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Göç, her ne kadar günümüz dünyasında önemli bir olgu olarak tanımlansa da
insanlık tarihi ile eş değer bir olgudur. İnsanlık tarihi ile göçü birlikte
düşündüğümüzde; göç sadece bireylerin bir yerden farklı bir yere hareketliliğini
değil; bununla birlikte kültürlerin paylaşılmasını, değerlerin ortak paydada gelişmesini ve günümüz birikimini oluşturan temel değerlerin de inşa edildiği sosyo-ekonomik bir süreci ifade etmektedir. “Göç, farklı fiziksel yapıya, dine, dile ve kültüre
sahip kimselerin bir araya gelmelerine, birlikte yaşamalarına ve etkileşim içerisinde
olmalarını sağlamıştır.”
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Ulus-devletin keşfi ile göç; sınırların “yabancılar” tarafından aşılarak, ilgili
siyasal coğrafyada kalıcı ya da geçici bir şekilde ikameti kapsayan ve en önemlisi de
bu süreci siyasal etkinlik alanı olarak tanımlayan ve çeşitli düzenlemeler tabi tutan
bir sürece dönüşmüştür. Modern öncesi dönemde yeni yerler keşfetmek isteyen
insanın hareketliliğini ya da bugün doğup büyüdüğü yerdeki çatışmadan ve savaştan
dolayı sevdiklerinden ayrılmak zorunda kalan bir bireyin daha iyi bir yaşam
kurabilmek umuduyla başka bir ülkeye yerleşmesini göç kategorisinde değerlendirsek de bu olgu zaman ve mekândan bağımsız değildir. Her göç serüveni dönemin yapısından bağımsız değilken farklı sosyal ve ekonomik etkiler de oluşturur.
Örneğin 20. yüzyılın başlarında göç geleneksel göçmen ülkelerine doğru hareketliliği, 20. yüzyılın ortalarında işçi göçünü, günümüzde artan çatışma ortamıyla ise
yerinden edilmiş kitleleri ifade etmektedir. Bu yönüyle göç zamansal ve mekânsal
değişimiyle şekillenen; sosyo-ekonomik ve politik olgulardan etkilenen ve bunları
etkileyen “canlı” bir kavram haline dönüşür.
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Gerek akademik literatürde gerekse de günlük kullanımda göçün değişen
yapısı kavramın farklı türlerini doğurmuştur. Küresel olarak göçü incelemeden önce
göçmen, mülteci, sığınmacı, yasadışı göç gibi kavramları inceleyebiliriz.
Ülkeler arası hukuksal düzenleme farklılıklarına rağmen ortak politika
geliştirmek ve devletler arası uyumu sağlayabilmek için uluslararası örgütler göçün
kapsamını belirlemek amacıyla kavramsal tanımlar geliştirmişlerdir. Bunlar arasında
kabul gören en kapsamlı tanım ve ayrımı Birleşmiş Milletler (BM) sunar. BM’ye
göre göçmen “nedeni veya yasal statüsü ne olursa olsun ülkesini değiştiren kişileri”
ifade ederken; 1951 Cenevre Sözleşmesine göre mülteci “ırkı, dini, tabiiyeti belirli
bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm gören veya
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göreceği korkusu ve endişesi taşıyan, bu sebeple ülkesinden ayrılan/ayrılmak zorunda bırakılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen, iltica
ettiği ülke tarafından endişeleri haklı bulunan” kişileri kapsamaktadır. Bir kişinin
mültecilik elde edebilmesi için belirtilen zulüm görmek ya da göreceği korkusu ve
endişesi taşımak şartı kişinin zorunlu bir şekilde yer değiştirmesini ifade etmektedir.
Sığınmacı ise mülteciliğe başvuru sürecinde olan ancak uluslararası koruma talebi
henüz gerçekleşmemiş olan kişileri tanımlamaktadır. Bu yönüyle göçmen
genelleştirilmiş ve sosyo-ekonomik bir kavramsallaştırmayken mültecilik belirli
düzenlemelere tabii olan hukuksal bir kavramı tanımlamaktadır.
