin Attasi 

getirilmiştir. Fakat, İsrail ile 1967’de yapılan Altı Gün Savaşları’nda başarısız olan 

ve Golan Tepeleri’ni kaybeden bu hükümet, güç kaybetmiştir. Suriye hükümetinin 

zayıflamasından yararlanan Hava Kuvvetleri Komutanı Hafız Esad, 13 Kasım 

1970’de son askeri darbeyi yaparak hükümeti tamamen ele geçirmiştir (Yazıcı, 2012: 

25-31).  

12 Mart 1971 tarihinde oyların %99,2’sini alarak kendisini cumhurbaşkanı 

seçtiren Hafız Esad, Baas rejimine meşruiyet kazandırmak amacıyla yürürlüğe 

konulan yeni Suriye Anayasası için yapılan referandumu da %97,6 gibi yüksek oranlı 

oyla kazanmıştır.  

Esad rejimi, akraba ve mezhep dayanışmasından faydalanan bir başkanlık 

monarşisi olarak kurulmuştur. Nusayrilerin iktidarda olmalarına rağmen azınlık 

psikolojisi içinde davranmaları ve Sünni çoğunluğun baskısından çekinmeleri, rejimi 

koruma adına daha sert önlemler almalarına sebep olmuştur (Yazıcı, 2012: 20-30). 

Hafız Esad, sadece kendi dar kadrosu ile böyle karışık yapıdaki ülkede 

iktidarı elde tutmasının mümkün olmadığını biliyordu. Bu yüzden Baas Partisi 

aracılığıyla her kesime kucak açıyor görüntüsü vermek istedi. Böylece Esad, Baas 

Partisi’ne ve bazı bürokratik mevkilere Kürtleri, Çerkesleri, Ermenileri ve 

Türkmenleri de dâhil etti. Ayrıca, çoğunluktaki Sünnilere özellikle ihtimam 
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göstererek, iktidarda belirli bir zümrenin olmadığını ispatlamaya çalışmıştır. Öyle ki, 

iktidarının ilk yıllarında Hafız Esad, Müslüman Kardeşler ve yerel aşiret liderlerine 

varıncaya kadar birçok önde gelen Sünni ve etnik lideri Baas Partisine dahil etmiştir. 

Suriye kabinesinde ve ordunun bazı mevkilerinde Sünnilerin bulunduğu görüntüsü 

verilmiş olsa da, iktidar, tam anlamıyla söz konusu Nusayri elitlerinin elindeydi. 

İktidar gücü ise güvenlik ve istihbarat ana aygıtları üzerinden sağlanmaktaydı. Hafız 

Esad’ın çevresindeki sadık ve güçlü Nusayri subaylara da “Baron” deniliyordu 

(Yazıcı, 2012: 32).  

Hafız Esad, iktidarda giderek güçlenirken, Suriye Müslüman Kardeşler 

örgütü, Nusayrilerin bu hızlı kadrolaşmasından rahatsızlık duymaya başladı. 

Mısır’daki aynı adlı örgütün Suriye uzantısı olan ve aynı şekilde yeraltında faaliyet 

gösteren Suriye Müslüman Kardeşler Örgütü, rejim karşıtlığını giderek keskinleştirdi 

ve 1980’de Hafız Esad’a yönelik başarısız bir suikast düzenledi. Böylece Suriye’de 

Sünni-Nusayri çatışmasının fitili ateşlenmiş oldu. Örgütün 1982’de Hama kentinde 

düzenlediği ayaklanma, Esad’ın bütün ordusunu kullanarak Hama’yı kuşatması ve 

acımasızca kenti yakıp yıkması sonucu bastırılmıştır. Hama ayaklanmasının 

sonucunda kesin sayısı halen bilinmemekle birlikte yaklaşık 10.000 ile 38.000 

arasında insanın acımasızca katledildiği bildirilmiştir. Ayrıca Hama ayaklanmasının 

ardından 800.000 Suriyeli ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır (Yazıcı, 2012: 34). 

Hafız Esad’tan sonra başa gelen Beşar Esad Bazı siyasi tutuklular için genel 

af ilan etmiş, hapishanelerdeki 600 kişiyi serbest bırakmıştır. Hatta ülkede en kötü 

imajına sahip olan hapishaneyi (Mazzeh Hapishanesini) dahi kapatarak bir ilke imza 

atmıştır (Çerkeşli, 2016: 33-35). 

Söz konusu reform çağrısı, 99 reformist aydın öncülüğünde Eylül 2000’de 

Londra’da basılan Arapça Al-Hayat gazetesinde yayınlanmıştır. Reform bildirisine, 

Abdullah Hannah, Khaled Taja ve Jamal al-Azm gibi aydınlar imza atarak liderlik 

yapmıştır. Rejim tarafından izin verilen bu kısa bu reform dönemine, “Şam Baharı” 

adı verilmiştir. Şam Baharı çerçevesinde “Ulusal İlerici Cephe”de toplanan bazı 

siyasal grupların, kendi gazetelerini çıkarmalarına da izin verilmiştir (Çerkeşli, 2016: 

34).  
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Suriyeli bazı aydınlar, 2001’de hükümete yönelik “Ulusal İlerici Cephe 

dışında da yeni bir partinin kurulmasının sağlanması ve seçimlerin özgür şekilde 

yapılması” konularını içeren ayrıntılı bir manifesto yayınlamıştır. Ancak bu 

manifesto, Baas Partisi ve Nusayri iktidarının devamlılığına yönelik bir tehdit olarak 

algılanmış, bu yüzden, muhalefeti sindirmeye yönelik baskılar başlamıştır. İktidara 

muhalif bütün kesimlerden insanlar, sudan sebeplerle cezaevine atılmış ve 

muhaliflerin her türlü toplantısı engellenmiştir. Böylece “Şam Baharı” kesinkes 

bitmiş ve reforma karşı olan siyasi ve askeri kanattaki şahinlerin ne kadar güçlü 

olduğu bir kere daha görülmüştür (Yazıcı, 2012: 35-36). 

