
GÖÇ 
FARKINDALIĞI 
EĞİTİMİ
Eğitmen El Kitabı

Çok Kültürlü Bölgelerde 
Sosyal Katılımın 
Güçlendirilmesi Projesi

Dü
ny

a 
Va

ta
nd

aş
lığ

ı E
ği

tim
 S

er
is

i V



2

GÖÇ FARKINDALIĞI EĞİTİMİ Eğitmen El Kitabı

GÖÇ FARKINDALIĞI EĞİTİMİ
Eğitmen El Kitabı

Bu yayınla veya çoğaltılması ile ilgili tüm 
yazışmalar aşağıdaki adresle yapılmalıdır.

Yuva Derneği
 
Osmanağa Mahallesi
Kazasker Sokak 
No:8_4 Detay İş Hanı 
Kadıköy-İstanbul /TR

Tel: + 90 (216) 325 00 44
E-posta: yuva@yuva.org.tr
https://www.yuva.org.tr/

Bu doküman, AB tarafından finanse 
edilen TR2016/DG/03/A1-01/070 
hibe sözleşmesi numaralı Fostering 
Social Inclusion in Multicultural 
Regions Projesi kapsamında 
hazırlanmıştır. Bu belgenin 
içeriğinden sadece Yuva Derneği 
sorumludur. Ve bu içerik herhangi 
bir şekilde mali katkı sunan 
kurumların görüş veya tutumunu 
yansıtmaz.

Çok Kültürlü Bölgelerde 
Sosyal Katılımın Güçlendirilmesi Projesi

/yuvadernegi
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Çok Kültürlü Bölgelerde 
Sosyal Katılımın Güçlendirilmesi 
Projesi 

Y    uva Derneği, sivil alana ve kuruluşların 
göç ve sosyal içermeye yönelik 
kapasitelerine katkıda bulunmak 

amacıyla bir dizi proje geliştirmekte ya da bu 
projelerin doğrudan uygulayıcısı olmaktadır. 
Bu kapsamda yürütülen projelerden biri olan 
“Çok Kültürlü Bölgelerde Sosyal Katılımın 
Güçlendirilmesi” projesi ile temel olarak, 
yerel yönetimlerle işbirliği içinde çok kültürlü 
bölgelerde gerçekleştirilen sosyal içerme 
faaliyetlerine odaklanılarak, Türkiye ve İsveç’teki 
sivil toplum örgütleri arasında bilgi alışverişinde 
bulunulması, Türk STK’larının sosyal içerme 
müdahaleleri konusunda farkındalığının 
artırılması ve kurumların sosyal içermeye 
yönelik çalışmalarının etkisinin artması 
amaçlanmaktadır.

Proje süresince İsveç, Almanya ve Türkiye’ye 3 
Çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Çalışma 
ziyaretlerinin, Türkiye ve İsveç sivil toplum 
örgütlerine ve belediyelere, meslektaşlarının 
sosyal içerme müdahalelerindeki zorluklara nasıl 
çözüm bulduklarını yerinde görme ve öğrenme 
şansı vermesi hedeflenmektedir. Ayrıca çalışma 
ziyaretlerinin, proje ortakları arasında kurulan 
diyaloğun geliştirilmesine, sürdürülmesine ve 
yeni organizasyonel ilişkilerin eklenmesine 
katkıda bulunarak, sürdürülebilirliğe de 
katkı sunması beklenmektedir. Bu çalışma 
ziyaretlerinin sonuçları, ortakları bir araya 
getiren bir çalıştay aracılığıyla tartışılacaktır. 
Ayrıca, projeden edinilen deneyimler, kuruluşlar 
tarafından getirilen öneriler ve geri bildirimler 
bir sunuş belgesi aracılığı ile katılımcılar ve sivil 

toplum aktörleri ile paylaşılacaktır. Bu çalışmaya 
ek olarak, Türkiyeli sivil toplum örgütlerinin 
deneyimlerini, bilgilerini paylaşabilmeleri ve 
ilgili AB müktesebatı (İstanbul) ve sosyal içerme 
konusundaki deneyimlerini aktarabilmeleri 
ve arttırabilmeleri için bir Panel organize 
edilecektir. Ayrıca proje kapsamında, uygulayıcı 
ve partner kuruluş tarafından yürütülmüş/
yürütülen 2 sosyal uyum projesi bir komite 
tarafından değerlendirilecek ve bu projelerin 
değerlendirmeleri bir rapor aracılığı ile 
paylaşılacaktır.
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Yuva Derneği

Yetişkin öğrenmesi yoluyla sürdürülebilir yaşam tarzlarının yaygınlaşması, yoksulluğun azaltılması ve 
demokratikleşme amaçlı faaliyetler yürütür ve katılımcı eğitim yöntemlerini destekler.