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Düzensiz göçmen ise menşei, transit ya da alıcı ülkenin belirlediği hukuksal
çerçeve dışında gerçekleşmiş göçmeni tanımlar. Örneğin bir ülkeye yasal olmayan
yollarla giriş ya da çıkış yapmak düzensiz göç kapsamında değerlendirilir.
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Son olarak yerinden edilme (ya da zorunlu göç) kişinin ya da kitlelerin kendi
evlerinden veya bulundukları bölgeden istem dışı göçe zorlanmasını ifade eder. Bu
hareketlilik doğal afetler, şiddet, etnik temizlik, kuraklık, iç savaş sonucunda erk
sahiplerinin bireyleri ülke içinde farklı bölgelere ya da ülke dışına kaçmasına sebebiyet verir. Özellikle son dönemlerde artan çatışma ve iç savaşlar bireylerin bulundukları bölgelerden zorla başka yerlere yerleşmesine neden olmuştur. Günümüzde bireylerin eylem, faaliyet ve iradeleri dışında gerçekleştirdikleri bu göç türü onları korunmasız kılarken yerleştikleri bölge ya da ülkede de entegrasyon problemleri yaşamalarına neden olmaktadır.
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Sonuç olarak uluslararası kabul gören şekliyle göç eylemi kişinin isteyerek ya
da iradesi dışında gerçekleşen hareketliliğin tamamını kapsamaktadır. Ancak
günümüzde insani krizi meydana getiren durum insanların bulundukları bölgeden
zorla göçe zorlanması, bir kısmının yasal olmayan yollarla sınırları aşarak mültecilik
hakkı elde etmeye çalışmalarıdır. Çatışmaların olduğu bölgelerden daha güvenli bölgelere geçiş, göç sürecinde yaşanan sıkıntılar ve politik ve ekonomik riskler
günümüz göç olgusunu insani bir krize dönüştürmektedir. Gerek menşei ülkelerinde
yaşanan siyasi ve ekonomik krizler gerek göç sürecindeki güvensizlikleri gerekse de
hedef ülkeye ulaştıklarında karşılaştıkları sıkıntılar bir çığ misali büyüyerek katlanmaktadır.
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2019 yılında 11 milyon kişi zorla yerinden edilerek yaşadıkları bölgeden ya da
ülkeden ayrılmak zorunda kaldılar. Başka bir deyişle 2018 yılında her gün 30.500
kişi yerinden edildi. 2009 yılında zorla yerinden edilmiş kişi sayısı 43,3 milyonken
2019 yılında yaşanan artışla birlikte bu rakam 79,5 milyona ulaşmıştır. 18 yaşın
altındaki çocuklar bu sayının yarısını oluşturmaktadır. Bu kişilerin 26 milyonu başka
bir ülkeye göç etmeye zorlanırken 45,7 milyon kişi ise bulundukları ülkede kalmalarına rağmen yerlerinden edilmişlerdir. Son yıllarda dünyanın birçok bölgesinde
artan şiddet olayları, silahlı çatışmalar, iç savaşlar insanların yerinden edilmesine
neden olan temel faktörleri oluşturmaktadır.
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Savaşın ve çatışmanın artması insani değerlerin aşınmasına neden olmuş,
günümüz küresel dünyasında şiddet eğilimleri yükselmeye başlamış ve bu eylemler
toplumların yaşamlarını derinden etkilemiştir. Özellikle Suriye, Afganistan ve Afrika’daki bölgesel çatışmalar yerleşik yapıyı bozarak mevcut ekonomik istikrarsızlıkla
beraber bu bölgelerde yaşayan insanların farklı bölgelere göç etmesine neden olmuştur. Ekonomik kaynakların yetersizliğine ek olarak çatışma ve şiddet olaylarının
artması insani durumun daha da kötüleşmesine ve refahın düşmesine neden olurken;
durumu tersine çeviren sürdürülebilir barışın sağlamaya yönelik politikalar üretilememesi sorunları kronik hale getirmiştir.
Menşei Ülkeler