Beşar Esad'ın başkanlığı döneminde dış politikada iki tarihi olay yaşanmıştır. 

Biri, henüz hafızalardan çıkmamış 11 Eylül 2001'de İkiz Kulelere yapılan saldırı 

sonrasında ABD'nin Suriye'ye karşı olumsuz bir bakış açısı edinmesidir. Bu olaydan 

sonra ABD, Suriye'nin rejimine ambargo uygulamaya başlamış bir yandan insan 

hakları ve azınlık haklarının korunması için Suriye rejimini baskı altına almıştır. 

Diğeri de, Lübnan muhalefet lideri ve eski başbakan Refik Hariri’nin 14 Şubat 

2005'te yapılan suikast sonucu öldürülmesinin sorumlusunun Suriye rejimi 

olduğunun kabul edilmesidir.  Refik Hariri cinayetinden sonra Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu kararıyla Suriye Lübnan’daki askeri gücünü geri çekmek 

mecburiyetinde bırakılmıştır (Yazıcı, 2012: 37-38). 

Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan ve ardı ardına çok sayıda Arap ülkesini 

etkisi altına alan yıllanmış iktidarları değiştirmeye yönelik siyasi ve toplumsal 

hareketler Suriye’yi de etkilemiştir. “Arap Baharı” Temelinde reforma yönelik 

talepleri olan "Arap Baharı" adı verilen ayaklanma dış müdahalelerin kötü niyetli 

saptırmalarıyla yolundan çıkmış ve olduğundan farklı bir hal almıştır. Tunus'ta 

2010'da başlayan protestoların da etkisiyle gelişen bu süreç Ortadoğu’yu bilinmez bir 

kaosa sürüklemiştir.  (Kırık, 2012: 90). 

“Arap Baharı” sürecinden en çok etkilenen diğer bir ülke ise Libya olmuştur. 

Libya’da da 2011’deki ayaklanma sonucu Muammer Kaddafi muhaliflerce 

yakalanarak, yargılanmadan infaz edilmiştir. Şiddetli protestolarla başlayan süreç, 

silahlı çatışmalarla devam etmiş ve şehirlerin işgaline kadar vararak, gerçek anlamda 
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bir iç savaşa dönüşmüştür (Erdoğmuş ark., 2012: 25-35). Sürecin etkilediği ve 

iktidarın değiştirildiği bir diğer ülke de Yemen’dir. Yemen’de dış müdahalelerin de 

etkisiyle iç savaştan bölgesel savaşa doğru gelişen çatışma, çözümü çok zor bir hale 

sokulmuştur. “Arap Baharı”, petrol zenginlerini de etkilemiş, Bahreyn’de 14 Şubat 

2011’de ayaklanma ortaya çıkmış, hükümet güçleri olaylara müdahale etmiş, Körfez 

İşbirliği Konseyi de Bahreyn'e “Yarımada Kalkan Gücü” adlı bir ordu sevk etmiş, 

ayaklanma fazla uzun sürmeden bastırılmıştır (Paksoy ark., 2012: 50). 

Suriye’de ise “Arap Baharı” etkisiyle başlayıp iç savaşa giden süreç Şubat 

2011’de başlamıştır. Bir grup genç, sosyal medya üzerinden örgütlenerek 5 Şubat 

2011 tarihini “Öfke Günü” ilan etmiştir. Protesto çağrısı ilk etapta pek yankı 

bulmamış ve hedeflenen etkiye ulaşılamamıştır. O tarihte sadece Haseke bölgesinde 

yüzlerce kişilik bir grubun, Esad’ı açık bir şekilde protesto ettiği belirtilmektedir. 

Daha sonra Şam’daki Hamidiye Çarşısı’nda polisin bir esnafı dövmesini protesto 

etmek için kendiliğinden başlayan protestolar, “Suriye halkı aşağılanmayacaktır” 

sloganlarının atıldığı bir gösteriye dönüşmüştür (www.21yyte.org, 2017’ den akt: 

Güler, 2017). 

Esad, “Arap Baharı” hareketlerinin başladığı dönemlerde önce halkı 

kucaklayan bir yaklaşım olarak düşünmüş ama kendi ülkesinde de bu tür isyanlar 

çıkabileceğini tahmin etmemiştir. Hatta, uluslararası basına konuşurken diğer Arap 

ülkelerinin liderlerini bu tarz bir tavır almadıkları için eleştirmiştir. Aynı zamanda bu 

kapsamda, birkaç açılım da yapmış, belirli suç tiplerini içine alan kısmi af çıkarmış, 

o tarihe kadar vatandaşlık hakkı olmayan 300 bin Kürt’e vatandaşlık da vermiştir. 

Ayrıca kırk yıl süren olağanüstü hal yasasını da kaldıracağı vaadinde bulunmuştur 

(Çerkeşli, 2016: 83). 

Ancak Esad’ın ayaklanmayı önlemeye yönelik bu çabaları fayda etmemiş, 

"Öfke Günü" olarak ilan edilen 15 Mart 2011 tarihinde, Suriye rejimine karşı ilk 

büyük çaplı protesto gösterisi, Haseke, Deraa, Deyr Ez Zor ve Hama gibi birçok 

şehirde eş zamanlı olarak yapılmıştır. Söz konusu protesto gösterileri, binlerce 

kişinin tutuklandığı ve onlarca kişinin yaralandığı sokak çatışmalarına dönüşmüştür. 