YUVA; tüm canlıların ve bizden sonraki nesillerin haklarına saygılı, sürdürülebilir bir yaşam ve adil, 
eşit, yoksulluğun ortadan kalktığı bir gelecek oluşturmak vizyonuyla yola çıkmış bir kurumdur.

Ekoloji, insan hakları ve yurttaşlık 
eğitimleri ve kültürler arası öğrenme 
programlarının geliştirilmesi ve 
uygulanması.

Türkiye’de yaygın yetişkin öğrenimi 
etkinliklerine katılımın artırılması 
amacıyla yetişkin öğrenimi 
kurumlarıyla işbirliği geliştirilmesi.

Dezavantajlı toplulukların ve bireylerin 
kendi kendine yeterli hale gelmesini 
sağlamak daha iyi bir gelecek inşa 
edebilmeleri için istihdam programları.

 Çalışma alanları aşağıdaki şekilde özetlenebilir,

YUVA, insanların ve tüm canlıların birbirine bağımlılığının farkında 
olan, çeşitliliğe değer veren, barışçıl ve içerici, yaşadığı yer ve 
toplumda aktif olarak hem insanlar hem de tüm canlılar arası eşitlik, 
adalet ve dayanışmayı savunan bir yaşam biçimini yaygınlaştırabilmek 
için halka açık tartışmalar ve etkinlikler düzenler.

Bugün, İstanbul Kadıköy’deki genel merkezinin yanında farklı 
şehirlerde yürüttüğü çalışmalarıyla yılda yaklaşık 20.000 kişiye hizmet 
götürmektedir.
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Göç Farkındalığı Eğitim Programı 

● Ekip arkadaşınızla karşılıklı beklentilerinizi paylaşın ve birlikte nasıl çalışacağınızı ve  
eğitim akışını belirleyin. 

● Gerçekleştireceğiniz eğitimden önce farklı katılımcı sayılarına göre oturumlarınızı nasıl 
uygulayacağınızı planlayın. Örneğin grup çalışmalarında kaç gruba bölünecek, her grupta en az 
kaç katılımcı olmalı gibi hazırlıklarını önceden ekip arkadaşınızla birlikte yapın. 

● Katılımcı sayınızı kontrol edin ve uygun oturum düzeninizi oluşturun.

● Eğitim malzemelerinizi, notlarınızı ve kişisel eşyalarınızı yerleştirmek için kendinize uygun  
bir alan belirleyin. İnternet bağlantınızı ve kullandığınız eğitim platformunu (zoom gibi) kontrol 
edin.

● Eğitim dokümanlarınızı kontrol edin. Eğer eksik dokümanınız varsa tamamlayın.

●  Yapacağınız uygulamaların ve programın üstünden geçin. (Bu hazırlığı eğitimden önce 
tamamlamak, son dakikaya bırakmamak önemli.)

1. Eğitime Başlarken

HAZIRLIKLAR



7 

GÖÇ FARKINDALIĞI EĞİTİMİ Eğitmen El Kitabı

EĞİTİME BAŞLARKEN

NEDEN BÖYLE BİR EĞİTİM YAPIYORUZ

GÜNÜN PROGRAMI

Öncelikle kendinizi tanıtın. Unutmayın, bugün göç, 
mülteciler ve tüm yaşananlara ilişkin farkındalık 
yaratabilmek için bu eğitimi yapıyoruz. Katılımcılarımızın 
düşüncelerini önemseyen, katılımcılarımızın fikirleriyle 
de şekillenecek bir eğitim yapıyoruz. Bu nedenle 
kendinizi rahat hissetmeniz, katılımcılarınızı da rahat 
hissettirmeniz önemli. Güler yüzlü olun, bugün birlikte 
keyifli vakit geçireceğinizi katılımcılarınızla paylaşın.