Yerinden Edilmiş Mülteciler

Suriye

6,600,000

Venezuela

3,600,000

Afganistan

2,700,000

Güney Sudan

2,200,000

Myanmar

1,100,000

Somali

900,000

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

800,000

Sudan

700,000

Irak

600,000

Orta Afrika Cumhuriyeti

600,000

Tablo 1: En çok yerinden edilmiş toplulukların bulunduğu ülkeler.
Kaynak: UNHCR, Global Trends in 2019, 2019, Erişim Tarihi: 18.06.2020
Erişim Linki: https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf
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2019 yılında Suriye, Venezuela, Afganistan, Güney Sudan ve Myanmar’da
yerinden edilen kişilerin sayısı küresel olarak toplam mültecilerin yaklaşık üçte ikisini (%68) oluşturdu. Küresel olarak en çok yerinden edilen toplulukların başında
gelen Suriyeliler 2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı ve geçen 9 yıl boyunca 6,6
milyon kişinin ülkesinden ayrılmasına neden oldu. Yerlerinden edilen Suriyeliler altı
kıtada 127 ülkeye göç ederken bu ülkeler arasında Suriyelilerin en çok bulunduğu
ülke ise Türkiye oldu. Üstelik yerinden edilmenin devam etmesi ile bu sayı genişlemekte ve daha acil durum devam etmektedir.
2019 yılında en fazla yerinden edilen topluluğu ise Venezuelalı göçmenler
oluşturdu. Hem yerlerinden edilme hem de güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalan
göçmenler Latin Amerika’daki diğer ülkelere göç etmek zorunda kaldı. 2019 yılında
Venezuelalı göçmenlerin sayısı 3,6 milyona ulaştı.
Afganistan kökenli göçmenler 1980’lerden bu yana küresel olarak yerinden
edilmiş toplulukların başında geliyor ve 2019 yılında sayıları 2,7 milyona ulaştı.
Ülkedeki güvensizlik ve müzmin çatışma ortamı, işsizlik ve temel haklara erişimin
kısıtlı olması daha iyi bir yaşam kurma ümidiyle insanları farklı ülkelere göç etmeye
zorluyor. Afgan göçmenlerin önemli bir kısmı (%88) komşu ülkeler İran ve Pakistan’a, az bir kısmı ise Almanya, Avusturya ve İsveç gibi Avrupa ülkelerine göç
etmiştir. Ancak Pakistan ve İran’daki ekonomik bozulma ve işgücüne erişimde
yaşadıkları sıkıntılardan dolayı Afgan göçmenlerin önemli bir kısmı Türkiye’ye
gelmektedir. Ancak Türkiye Afgan göçmenleri mülteci olarak kabul etmediği için bu
göçmenler düzensiz göçmen olmakta ve yasa-dışı ve korunmasız yollarla göç etmektedirler.
2011 yılında Sudan’dan ayrılarak Afrika’nın en genç ülkesi olan Güney Sudan
kuruluşundan kısa bir süre sonra ülke içerisinde patlak veren etnik çatışmalar birçok
sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bunun sonucunda birçok kişi ülke
içerisinde farklı bölgelere ya da Uganda, Etiyopya ve Kenya gibi komşu ülkelere göç
etmek zorunda kaldı. Uzlaşmaların sağlanamadığı ve çatışmaların devam ettiği 2019
yılında Güney Sudan’da yerinden edilenlerin sayısı 2,2 milyona ulaştı.
Myanmar’da 1982 yılında kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlara yönelik yıllar boyunca sistematik bir şekilde sürdürülen
insan hakları ihlalleri, ayrımcılık ve şiddet ülke içerisinde sürekli bir kriz hali yarattı.
BM tarafından “eziyet gören dini azınlık” olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar
yıllar boyunca devam eden şiddet sonucunda Myanmar’dan göç etmeye zorlandı.
2017 yılında Myanmar ordusunun insan haklarını ihlal eden şiddet eylemlerini arttırmasıyla insani bir krize dönüşen sorun üç hafta gibi kısa bir sürede 400 bin kişi;
geçen üç yıl boyunca ise 1,1 milyon kişi Bangladeş başta olmak üzere Malezya, Tay-
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land ve Hindistan gibi bölge ülkelerine göç etmek zorunda kaldı.
Somali’deki açlık, kuraklık, ekonomik kapasite yetersizliği ve sürekli devam
eden iç karışıklıklar ve kabile çatışmaları arasındaki ilişki kısır bir döngüye dönüşerek sürekli politik ve sosyal riskler barındırmaktadır. İstikrarın yıllardır sağlanamadığı ülkede devlet kapasitesinin yetersizliği insanların gıdaya ve barınmaya
erişim gibi en temel haklardan dahi mahrum kaldığı görülmektedir. Üstelik BM
tarafından başlatılan insani müdahale de sorunları çözmemiş; sorun uluslararası bir
boyut almış ve binlerce masum sivil vatandaşın hayatlarını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Yıllar boyunca yaşanan çatışma ve açlık ortamı milyonlarca Somalilinin göç
etmesine neden olmuştur. 2019 yılına gelindiğinde ise yaklaşık 900 bin Somalili