Esad rejiminin protestolara sert müdahalesi ve ölümlere sebep olması, halk arasında 
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tepkinin artmasına yol açmıştır. Gösterilerin devam ettiği sırada, 25 Mart 2011 günü 

"Zafer Cuması" yapıldığı esnada ülkenin belli bölümlerinde Esad rejimi güçlerine 

karşı bazı küçük çaplı silahlı saldırıların gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir. Taraflar 

arasında giderek artan şiddet, 25 Nisan 2011’de başlayan Deraa Kuşatması ile tam 

anlamıyla iç savaşa dönüşmüştür (www.21yyte.org, 2017’ den akt: Güler, 2017). 

Suriye'de, “Deraa'da terörist gruplar tarafından uygulanan yıldırma 

eylemlerinin sonlandırılması, güvenlik ve sükûnetin sağlanması” gerekçesiyle kente 

yüzlerce asker tanklarla kente girmiştir. Operasyona karşı büyük protestolar 

başlamış, Deraalı protestocuların bir askeri rehin aldıkları ve bir de askeri otomobil 

yaktıkları iddia edilmiştir. 29 Nisan 2011’de Deraa’daki gösterilerde Hamza El Hatip 

adındaki 14 yaşındaki genç kaybolmuş, daha sonra işkenceyle öldürüldüğü ortaya 

çıkmıştır. Böylece Hamza El Hatip, Tunus örneğinde olduğu gibi Suriyeli 

göstericilerin sembolü olmuştur (Karabat, 2013: 105- 106). 

Aynı gün, Hatay’a sınırı olan bazı köylerden gelen bir grup Suriyeli 

ülkelerindeki baskıdan kurtulmak istediklerini belirterek Türkiye'ye giriş yapmak 

istedi ve Türk yetkilileri tarafından kabul edilen bu 234 kişilik grup Türkiye'ye 

yerleşen ilk kitlesel sığınmacı grup olmuştur. O günlerde Türkiye’deki karar alıcı 

mekanizma, “Suriye krizinin muhalifler lehine birkaç haftaya biteceği” öngörüsüyle 

politika izlemiş ve Suriyeli sığınmacılara geçici süreliğine yer tahsis etmiştir. Fakat 

Suriye'deki kriz bitmek bilmemiş zamanla iç savaşa dönüşmüş Türkiye'ye sığınan 

insanların sayısı da milyonları bulmuştur. Türkiye'deki göç politikasının zayıf olduğu 

ilk sığınmacı kitlelerin geçici işlemlerle, bayağı ve jandarma gözetiminde 

yapılmasından anlaşılmaktadır. Diğer yandan İngiltere Hükümeti henüz olaylar yeni 

başlamışken bu kitlesel sığınma durumunu öngörerek, önlem alma amacıyla 

Türkiye'nin iznini alıp Cilvegözü sınır kapısını ve sınır hattını incelemeye almıştır.   

(www.21yyte.org, Akt: Güler, 2017). 

Haziran 2011’de Beşar Esad bir heyet kurarak ulusal diyalog için çalışmalar 

yapmış ama muhalif taraflar Antalya'da toplandıklarında Esad'ın genel af kararını 

kabul etmeyeceklerini ve rejim değişikliği talebinde ısrarcı olduklarını belirtip Suriye 
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rejimi ile diyalog kurmaktan vazgeçme kararı almışlardır (www.21yyte.org, Akt: 

Güler, 2017). 

 Böylece Suriye’de başlayan iç savaş, tam bir çıkmaza girmiş, sözde İslam 

Irak Şam İslam Devleti terör örgütünün (IŞİD) ortaya çıkışı ile daha da karmaşıklaşıp 

insani boyutu fazlasıyla artmış, Rusya ve İran’ın Suriye rejiminin yanında yer alması 

ve Suriye vatandaşlarının göçüyle dünya gündeminin sürekli birinci sırasındaki en 

önemli meselelerden biri haline gelmiştir. IŞİD vahşeti ve Suriyeli muhalefetin Esad 

rejimi ile destekçileri Rusya ve İran karşısında başarısız olup iyice bölünmesi 

sonrasında ABD ve Batılı ülkelerin verdiği desteğin kesilmesi, Türkiye’nin Cerablus 

ve Afrin harekatlarıyla kuzeyde yeni bir denge oluşturması, Suriye’deki krizin daha 

da derinleşmesine ve çözümsüzlüğe gitmesine yol açmıştır.  Uluslararası 

müdahaleler sonucu emperyalist ülkelerin güç savaşına dönen Suriye’deki iç savaş, 

tüm şiddetiyle devam etmektedir. İç savaş devam ettikçe de Suriye’den daha fazla 

insanın mülteci haline gelmesi kaçınılmazdır. 

 

3.3 Hükümetlerin Suriyeli Mültecilere Yaklaşımları (Polity 
Perspective) 

3.3.1 Türkiye 

Türkiye’deki karar mekanizması, başlarda iç savaşın muhaliflerce 

kazanılacağını öngörerek gereken tedbirleri alıp misafir olarak kabul ettikleri 

Suriyelilere barınacak yer, yeme içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya 

çalışmıştır. Yalnızca insani görev olarak yapılan bu yardımlar hukuki statü 

gözetmeksizin herkese yapılmıştır, ancak iç savaşın daha yılarca süreceği anlaşıldığı 

vakit Suriyeliler'in hukuki statüsünün netleşmesi zorunlu olmuştur. Uluslararası 

hukuk açısından, Türkiye’nin “koruma sorumluluğu” (responsibility to protect) ileri 

sürülerek Suriyelilere bazı haklar verilmiştir. Öte yandan, medyada ve hükümetten 

yapılan bazı resmi açıklamalarda Türkiye’ye toplu olarak sığınan Suriyeliler için 

“mülteci” ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. Bu ifade yanlış kullanılmaktadır. 
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Çünkü, ülkesinden kaçıp Türkiye’ye haklı sebeplerle sığınan birisinin hukuken 

mülteci statüsünde olabilmesi için “Avrupa’dan gelmiş olması” gerekmektedir. 