Kısaca kendinizi tanıttıktan sonra katılımcılara zaman 
ayırıp, eğitime geldikleri için teşekkür edin ve neden 
böyle bir eğitim yaptığınızdan bahsedin.

Zorunlu ya da değil, yer değiştirme durumunda 
insanların karşılaştıkları zorlukları ve bunlara dair 
çözümleri konuşabilmek; farklı toplulukların uyum 
içinde yaşamasıyla ilgili birlikte düşünmek için bu eğitimi 
gerçekleştirdiğinizi katılımcılarla paylaşabilirsiniz. 
Bu eğitimin uygulamalar içerdiğini ve katılımcıların 
fikirleriyle, katılımıyla beslendiğini de vurgulayın. Bu 

Günün programını kısaca oturumların akışından 
bahsederek katılımcılarınızla paylaşın. Eğitimin 
kaçta biteceğini mutlaka katılımcılarınızla 
paylaşın. Programın istenilen zamanda 
bitirilmesi için hep birlikte zamanlamaya dikkat 
etmeniz gerektiğini söyleyin. Hatta bu konuda 
katılımcılarınızdan destek isteyin.

nedenle tartışmalara katılmaları ve fikirlerini açıkça 
ifade etmelerinin sizin için önemli olduğuna vurgu 
yapabilirsiniz.
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• Programı sunduktan sonra birbirimizi kısaca tanıyıp, ardından eğitime başlayacağınızı söyleyin. 

 

• Biraz daha yakından tanışmak için şimdi farklı bir uygulama yapacağınızı söyleyerek tanışma uygulamasına 

geçebilirsiniz.

AKIŞ     SÜRE

• Açılış ve tanışma 20 DK

• 1. Oturum: Kavramlar ve Doğru Bilinen Yanlışlar 70 DK

• Ara 10 DK

• 2. Oturum: Sosyal Uyum ve Yerel Yönetimlerin Sosyal Uyumdaki Rolü         80 DK

• Değerlendirme ve Kapanış 15 dk

PROGRAM
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●  Katılımcılara hep birlikte bir tanışma uygulaması yapacağınızı 
iletin ve aşağıdaki yönergeleri paylaşın. 

Birazdan küçük  gruplara ayrılacağız. Buluşma saati uygulamasında 
üç ayrı saat bulunuyor. Her saat için ayrı bir konuşma gündemi var. 
Hangi gündeme ne kadar süre ayırmak istediğinize grup olarak karar 
verebilirsiniz. Dilediğiniz anda bir sonraki saate geçebilirsiniz, önemli olan 
her saatin yanında bulunan soruyu konuştuğunuzdan emin olmanız.

Tanışma uygulaması için üzerinde saatlerin ve konuların yer aldığı görseli 
ana ekrana yansıtın.(Ek 1)  Aynı zamanda sohbet kısmından (chat) da 
katılımcılara soruları iletin. Dilerlerse ekranın fotoğrafını çekmelerini 
hatırlatabilirsiniz.

2. Tanışma Uygulaması

SEÇENEK A. BULUŞMA SAATİ

Soruları aşağıda bulabilirsiniz:

13.00 - Biraz kendinden bahseder misin? Neler yapıyorsun?

13.07 - Seyahate çıkmaya karar verdin. Nereye gidersin, neden? 

13.14 - Halen doğduğun yerde mi yaşıyorsun? Hep aynı yerde mi yaşadın? 
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Toplam sürelerinin 20 dakika olduğunu paylaşın. 
Gruplar çalışmalarını tamamladıktan sonra 
ana ekrana geri döndüklerinde buluşma saati 
uygulamasının kendileri için nasıl geçtiğini, 
sürenin yetip yetmediğini sorabilirsiniz. 
Paylaşmak isteyen katılımcılara söz vererek 
onları dinleyin. 

Bu uygulamanın bir tanışma uygulaması 
olduğunu ve önemli olanın eğitime girerken 
katılımcıların kendilerini rahat ve güvende 
hissedebilecekleri bir alan yaratmak olduğunu 
kendinize hatırlatın. O nedenle katılımcılar 
bir şey paylaşmak istemezse veya birkaç kişi 
söz alırsa lütfen kimseyi konuşmaları için 
zorlamayın. 