-büyük çoğunluğu Etiyopya, Kenya ve Yemen gibi bölge ülkelerine olmak üzereülkelerinden ayrılmak zorunda kaldılar.
Bu ülkelerin ardından Sudan, Irak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta
Afrika Cumhuriyeti, Eritre ve Burundi en çok yerinden edilmenin gerçekleştiği
ülkeler oldu. Son yıllarda artan ve bölgesel ve küresel olarak meydana gelen politik
ve ekonomik krizler; savaş, siyasi çatışmalar, etnik çatışmalar, kötüleşen ekonomiler
daha fazla insanın yerinden edilmesine neden oldu. Bununla beraber küresel
yönetişim organlarının ve devletlerarası işbirliği mekanizmalarının zayıflaması ortak
çözümler üretmeyi zorlaştırırken özellikle küresel olarak yabancı düşmanlığının
artması yaşanan sorunların çözümü için bir düğüm oluşturmaktadır.
Ülkeler arası işbirliğinin sağlanamaması ve artan yabancı düşmanlığı
göçmenlerin sığınma talebinde bulundukları ülkelerde mülteci olarak tanınmasında
büyük engel teşkil etmektedir. Sığınma taleplerinin kabul edilmemesi ya da göçmenlerin düzensiz göç statüsüne geçmeleri menşei ülkelerde ulaşamadıkları temel haklara erişim engelini devam ettirmektedir. Göçmenlerin geldikleri ülkede mülteci
olarak tanınmaması eğitim, sağlık, çalışma gibi temel haklara erişimini engellemektedir ve bu durum onların “daha iyi bir yaşam” ümidiyle geldikleri ülkede daha da
zorlu koşullarla karşılaşmasına ve sömürüye ve istismara uğramalarına neden
olmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine göre “her insanın zulüm
karşısında, başka ülkelere sığınmaya ve bu ülkelerde sığınmacı olarak görülme”
hakkı olmasına rağmen ülkelerin yasal düzenlemeleriyle mülteci olarak tanımadığı
göçmenler temel insan haklarından mahrum bırakılmaktadır.
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Türkiye mevcut dönemde olduğu gibi tarihsel olarak da göç alan ve göç veren
bir ülke olmuştur. Türkiye özellikle 20. yy’nin ikinci yarısında Avrupa ülkeleri ile
yapılan işgücü anlaşmaları sayesinde göç vermiş; Sovyetler Birliğinin yıkılmasıyla
Türkmenistan, Özbekistan, Gürcistan gibi eski birlik ülkelerinden, çatışma ve iç
savaşların yıllar boyunca sürdüğü Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye ve Afrika’dan
yoğun bir şekilde göç almaya başlamıştır. Bununla beraber Türkiye’nin jeopolitik
konumu nedeniyle Avrupa’ya ulaşmak isteyen göçmenler için bir geçiş ülkesi olmuştur. Türkiye’ye yönelen göç dalgaları, özellikle transit göçmen, sığınmacı, mülteci ve
kaçak işçi göç hareketleri ile iç içe geçmiştir. Sonuç olarak “Türkiye hem göç alan
hem göç veren hem de göç geçiş ülkesi” olmuştur.
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Türkiye’nin göç serüveni her ne kadar yoğun ve eskiye dayansa da kurumsal
anlamda gelişmeler 2000’li yılların başında başlamıştır. Her şeyden önce Türkiye
mültecilerin uluslararası düzeyde yasal haklara sahip olmasını sağlayan ve en önemli
anlaşmalardan olan 1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi
ve 1967 Protokolü’nü coğrafi sınırlama şartı ile imzalamıştır. Coğrafi sınırlama ile
Türkiye yalnızca Avrupa Konseyi ülkelerinden Türkiye’ye sığınmak isteyenlere
mültecilik statüsü vermektedir. Türkiye sadece Avrupa’da meydana gelen olaylar
sonucunda Avrupalı göçmenlere Mültecilik hakkı vermeyi taahhüt etmiştir. Böylece
coğrafi sınırlama nedeniyle Türkiye’de yoğunlukla bulunan Orta Asya, Ortadoğu ve
Afrika’dan gelen göçmenler mülteci olarak kabul edilmemektedir.
2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş sonucunda yerlerinden edilen
göçmenlerin Türkiye’ye gelmesiyle kurumsal göç yönetişimi ihtiyacı doğmuştur. Bu
ihtiyaca binaen Türkiye’nin göç alanında kurumsallaşma serüveninin en önemli yapı
taşlarından birini Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu oluşturur. Bu kanun ile
ilk
olarak İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuş ve bundan
sonraki göç yönetişim süreci bu kurum tarafından yürütülmeye başlanmıştır. İkinci
olarak ise kanun kapsamında uluslararası koruma mülteci, şartlı mülteci ve ikincil
koruma olarak üç statüye ayrılmıştır.
Türkiye’nin Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa şartlı mülteci
statüsünü getirmesiyle Avrupa dışında meydana gelen olaylar sonucunda yerinden
edilmek zorunda olan göçmenlerin de uluslararası koruma kapsamına alınması
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Mülteci