Türkiye, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu çekinceden dolayı, mülteci 

tanımına böyle bir coğrafi sınırlama getirmiştir (Güler, 2017: 169). Fakat bizim 

burada mülteci tanımlaması kullanmamızın nedeni Türkiye bakış açısını yansıtmak 

yerine uluslararası hukuka göre genel kabul gören statü olmasındandır. 

1951 Cenevre Sözleşmesi'nde çatışmalardan kaçan mülteciler konusu özel 

olarak oluşturulmamıştır; ancak 1969’da kabul edilen Afrika Birliği Örgütü Mülteci 

Sorunlarının Özel Yönlerini Düzenleyen Sözleşme ve 1984 Cartagena Mülteciler 

Bildirisi ile mülteci konusu, net bir biçimde çoğu savaş mağdurunu içine alacak 

biçimde düzenlenmiştir. Birleşmiş Milletler Merkez Yürütme Kurulu’nun 

(BMMYK) bu konudaki yaklaşımı ise, sığınmacı olan kişinin uluslararası koruma 

statüsünü alabilmesi için hükümet yetkililerince kötü muamelye maruz kalması şart 

olmaması gerektiği düşüncesidir. Fakat nihayetinde tüm bu anlaşmalar ve 

sözleşmelere rağmen, dünya genelinde insani hakları ihlal edilen veya savaş mağduru 

kişilere gereken yardım ve koruma sağlanamamaktadır (Eroğlu ve Taşkıran, 2002: 

125-126). 

Diğer taraftan, sığınmacı kavramının karşılığı uluslararası hukukta genel 

olarak mültecilik için başvuruda bulunmuş fakat henüz işlemleri bitmemiş kişi 

anlamına gelir. Türkiye'de ise yürürlükteki Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu’nda (YUKK) “sığınmacı” değil de “şartlı mülteci” terimi tercih edilmiştir. 

Fakat Türk hukukunda bu terimin geldiği anlam Avrupa ülkeleri haricindeki 

ülkelerden gelerek başka bir ülkeye geçiş yapacak kişilere verilen kısa süreli ikamet 

hakkıdır. 1951 Cenevre Sözleşmesi'nde ya da YUKK'ta Suriyelilerin durumuna 

benzer bir sebep bulunamadığı için Türkiye, Suriyelileri “şartlı mülteci” yani 

“sığınmacı” olarak da kabul etmemektedir (Güler, 2017: 170). 

Diğer yandan, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolüne göre 

ülke içinde veya ülkeler arası silahlı çatışmalar sebebiyle vatanından ayrılmaya 

zorlanmış insanları koruyacak bir mekanizma kural olarak yoktur. Fakat bunun 

yerine geçebilecek Savaş Mağdurlarını koruma hususu 1949 Cenevre 
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Konvansiyonu'nda vardır. Suriye’deki durum ise 1949 Cenevre Konvansiyonu’na Ek 

II Nolu Protokol çerçevesinde geçen; bir ülkede iktidar ve muhalifler ya da diğer 

silahlı örgütler arasında çıkan çatışmalar sebebiyle mağdur olan insanların 

korunmasına ilişkin husustur ve bu protokolle değerlendirilmelidir. Fakat, hem 

Türkiye hem de Suriye bu protokolü imzalamamış olduğundan taraf değillerdir bu 

sebepten de Suriyeliler bu protokol kapsamındaki insani yardımdan 

faydalanamamaktadır (Dürgen, 2015: 108). 

Türkiye, Geçici Koruma Yönetmeliği ile birlikte Suriye’den kaçarak 

Türkiye’ye iltica eden, mülteci ve şartlı mülteci statülerinden faydalanamayan 

Suriyelilerin hukukî durumları açığa kavuşturulmaya çalışılmıştır (Topal, 2015: 15). 

Geçici Koruma Yönetmeliği’nin geçici 1. maddesine göre;  

“28/04/2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen 

olaylar sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhuriyeti’nden kitlesel 

veya bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen Suriye Arap 

Cumhuriyeti vatandaşları ile vatansızlar ve mülteciler, uluslararası koruma 

başvurusunda bulunmuş olsalar dahi geçici koruma altına alınırlar. Geçici 

korumanın uygulandığı süre içinde, bireysel uluslararası koruma başvuruları işleme 

konulmaz” hükmü verilmiştir. Belirtilen bu tarihten önce de başvuruda bulunup 

uluslararası koruma talebinde bulunanlar da aynı şekilde geçici korunmaya 

alınmasına karar verilmiştir. Bu yönetmelik uygulamaya konulmadan önce de 

Suriyeliler geçici kimlik kartlarına sahip olmuş, yönetmelik yürürlüğe girince de 

önceden aldıkları kimlik kartlarını yenisi gelinceye kadar kullanılmasına müsaade 

edilmiştir (www.goc.gov.tr, 2017). 

Bu geçici koruma statüsü, kimlik belgesi olsun olmasın tüm Suriyeliler için 

geçerlidir.  Uygulamada görüldü ki Suriye’den vatansız durumuna düşmüş fazla 

sayıda insan gelmektedir. Suriye'deki baskıcı politikaların eseri olan bu vatansız 

kişiler de bu yönetmelikten aynı şekilde faydalanabilir. 1948’den beri süregelen 

İsrail-Filistin savaşları neticesinde, binlerce Filistin'li Suriye'ye göç etmek zorunda 

kalmıştı. Uluslararası korunmalarının gerektirdiğinden dolayı vatandaşlık alamamış 

olmalarına karşın Suriyelilerle aynı haklara sahiptiler.  Suriye'nin bu iç karışıklığı 
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nedeniyle bu Filistin'li göçmenler de ayrıca tekrardan mülteci durumuna düştüler.  