Uygulamaya katıldıkları için katılımcılara 
teşekkür edin ve isimlerinin yanına temsil 
ettikleri kurumu eklemelerini rica edin. Şimdi 
eğitimin ilk oturumuna geçeceğinizi paylaşın. 
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●  Katılımcılarla genel grupta kısa bir tanışma uygulaması 
yapacağınızı paylaşın ve ardından 5 adımda sen 
uygulamasını anlatın. 

2. Tanışma Uygulaması
SEÇENEK B. 5 ADIMDA SEN

1

2

3

4

5

Her katılımcı sıra 
kendisine geldiğinde 4 
adımda aşağıdaki sorular 
yardımıyla  kendinden 
bahsedecek ve 1 adımda 
da arkadaşına sözü  
verecektir. Örnek olması 
açısından ilk uygulamayı 
siz gerçekleştirin ve 
katılımcılardan birine 
sözü verin.
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ADIMDA 

SEN5
GÖÇ FARKINDALIĞI EĞİTİMİ Eğitmen El Kitabı

1. İsmin nedir?

2. Hangi ilden bağlanıyorsun? 

3. Ne ile meşgulsün? (Okumak - çalışmak gibi)

4. Yapmaktan keyif aldığın bir şeyi bizimle paylaşır mısın? 

5. Yanındaki kişiye sözü verebilirsin. (Sağın,  solun, - aşağısı ya da  yukarısı) 



13 ADIMDA  
SEN5

GÖÇ FARKINDALIĞI EĞİTİMİ Eğitmen El Kitabı

1. 

2.

 

3. 

4. 

5. 
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● Mülteci, göçmen, sığınmacı, geçici koruma altında 
olmak gibi statüleri bilmek.

● Yasal mevzuatı ve Türkiye’nin taraf olduğu 
sözleşmeleri bilmek.

● Türkiye’de Suriyeli mültecilerin tabi olduğu yasal 
mevzuatların neler olduğunu bilmek.

● Türkiye’de mültecilerin hangi haklara sahip 
olduğunu ve hangi hizmetlerden yararlanabildiğini 
öğrenmek.

   1. OTURUM
ÖĞRENME HEDEFLERİ

Süresi: 70 dakika
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● Tanımlar, kavramlar ve statüler üzerine 
katılımcıların katkılarıyla konuşulur.  
(15 dakika)

● Her bir kavram için 3’er dakika boyunca 
katılımcıların görüşlerini paylaşmaları için 
zaman verilir. Metot olarak sözlü ifade 
veya menti uygulaması kullanılabilir.

1. Göç nedir? “Göç” kelimesini duyunca 
zihninizde ne canlanıyor? 

2. Göçmen nedir? “Göçmen” kelimesini 
duyunca zihninizde ne canlanıyor?

3. Sığınmacı nedir? “Sığınmacı” kelimesini 
duyunca zihninizde ne canlanıyor?

4. Mülteci nedir? “Mülteci” kelimesini 
duyunca zihninizde ne canlanıyor?

5. “Geçici Koruma Altında” olmak ne 
demek? 

1. OTURUM AKIŞI Süre: 70 dakika
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● Katılımcıların katkılarıyla ortaya çıkan 
tanımlar toparlanır. 

● Göç, göçmen, sığınmacı, iltica, mülteci, 
geçici koruma altında kavramlarının 
tanımları katılımcılarla paylaşılır. (10 dk.)

● Doğru - Yanlış uygulaması  (25 dk.) Menti 
uygulaması üzerinden doğru ve yanlış 
seçenekleriyle bağlantı paylaşılabilir.

Beş madde uygulama için yeterli olacaktır. 
Eğitimi alacak gruba dair bilginiz varsa, 
seçimi kendiniz yapabilirsiniz. Yoksa, önerilen 
maddeler sonraki sayfada kalın olarak 
yazılmıştır.

1. OTURUM AKIŞI Süre: 70 dakika
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1. Suriyeliler Üniversitelere Sınavsız Giriyor. 

Türk vatandaşı olmayan her öğrenci yabancı 
öğrenci statüsündedir. Suriyelilerin ne devlet 
üniversitelerinde ne de vakıf üniversitelerinde 
diğer yabancı uyruklu öğrencilere göre bir avantajı 
yoktur.  Bir yabancı öğrencinin devlet üniversitesine 
girmesi için Yabancı Öğrenci Sınavına (YÖS) girmesi 
gerekmektedir. Yani sınava girmeden istedikleri 
üniversitede okudukları iddiası uydurmadır. Vakıf 
üniversitesine girmek istediğinde ise o üniversitenin 
belirlemiş olduğu kriterlere uymak zorundadır.
 