Şartlı Mülteci

İkincil Koruma

Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli
bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle
korktuğu
için
vatandaşı
olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz
konusu korku nedeniyle
yararlanmak
istemeyen
yabancıya veya bu tür olaylar
sonucu önceden yaşadığı
ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya
söz konusu korku nedeniyle
dönmek istemeyen vatansız
kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statüyü
ifade eder.

Avrupa ülkeleri dışında
meydana
gelen
olaylar
sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti,
belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle
korktuğu
için
vatandaşı
olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da
söz konusu korku nedeniyle
yararlanmak
istemeyen
yabancıya veya bu tür olaylar
sonucu önceden yaşadığı
ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya
söz konusu korku nedeniyle
dönmek istemeyen vatansız
kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statüyü
ifade eder.

Mülteci veya şartlı mülteci
olarak
nitelendirilemeyen,
ancak menşe ülkesine veya
ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;
a) Ölüm cezasına mahkûm
olacak veya ölüm cezası infaz
edilecek,
b) İşkenceye, insanlık dışı ya
da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak,
c) Uluslararası veya ülke
genelindeki silahlı çatışma
durumlarında,
ayrım
gözetmeyen şiddet hareketleri
nedeniyle şahsına yönelik
ciddi tehditle karşılaşacak,
olması nedeniyle menşe
ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit
nedeniyle
yararlanmak
istemeyen yabancı ya da
vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında
verilen statüyü ifade eder.

Şekil 2: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na göre uluslararası koruma statüleri
Kaynak: T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Erişim Tarihi: 12.05.2020
Erişim Linki: (https://www.goc.gov.tr/multeci), (https://www.goc.gov.tr/sartli-multeci),
(https://www.goc.gov.tr/ikincil-koruma)

sağlanmıştır. Şartlı mültecilerin üçüncü ülkeye yerleştirilene kadar Türkiye’den kalmasına izin verilir. İkincil koruma ise mülteci veya şartlı mülteci statüsü alamayan
ancak ülkesine döndüğünde zulüm ile karşılaşacak olan göçmenlerin koruma
kapsamına alınmasını sağlar.
Uluslararası koruma kapsamındaki üç statünün yanı sıra Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanununa geçici koruma statüsü eklenerek kitlesel sığınma
durumlarında ortaya çıkan acil koruma ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.
Kanun kapsamında geçici koruma şöyle tanımlanmaktadır:
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“Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici
koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen
yabancılara geçici koruma sağlanabilir.”
10

Bu kanun ile 2011 yılında Suriye’den yerinden edilen göçmenlerin mevcut
çatışmaların sürmesi nedeniyle ülkelerine dönememeleri ve acil müdahale gerektirmesi nedeniyle koruma kapsamına alınması amaçlanmıştır.