Bu halde, geçici koruma, Suriye’den gelen Filistinlileri de kapsayacak şekilde 

hazırlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. maddesinde “herkesin dil, 

ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 

ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit” olduğunun belirtilmiş olması, aynı 

haklara yabancıların ya da vatansızların da sahip olduğu anlamını taşır. Başka bir 

şekilde söylenecek olursa kanunlar karşısında eşit olmak, her insanın doğumuyla 

beraber elde ettiği bir hakkıdır. Yine de kanun karşısında eşit olmak savunulurken; 

vatandaş ile yabancı arasındaki bazı ayrımlar da ifade edilmelidir.  (Güler, 2017: 

175). 

İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü’nün verilerine göre 2 Mayıs 2019 

itibariyle Türkiye’de 3.603.088 Suriyeli mülteci bulunmaktadır. 8 farklı şehirde 13 

kamp oluşturulmuş olup, buralarda 136 bine yakın Suriyeli barındırılmaktadır 

(www.goc.gov.tr, 2019). Ancak mültecilerin %80’ninden fazlası kamplar dışında 

şehir merkezlerinde ve kırsalda zor şartlar altında yaşamaktadır. 

Nüfusu üç buçuk milyonu aşan Suriyeli mültecilere sunulan hizmet ve 

yardımların yeterli olamaması nedeniyle ulusal, yerel, uluslararası ve Suriyeli sivil 

toplum kuruluşları, kendi hizmet alanlarında yararlı olmaya, mültecilerin hayatında 

olumlu gelişmeler sağlamaya çalışmaktadır.  

3.3.2 Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği, İnsani Yardım Bütçesi olarak da adlandırılan insani 

yardımlara ayrılan bütçesine özel bir bölüm tahsis ederek Suriye'deki kriz durumuyla 

ilgilenmeye başlamıştır. Bu bütçeden Ortadoğu'da insani kriz için küçük bir pay 

ayrılmıştır. Örneğin, Haziran 2013'te AB, Suriyeli mülteci kriziyle başa çıkmak için 

Ürdün'e destek vererek mülteci krizinde Ürdün’e destek çıkmıştır. (Avrupa 

Komisyonu, Basın Bülteni Veritabanı, 2013, 3 Haziran).  Ürdün ve Lübnan'a tahsis 

edilen mali desteklerle AB, mülteci akını ile ortaya çıkan ekonomik ve politik 

zorluklara yardım etmekte ve ayrıca kamplara sağlık hizmetleri sunmayı 

amaçlamaktadır. 
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AB, Suriyeli mülteci krizindeki rolünü finansal ve insani olarak temsil 

etmiştir. AB'nin 2013 verilerine göre, Avrupa Komisyonu dünyada yaşanan insani 

krizleri yakından takip etmektedir. Bu nedenle, tüm dünyadaki mültecileri ve ülke 

içinde yerlerinden edilmiş insanları desteklemek için yıllık insani yardım bütçesinin 

yaklaşık %28'ini (1 milyar doları aşkın) mültecilere ayırmıştır (Avrupa Komisyonu, 

Basın Bülteni Veritabanı, 2013, 20 Haziran).  

İnsancıl yardımlarının hedefi, mültecilerin en acil ihtiyaçlarını karşılamak, 

yer değişimlerinde onları korumak ve desteklemek, özgüvenlerini arttırmak ve 

bağımlılıklarını azaltmaktır. Dünyadaki tüm insani krizleri ele alan AB’nin Suriyeli 

mültecilere ayırdığı pay yüzde 28'in biraz altındadır. Komisyon, desteklerini 

BMMYK, Uluslararası Göç Örgütleri, Kızılhaç, Kızılay ve bazı sivil toplum örgütleri 

gibi kurumlar aracılığıyla yapmaktadır.  

2014 yılında Suriye ve Suriye halkının dramatik durumu yine 2013 yılında 

olduğu gibi AB tarafından da kabul görmektedir. Suriyeli mültecileri ağırlamak her 

ne kadar ezici bir sınav olarak tanımlansa da Suriye'nin komşu ülkelerine sorumluluk 

yüklenmektedir. AB, sorunun sürdürülebilir bir çözümünün bölgede istikrarı 

artıracağına inanmaktadır. Suriye için toplanan 6 milyar Euro tutarın bağışın büyük 

bir kısmını AB fonları oluşturmaktadır. (Avrupa Komisyonu, Basın Yayın Veri 

Tabanı, 2018 Ocak).  

Komiser Füle’ye göre, Lübnan ve Ürdün mülteci akımının sonucu olarak 

muazzam zorluklarla karşı karşıya kalacaktır (Avrupa Komisyonu, Basın Yayın Veri 

Tabanı, 2014, Ocak). Türkiye, kriz nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya olan 

komşu ülkelerden biri olmasına rağmen, Türkiye'nin rolü büyük bir yardım olarak 

değil, daha çok yan yardım olarak kabul edilmektedir. AB en büyük bağışçı olmasına 

rağmen çözüm bulma sürecine doğrudan dâhil olmayı tercih etmemektedir. Bunun 

yerine krizle başa çıkmak için başka ülkelere fon sağlamayı tercih etmektedir. Bu 

durum AB’nin Suriye krizinde kendilerini direk sorumlu görmediklerinin fakat 

yardım göndermekle sorumlu olarak gördüklerinin bir işaretidir (Canpolat, 2017: 90). 
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AB 2014 yılının sonlarına doğru Türkiye sınırından giriş yapan mülteci 

akımına atıfta bulunarak, mülteci akımının Avrupa’ya yayılmamasında ve etkisinin 

kırılmasında Türkiye’nin oynamış olduğu kilit role işaret ederek Türkiye’yi ilk defa 

doğrudan çözüm sürecinin içine dâhil etmiştir. 