2. Devlet Tarafından Suriyelilere Maaş 
Veriliyor. 

Devlet şimdiye kadar hiçbir zaman kendi 
bütçesinden Suriyelilere aylık bağlamamıştır. 
Türkiye’de Geçici Koruma veya Uluslararası Koruma 
altında olan ve belli kriterleri sağlayan kişilere, 

1. OTURUM AKIŞI Süre: 70 dakika

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve ismi 
Sosyal Uyum Yardımı (SUY) olan aylık 155 lira 
destek verilmektedir. Bu para Türkiye’de yaşayan 
Suriyelilerin hepsine değil sadece belli kriterlere 
sahip kişilere verilmektedir. Bu paranın ihtiyaç 
sahibi kişilere ulaştırılmasına Türk Kızılay’ı, KIZILAY 
KART sistemi ile aracılık etmektedir.

3. Suriyeli Mülteciler Hastanelerde Öncelikli 
Hasta Sayılıyor.

4. Suriyeliler Çalışma İzni Alıp İstediği Yerde 
Çalışıyor.

5. Üniversiteye Giden Her Suriyeliye Devlet 
Burs Veriyor. 

6. Suriyeliler Arabaları için Vergi Ödemiyor.
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7. Suriyeliler 5 Yıl Sonra Türk Vatandaşı 
Oluyor.

5901 nolu Türk Vatandaşlık Kanununda 
vatandaşlığın nasıl kazanıldığı ile ilgili şartlar 
açıkça belirtilmiştir. Türkiye’de bulunan Suriyeliler 
Geçici Koruma statüsüne sahiptir. Geçici koruma 
kapsamında olan kişilerin 5 yıl ikamet yoluyla Türk 
Vatandaşı olma hakları yoktur. Eğer böyle olsaydı 
2015 yılının sonuna kadar gelmiş olan 2 milyon 
503 bin 549 Suriyelinin tamamının Türk Vatandaşı 
olması gerekiyordu. Fakat son açıklanan sayıya 
göre Türk Vatandaşı olan Suriyelilerin sayısı 110 
bin. Benzer şekilde Geçici Koruma altında bulunan 
Suriyelilerin bir Türk vatandaşı ile evlenip evlilik 
yoluyla Türk vatandaşı olma hakları da yoktur.
 
8. Suriyeliler Fatura Ödemiyor.

Ödüyor. 

1. OTURUM AKIŞI Süre: 70 dakika

 
9. Seçimlerde Suriyeliler de Oy Kullanıyor.

İstisnai vatandaşlıktan yararlanarak Türk vatandaşı 
olan Suriyeliler vatandaşlığa kabul edildikten 1 yıl 
sonra oy kullanma hakkını kazanır. Son açıklanan 
sayıya göre Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı 
110 bin olup, son yapılan seçim olan 31 Mart yerel 
seçiminde yalnızca 53 bin 99 Suriye asıllı Türk 
vatandaşı oy kullanma hakkını elde etmiştir. 

10. TOKİ Evleri Suriyelilere Ücretsiz 
Veriliyor.

11. Suriyeliler Çocuklarını İstedikleri Okula 
Kayıt Yaptırabiliyor.
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Tartışma kısmı sona erdikten sonra,

teyit.org - Suriyeli mülteciler: #1 Olağan 
Şüpheliler videosundan alıntıyı gösterin. 

Videonun katılımcılara gösterilecek kısmı aşağıda 
belirtilmiştir:

“Ekim 2016’dan bugüne teyit.org’a Suriyeli 
Mültecilerle ilgili 271 ihbar gönderildi. İncelenen 
25 şüpheli bilgiden 23 yanlış sadece 2’si doğru. 
Sahip oldukları her şeyi iç savaşın yerle bir ettiği 
Suriye’de bırakıp Türkiye’ye sığınmak zorunda 
kalan mülteciler neden sahte haberlerin hedefinde. 
Gerçeklikleri sorgulamadan binlerce insan bu 
haberlere neden inanıyor?”