Uluslararası
Başvurusu
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

29.678
30.311
34.112
64.232
66.167
112.415
114.537
56.417

Koruma Geçici
Koruma
Kapsamındaki
Suriyeliler
14.237
224.655
1.519.286
2.503.549
2.834.441
3.428.786
3.623.192
3.581.636

Şekil 3: Yıllara göre uluslararası koruma başvuruları ve geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin
sayıları. Kaynak: T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Erişim Tarihi: 12.06.2020
Erişim Linki: (https://www.goc.gov.tr/uluslararasi-koruma-istatistikler),
(https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638)

Türkiye’nin yakın dönem göç serüvenini incelediğimizde Türkiye’nin göç
alan ve geçiş ülkesi konumu ön plana çıkıyor. Türkiye’ye uluslararası koruma
kapsamında başvuranların sayısı yıllara göre değişim göstermekle beraber özellikle
2017 ve 2018 yıllarında Afganistan ve Irak’taki çatışmaların artmasıyla yükselmiştir.
2019 yılında da 35.042 başvuru ile en çok uluslararası koruma talep eden göçmen
grubu Afganlar oldu. Bunu Irak ve İranlı mülteciler takip etti. Şartlı mülteci
statüsünün hukuki kapsamı göçmenleri üçüncü bir ülkeye yerleştirilene kadar Türkiye’de kalmasına izin vermesine rağmen bu yerleştirme her zaman mümkün olmamaktadır. Bu durum bu ülkelerden gelen göçmenlerin önemli bir kısmı düzensiz
göçmen statüsünde olmasına neden olmakta ve sağlık, eğitim ve istihdam olanaklarına ulaşmakta zorluk çekmektedirler.

8
T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda Geçici
Koruma”. Erişim Linki: https://www.goc.gov.tr/yabancilar-ve-uluslararasi-koruma-kanununda-gecici-koruma Erişim
Tarihi: 12.06.2020.
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2011 yılında başlayan iç savaş ile Türkiye yerinden edilmiş 6,6 milyon Suriyeli mültecinin 3,5 milyonunu ağırlayarak Suriyeli mültecilere en çok ev sahipliği
yapan ülke oldu. Türkiye’den geçici koruma talebinde bulunan Suriye vatandaşları,
Suriye’den gelen mülteciler ve devletsiz kişiler geçici koruma kapsamında kabul
edilirler. Ayrıca geri dönüşü talep etmedikleri sürece ülke içerisinde kalma haklarına
sahiptirler. Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler sağlık hizmetleri, sosyal
yardım, psikolojik destek ve istihdam haklarına erişebilirler.
11

Önemli bir kısmı kamp dışında ülke içerisinde yaşayan, bugüne kadar 450
binden fazla bebeğe Türkiye’de sahip olan, 650 bin öğrencinin okullarda eğitim
gördüğü, 1.2 milyonunun işgücü piyasasında aktör olduğu ve Türkiye’nin birçok
şehrine yayılan Suriyelilerin, ülkelerindeki savaş halinin devam etmesi ve ne zaman
biteceğine dair belirsizlik nedeniyle ülkelerine ya da üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeleri güçleşmiştir. Gün be gün geldikleri ülkede tutunmayı başarabilen göçmenler
ülkelerindeki krizin neredeyse 10 yıldır sürmesi nedeniyle dönmeyi tercih etmeleri
pek olası değildir.
12