AB, Eylül 2014'te bir basın açıklamasında “AB'nin yardımlarını artırdığını” 

(Avrupa Komisyonu, Basın Bülteni Veritabanı, 2014, 23 Eylül) açıklamıştır. Bu 

deklarasyon, AB'nin krize fiili olarak dahil olmak istediklerinin ilk bildirgedir. Yine 

bu basın açıklamasında AB, Suriye'nin komşularına ekonomik yardım taahhüdünde 

de bulunmuştur ve böylece durumla etkin bir şekilde mücadele edeceklerini 

vurgulamışlardır. Bu AB'nin Suriye krizine karşı yürüttüğü ilk özel girişim olarak 

kabul edilmektedir. Bundan önce AB'nin yaptığı şey, insani yardım araçlarının kendi 

insani yardım kuruluşlarına ayırmaktı. 2014'ün sonunda Komiser Stylianides’in; 

“Suriye halkına ihtiyaç duydukları bir zamanda dayanışma için büyük özveri 

gösteren Türkiye Hükümetini ve Türk halkını bu büyük çabalarından dolayı takdir 

ediyorum” (Avrupa Komisyonu, Basın Yayın Veri Tabanı, 2014, 9 Aralık) 

şeklindeki açıklaması Türkiye’nin Suriye krizindeki rolünün ve almış olduğu tavrın 

önemini göstermektedir. 

3.3.3 Türkiye-AB Suriyeli Mülteci Müzakereleri 

Diyaloğu her düzeyde güçlendirmenin önemi bir kez daha önemli bir konu 

haline gelmektedir. Ortak Eylem Planı aynı zamanda işbirliğini ve “yük paylaşımı 

ruhu” nu güçlendirmeyi de amaçlamaktadır (Avrupa Komisyonu, Basın Yayın Veri 

Tabanı, 2015, 15 Ekim). Bu noktaya kadar AB'nin Türkiye'de Suriyelilerin sayısı 

veya Türk hükümetinin kendi kaynaklarından harcadığı miktar ile ilgili hiçbir rapor 

bulunmamaktadır. Rapor edilmeyen bu bilgiler, tercih edilen temsilin tasvir edilmesi 

için de önemlidir. Bu durum AB politikacılarının mülteci konusunda Türk 

hükümetine kredi verme konusundaki isteksizliği olarak yorumlanabilir. 

Fakat 2015'te AB’nin fikir değiştirdiği görülüyor. Ortak Eylem Planı'ndan 

sonra AB 3.6 milyon mülteci ve Türk hükümetinin Ekim 2015'e kadar harcadığı 7 

milyar Euro'ya ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Eylem planının ilk kısmı için AB, 
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yeni fonları harekete geçireceğini belirtmiştir.” (Avrupa Komisyonu, Basın Yayın 

Veri Tabanı, 2015, 15 Ekim); Türkiye ve AB arasındaki ikili ilişkilerden ayrı olarak, 

ilgili insani yardım kuruluşlarını desteklemek, fonların altyapılar açısından “kapsamlı 

bir ortak ihtiyaç değerlendirmesi” yoluyla etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak 

için ortak müzakereler yapılmıştır. AB bu ortak müzakerelerde Suriyeli mülteciler 

için yeniden yerleşim programları kapsamında yapılan programı destekleyeceğini 

açıklamıştır. Ortak eylemin ilk bölümünde; yabancılar yasasının etkili bir şekilde 

uygulanmasına devam etmek ve geliştirmek, göçmenlerin kayıt altına alınmasını 

sağlamak ve daha güçlü bir göç yönetim sistemi oluşturmak, geçici koruma 

altındakilere daha iyi hizmet sunma çabalarını sürdürmek, savunmasız insanlarla 

ilgilenmek ve geçici koruma altındaki Suriyelilere destek çıkmak şeklinde ortak 

eylem planları yer almaktadır (Canpolat, 2017: 100). 

Eylem planının ikinci kısmı, düzensiz göçü önlemek için işbirliğini 

güçlendirmekle ilgilidir. Bu konuda her iki taraf da kendi niyetlerini ifade 

etmişlerdir. AB tarafı, öncelikle Türkiye'deki Suriyelilerin AB'ye düzenli olarak 

girme olasılıkları hakkında daha iyi bilgilendirilmeyi amaçlamaktadır. İkinci olarak, 

AB Türkiye'nin göçmen kaçakçılığına karşı mücadele kapasitesini artırmak için Sahil 

Güvenlik kapasitesini desteklemeyi amaçlamaktadır. Üçüncüsü, AB üye ülkeleri ile 

Türkiye arasında yasadışı yollarla göçmenler için ortak dönüş operasyonları 

düzenlemeyi planlamaktadır. Dördüncüsü AB, düzensiz göç ve kaçakçılığın 

önlenmesi amacıyla yeniden “İpek Yolları Göç Ortaklığı” uygulanmasını 

desteklemek istemektedir. Beşinci niyet hem Frontex irtibat subaylarının hem de 

Türk irtibat subaylarının bir memur değişimi yoluyla kapasitesinin artırılmasıdır. 

Altıncı ve nihai AB niyeti, Türkiye için en önemli eylemlerden biri olan “Türkiye'yi 

desteklemek için sunulan vize serbestisi diyaloğunun gerekliliğini yerine getirmek 

için sunulan mali yardımın” arttırılmasıdır (Avrupa Komisyonu, Basın Yayın Veri 

Tabanı, 2015, 15 Ekim). Bu nedenle, burada açıkça görüldüğü üzere, AB'nin ortak 

eylem planının ikinci bölümü ile ilgili olarak hayata geçirmeyi planladığı eylemler, 

yalnızca Suriyelilerin Avrupa'ya gelmesini ve gelmeyi başaranların ise geri 

gönderilmesi için gerekli her türlü yasal düzenlemeyi kapsamaktadır. 
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Bu eylemler doğrultusunda Türk tarafı, gözetleme unsurlarını iyileştirerek, 

devriye faaliyetlerinin sıklığını yoğunlaştırarak ve ortak sınırlar üzerinden düzensiz 

göçü önlemek için başta Bulgar ve Yunan makamlarıyla olmak üzere AB üye 

ülkeleriyle işbirliği yaparak Türk Sahil Güvenlik kapasitesinin güçlendirecektir. Yine 

aynı şekilde iki taraflı anlaşmaya varılmış ve geri kabul hükümlerine dayanarak Türk 

topraklarından gelen düzensiz göçmenlerin geri kabul sürecini kolaylaştırmak için 

işbirliği yapılacaktır. Böylelikle Türkiye, AB vekilleri tarafından belirlenen Vize Yol 

Haritası gereklilikleri ile uyumlu olacak şekilde, Türk vize politikasının ilerici 

uyumunu sürdürme niyetini ortaya koymuştur. Bu ayrıca Türkiye'nin Türkiye'ye 

yasadışı göç kaynağı olan ülkelere karşı önlem almasına yardımcı olacaktır. Yine bu 

ortak eylem planı kapsamında başta Türk kolluk kuvvetleri ve onların Avrupalı 

mevkidaşları arasındaki operasyonel işbirliğinin güçlendirilmesi yoluyla, göçmen 

kaçakçılığı şebekesine karşı mücadele edilecektir. Bu işbirliği, bilgi alışverişi yoluyla 

gerçekleşecektir. Alınan bu eylem planları AB Ortak Eylem Planının ana hatlarını 

oluşturmaktadır. Böylelikle Türkiye’yi yan unsur olarak gören AB Türkiye’yi direk 

muhatap alarak Türkiye’nin oynayacağı rolü ilk defa raporlarına yansıtmıştır. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



89 
 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Geçmiş dönemlere de bakıldığında insanlar ırk, din, milliyet, gördükleri 

zulüm, yaşadıkları iç savaşlar nedeniyle çoğu insan yaşadığı ülkesini terk etmek 

zorunda kalmıştır. Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan mülteci sorununu 

tüm dünya ülkelerinin ilgilenmesi ve bunun sonucunda gerekli çözüm yolları 

üretilmemesi büyük bir sorundur. Zaman zaman gerekli çözüm yolları bulunarak 

sorunun kısmen çözüme ulaşması sağlanmaya çalışılmış da eski zamanlardan bu 

yana büyük bir sorun olarak kabul gören mülteci sorunu varlığını korumaktadır. 

Ortaya konulan sözleşmeler, ülkeler arasında meydana gelen işbirliği problemi 

çözümüne ilişkin yeterli etki yaratamamıştır. Var olan uygulamaların yetersizliği ya 

da uygulamalarda yapılan yanlışlar çözümü çıkmaza sokmuştur. Öncelikli olarak 

devletlerin, diğer devletlerle, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin ile Sivil Toplum 

Kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışması gerekmektedir. 

Süreç içinde barışı temin etmek amacıyla kurulan BM Mülteciler Yüksek 

Komiserliği ve Sivil Toplum Kuruluşları, Yasa ve Yönetmeliklerin yetersiz 

almasından dolayı savaşların ve savaş ortamının ortaya çıkardığı mağduriyetleri 

giderememektedirler. Bu çalışmanın somut olarak ele aldığı Suriye krizi kapsamında 

incelendiğinde toplumların mülteciler konusunda duyarlılığının ve farkındalığının 

arttırılması da temel amaçlar arasında yer almaktadır. Bu bakımdan mülteci ve 

sığınmacıları misafir eden devletlerin en azından insanlığa uygun şartlar altında bu 

faaliyetleri sağlayabilmesi için BM’nin Suriye krizindeki arabulucu rolünü dahi etkili 

şekilde yerine getirmesi ve toplumsal bilincin oluşturulması gerekmektedir. 

Mültecileri korumak ve onlara güvenli alanlar sağlamak dünya barışını temin etmeye 

çalışan BM’nin en önemli görevlerinden biridir.  

BM’nin yanı sıra AB’nin de mülteci ve sığınmacı sorunlarına karşı etkili 

olamadığı görülmektedir. İnsan Hakları standartlarının yükseltilmesi amacıyla 

önemli bir vizyona sahip olan AB’nin mezkûr soruna karşı etkisiz kalması eleştiri 

konusu olmuştur. Uluslararası boyutta hala çözülememiş bir sorun olarak görülen 

mülteci sorununun çözümü için düzenlemelerin gözden geçilerek eksik kalan yerlerin 

titizlikle incelenmesi gerekmektedir. BM ve AB’nin Suriye içindeki savaş 
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mağdurlarına ulaşmakta bile çok zorlandığı görülmektedir. Aynı zamanda tarafları 

bir araya getiremediği ve tek masaya dahi oturtamadığı görülmektedir. 

Yapılan bu araştırmada da anlaşılacağı üzere Türkiye’nin coğrafi 

konumundan ötürü Orta Doğudaki göçlerden doğrudan etkilenen ülkedir. Türkiye 

sahip olduğu coğrafi özellikler nedeniyle tarih boyunca göç veren ve göç alan bir 

ülke olmuş ve göç politikası da genel olarak ulus devlet ilkesi üzerine inşa edilmiştir. 