Türkiye hükümetinin Suriye krizi başladığından bu yana gelen Suriyeli
göçmenlere yönelik misafirperver bir dil kullanmasına rağmen göçün doğasından
kaynaklı göçmenler birçok sorunla da karşı karşıya gelmektedir. 2013’ten itibaren
Suriyelilerin kamp dışı alanlarda, şehir merkezlerinde yaşamaya başlamasıyla birlikte ekonomik faaliyetlerin içinde yer almaları süreci başlamıştır. İlk başlarda sosyal
güvencesi olmadan kayıt dışı çalışan Suriyeliler, geçici koruma altındakilere çalışma
hakkı tanımasıyla kayıtlı istihdama geçmeye başlamıştır. Bu düzenleme kapsamında
6 yıldır Türkiye’de yaşamış olmak ve 10 yerli vatandaşın çalıştığı iş yerinde 1 Suriyeli çalışabilir. Bu kapsamda 2018 yılında sadece 34.573 Suriye vatandaşı çalışma
izni alabilmiştir. Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı düşünüldüğünde bu rakam bir
azınlığı temsil etmektedir. Çalışma iznine sahip olmayan Suriyeliler hala sosyal
güvencesi olmadan, ucuz işgücü olarak çalışmaya devam etmektedirler. Bununla
beraber yerinden edilmiş göçmenlerin müzmin problemlerinden biri olan yoksulluk
nedeniyle neredeyse Suriyeli göçmenlerin yarısını oluşturan 18 yaş altındaki çocukların aile ekonomisine katkı sağlamak için inşaat, tarım, tekstil gibi sektörlerde ucuz
işgücü olarak çalıştıkları ve eğitim ve yaşam haklarından mahrum kaldığı görülmektedir.
13

9
UNHCR, “Global Trends: Forced Displacement in 2018”, 2018. Erişim Linki: https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf
Erişim Tarihi: 11.06.2020.
12
M. Murat Erdoğan, “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler”, Konrad Adenauer Stiftung, 2019, s.24. Erişim Linki:
https://www.kas.de/documents/283907/7339115/T%C3%BCrkiye%27deki+Suriyeliler.pdf/acaf9d37-7035-f37c-4982-c4b18f9b9c8e?version=1.0&t=1571303334464 Erişim Tarihi:
12.06.2020.
13
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, “Yabancı Çalışma İzinleri İstatistikleri”, 2018, Erişim Linki: https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/31746/yabanciizin2018.pdf Erişim Tarihi: 12.06.2020.
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Bunlara ek olarak gerek Suriyeli mültecilerin gerekse de Türkiye’ye resmi yollarla
giriş yapmayan göçmenlerin Türkiye’den güvensiz koşullarla Avrupa’ya gitmektedir. 2019 yılında başta Afganistan, Pakistan ve Suriye olmak üzere toplam 454.662
düzensiz göçmen yakalanmıştır. Daha iyi bir yaşam koşullarına erişmek isteyen
göçmenler zor şartlarda yolculuk etmekte ve her an hayatlarını kaybetmek riskiyle
karşı karşıya kalmaktadırlar.