Yabancılara karşı her zaman karşı duyarlı olan Türkiye konuyla ilgili doğrudan ve 

dolaylı birçok düzenleme yapılmıştır. Sığınmacılara ilişkin düzenlenen ilk belge, 

14.06.1934 tarihli ve 2510 sayılı İskân Kanunudur. Söz konusu kanundan sonra 

birtakım kanun ve yönetmeliklerle sığınmacı ve mülteci sorunlarıyla başa çıkılmaya 

çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyet öncesi ve sonrasında yabancılara uyguladığı 

yasalarda hep duyarlı olmuş ve “İskân Kanunu” ile de göçmen ve mültecilerin iskân 

sorununu çözmeyi amaçlamıştır. Bu kapsamda, 1994 Tarihli İltica ve Sığınma 

Yönetmeliği hazırlanmış fakat Suriye iç savaşının patlak vermesinin ardından 

ülkemize yönelik kitlesel göçün ciddi boyutlara ulaşmasıyla beraber bu yönetmelik, 

Geçici Koruma Yönetmeliği 61. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Daha sonra 

taraf olunan uluslararası ve düzenlenen ulusal yönetmelikler sorunun çözümünde 

kalıcı sonuçlar doğurduğunu söylemek oldukça zordur. 

Suriye krizinin 8 yılını geride bırakırken hem Suriye içinde yerinden edilen 

hem de dışarıya gitmek zorunda kalan insan sayısı 13 Milyonu aşmıştır. Suriyeliler 

gittikleri Avrupa ülkelerinde ve çevre ülkelerde ister istemez sosyal, ekonomik ve 

siyasal etkilere yol açmışlardır. Burada ele aldığımız Türkiye ve Avrupa Birliği 

toplamda 5 milyona yakın Suriyeliyi barındırmaktadır.  

Türkiye ağırladığı kayda değer Suriyeliye ilişkin bugüne kadar uyguladığı 

Geçici Koruma ve acil müdahale planını bir yana bırakıp sürdürülebilir ve uzun 

soluklu plan ve yasal mevzuatları gündemine almak durumundadır. Suriye krizinin 

ne zaman sona ereceği belirsizliği ve hali hazırdaki güvensizlik ortamı 

düşünüldüğünde kısa süre içinde dönmelerinin pek mümkün olmadığı görülmektedir. 

Dolayısıyla, Türkiye planlamakta olduğu bölgesel ve ulusal kalkınma planları, 

ekonomik gösterge hesaplamaları, nüfus planlaması vs. gibi konularda barındırdığı 
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Suriyelileri de hesaba katması gerekliliği doğmuştur.  Türkiye başından beri 

uyguladığı açık kapı politikası ve Suriye krizine ilişkin hazırladığı yasa ve 

yönetmelikler mevcut iktidarın izlediği siyaset doğrultusunda hayat bulmuştur. 

Gelinen noktada siyasetten bağımsız, toplumsal uyum ve ekonomik entegrasyonu 

içine alacak şekilde uzun vadeli planlar gerekliliği anlaşılmaktadır. Bu noktada, başta 

Avrupa Birliği olmak üzere gelişmiş ve refah seviyesi yüksek ülkelerin mültecilerin 

Türkiye üzerinde yarattığı ekonomik yükü hafifletici her türlü yardımı yapmaları 

gerekmektedir. 

Avrupa Birliği’ne gelince, Suriye’den Avrupa ülkelerine göç etmek 

durumunda kalan Suriyeliler gittikleri yerlerde yabancı düşmanlığına maruz 

kalmışlardır. Avrupa ülkelerindeki yerel halklar tepkilerini iktidar bloğundaki siyasi 

partilere göstermiş ve nitekim iktidar bloğundaki birçok siyasi parti güç kaybetmiş ve 

muhafazakâr sağ partiler yabancı düşmanlığı politikalarıyla güç kazanmışlardır. 

Avrupa Birliği, izlediği sınır güvenliği öncelikli politikalarının arzulanan sonuçları 

vermediğini Suriye’den Birlik içine gerçekleşen göçlerle farkına varmıştır. 

Dolayısıyla, Birlik ’in sınır güvenliği ve göç oluşumlarına karşı izlediği politikayı 

yeniden gözden geçirmesinde yarar vardır. Öte yandan, Avrupa Birliği’nin 

Türkiye’ye nazaran barındırdığı mülteci sayısı göz önüne alındığında ilgili mülteci 

sayısını hazmetmesi çok zor gözükmemektedir. Ancak, sosyal uyum ve Suriyelilerin 

gittikleri Avrupa ülkelerindeki entegrasyonuna dönük politikalara ağırlık vermeleri 

elzem gözükmektedir.  

Sivil toplum kuruluşları Suriyelilerin hem kendi ülkeleri için de hem de 

gittikleri çevre ve diğer ülkelerde ev sahibi topluluklarla uyum içerisinde yaşamaları 

hususunda Birleşmiş Milletler nezdinde gerekli savunma mekanizmalarını 

kullanmaları gerekmektedir. Yapacakları bağımsız araştırma, izleme ve 

değerlendirmelerle Suriyelilerin ihtiyaç duydukları sosyal ve ekonomik kaynakların 

temini hususunda uluslararası mekanizmaları harekete geçirmek için çalışmaları 

gerekmektedir.  

Sonuç itibariyle hem Türkiye hem de Avrupa Birliği siyasi, sosyal ve yasal 

mevzuatlarını daha iyi sonuçlar vermesi adına yeniden gözden geçirmeleri müspet 
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olacaktır. Sivil toplum kuruluşları Suriye kriziyle ilgili aktörleri bir araya getirerek 

savunuculuk kapsamında Suriye krizi çözümünde etkilenen aktörlere desteğini 

artırarak sürdürmesi sorunlarla baş edilmesinde kolaylaştırıcı olacaktır. Son olarak, 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük insani kriz durumunda bulunan Suriye 

krizinin sona ermesinin sadece Türkiye ve Avrupa Birliği’nin siyasi ve yasal 

mevzuatlarının eksikliğinden kaynaklanmadığını bütün aktörlerin bir araya gelerek 

ve ortak paydada bulaşarak krize tatminkâr ve sürdürülebilir çözümler 

üretebileceğinin altını çizmek istiyoruz.   
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