10
T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, “Düzensiz Göç”. Erişim Linki: https://www.goc.gov.tr/duzensiz-goc-istatistikler Erişim Tarihi: 12.06.2020.
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SONUÇ
Birçok insan çatışma, açlık, yolsuzluk, başarısız devlet politikaları nedeniyle
temel insan haklarına erişimlerinden mahrum bırakılıyor ve göç etmeye zorlanıyor.
Ancak günümüzde küresel işbirliğinin ve ortak politikaların yürütülememesi, politik
ve sosyal krizler ve yabancı düşmanlığının artması nedeniyle mülteci tanımı birçok
yerinden edilmişi dışlıyor ve göç etmek zorunda kalan kişilerin ülkelerinden dışarı
çıkmalarına rağmen eğitim, sağlık ve çalışma gibi temel haklara erişimleri kısıtlanıyor.
Zorunlu göçün nedenlerini ortadan kaldırmak ve insanların ülkelerinde daha
iyi bir yaşam sürdürmelerinin temel yolu ise devletlerin bunu ulusal sorun olarak
değil küresel bir sorun olarak kabul edip uluslararası kamu malı olarak görmelerinden geçiyor. Birçok insan ülkesindeki çatışmalardan ve savaştan dolayı göç etmek
zorunda kalıyor. Çatışmaların ve savaşın önlenerek barışı kalıcı hale getirmek;
birçok yapısal ve içsel faktörün birlikte değerlendirilmesini gerektiriyor. Örneğin
açlık, gelir adaletsizliği, yoksulluk, kuraklık, sağlık hizmetlerinin yetersizliği, cinsiyet eşitsizliği, eğitim imkanlarının kısıtlığı gibi faktörler aynı zamanda çatışmaları
ve şiddeti de doğurmakta; birbirlerini etkileyen ve besleyen ve sürekli şartları
kötüleştiren bir süreç oluşturuyor. Yapısal sorunları tespit etmek ve sürdürülebilir
küresel göç yönetişimi oluşturmak birçok sorunu bir arada değerlendirmeyi ve
çözüm için işbirliğini gerektirmektedir.
İçerisinden geçtiğimiz pandemi süreci bu durumun ihtiyacını göstermektedir.
Toplum içerisinde en savunmasız gruplardan olan göçmenler pandemi sürecinden de
en çok etkilenen gruplardan birini oluşturmaktadır. Gerek çalışma hayatındaki
güvencesizlikleri gerekse de geldikleri ülkedeki sağlık imkanlarına erişimlerinde
yaşadıkları problemler onları risk grubuna koymuştur. Üstelik pandemi sürecinin
yabancı düşmanlığını arttırması ve sığınma taleplerini askıya alması gelecek dönemde krizin derinleşmesine neden olabilir.
Yaşanacak krizleri önceden tespit edip acil müdahaleler uygulamak krizlerin
meydana geldikten sonra çözülmesinden daha verimli sonuçlar verecektir. Göçmenlerin daha iyi yaşam koşullarına ulaşması için küresel göç yönetişimin aktif hale
gelmesi devletlerin bunu

11

KAYNAKÇA
ADIGÜZEL, Yusuf, “Küreselleşme Çağında Göç”, İstanbul Üniversitesi, 2017. Erişim Linki:
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/sosyoloji_lisans_ao/kuresellesme_caginda_goc.pdf Erişim
Tarihi: 08.06.2020.
ERDOĞAN, M. Murat, “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler”, Konrad Adenauer Stiftung, 2019,
s.24. Erişim Linki: https://www.kas.de/documents/283907/7339115/T%C3%BCrkiye%27deki+Suriyeliler.pdf/acaf9d37-7035-f37c-4982-c4b18f9b9c8e?version=1.0&t=1571303334464
Erişim Tarihi: 12.06.2020.
İÇDUYGU, Ahmet, “Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere”, MiReKoç. 2014. Erişim Linki: https://mirekoc.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/01/Tu%CC%88rkiyenin-Uluslararas%C4%B1-Go%CC%88c%CC%A7-Politikalar%C4%B1-1923-2023_.pdf Erişim Tarihi: 07.06.2020.
International Organization for Migration, “Key Migration Terms”, Erişim Linki: https://www.iom.int/key-migration-terms Erişim Tarihi: 05.06.2020.
International Organization for Migration, “Glossary on Migration”, 2019. Erişim Linki: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf Erişim Tarihi: 05.06.2020
KARPAT, Kemal, “Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler”, Timaş Yayınları,
İstanbul, 2010.
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, “Yabancı Çalışma İzinleri İstatistikleri”, 2018, Erişim
Linki: https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/31746/yabanciizin2018.pdf Erişim Tarihi:
12.06.2020.
T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Erişim Linki: https://www.goc.gov.tr/
Erişim Tarihi: 12.06.2020.
UNHCR, “Asylum-seeker”. Erişim Linki: https://www.unhcr.org/asylum-seekers.html Erişim
Tarihi: 05.06.2020.
UNHCR, “Global Trends: Forced Displacement in 2018”, 2018. Erişim Linki: https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf Erişim Tarihi: 11.06.2020.
United Nations, “Migrant and Refugee”. Erişim Linki: https://refugeesmigrants.un.org/definitions
Erişim Tarihi: 05.06.2020.