● Sizce Türkiyelilere verilen hizmetlerden 
hangileri Suriyelilere uygulanabilir?
Üzerine  grup çalışması yapılır.  

● Katılımcıların paylaştıklarıyla birlikte 
Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin Yaşam Koşulları 
paylaşılır. Suriyeli Mültecilerin ulaşabildikleri 
hak ve hizmetler paylaşılır. (10 dakika)

● Yasal mevzuat, Türkiye’nin taraf olduğu 
sözleşmeler ve geçiçi koruma kapsamındaki 
Suriyeliler ile ilgili istatistik bilgileri 
katılımcılarla paylaşılır ve oturum sonlandırılır. 
(10 dakika)

1. OTURUM AKIŞI Süre: 70 dakika

Prof. Dr. M.Murat Erdoğan Röportajı : AB - Türkiye Ekseninde Göç - https://youtu.be/Myf2kYnoxgs

https://multeciler.org.tr/suriyelilerle-ilgili-dogru-bilinen-yanlislar/

https://ingev.org/raporlar/INGEV_Suriyeliler_ile_ilgili_Dogru_Bilinen_Yanlislar_Arastirmasi_One_Pager_TR.pdf

https://multeciler.org.tr/wp-content/uploads/2020/01/dogru-bilinen-yanlislar-2020-2.pdf
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YILLARA GÖRE GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLER

https://www.unhcr.org/tr/turkiyedeki-multeciler-ve-siginmacilar

https://www.goc.gov.tr/gecici- koruma5638
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YILLARA GÖRE GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLERİN İLK 10 İLE GÖRE DAĞILIMI

Suriyeli mülteciler: #1 Olağan Şüpheliler  https://youtu.be/Myf2kYnoxgs

Türkiye’den Almanya’ya Göç 1  https://youtu.be/5B5lpUACeBE

Türkiye’den Almanya’ya Göç 2  https://youtu.be/HqfHP96C4hU

Türkiye’den Almanya’ya Göç 3  https://youtu.be/39NJ5pDEMAo 

İSTANBUL GAZİANTEP HATAY ŞANLIURFA ADANA MERSİN BURSA İZMİR KONYA KİLİS
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1951 senesinde Birleşmiş Milletler tarafından 
kabul edilen Mültecilerin Statüleriyle İlgili 

Sözleşme, bugün dünya üzerindeki ülkelerin yarısından 
fazlası tarafından imzalanmış durumdadır. Sözleşmenin 
uygulanışını denetleyen Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (BMMYK) aynı zamanda mültecilere 
öncelikli olarak insanî yardım konusunda destek veriyor.
Sözleşmeye göre mülteci, ülkesini terketmiş ve ırkı, dini, 
tabiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya 
siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı 
sebeplerle korktuğu için ülkesine dönemeyen kişidir. 
Bir mülteciye sunulması gereken korunma, zulüm veya 
ölüm tehlikesi içinde olduğu ülkesine geri gönderilmeme 
hakkıdır (right of non-refoulement: Zulüm tehlikesi olan 
yere geri gönderilmeme hakkı). Bir hükümet mülteciyi 
üçüncü bir ülkeye göndermek istiyorsa ve mültecinin 
üçüncü ülkeden kendi ülkesine gönderilme olasılığı varsa 
bu kural gene geçerlidir.

Hükümetlerin güvenlik (sığınma) talebinde bulunan 
mültecilerin iddialarını dinleme yükümlülüğü vardır. Bu 
ilke 1951 Sözleşmesi’ne taraf olsun ya da olmasın tüm 
devletler için geçerlidir. 1951 Sözleşmesi, mültecilerin 
güvenlik için vardıkları ülkede ayrımcılığa maruz 
kalmamaları ve tüm haklara sahip olmaları gerektiğinden 
de bahseder. Bununla birlikte ülkeler kimin “gerçek” 
mülteci olduğuna dair anlaşmazlık içindedir; gelir 
seviyesi yüksek ülkeler mültecilerin baskı kurbanları 
olmadıklarını, istediklerinin sadece daha iyi yaşam 
şartları olduğunu sıklıkla söylerler. Onları “ekonomik 
göçmen” olarak adlandırırlar. Hükümetler mültecilerin 
korkularını çoğunlukla abartılı ve gerçekten uzak 
bulurlar. Sığınmacı” ve “mülteci” terimleri arasında 
çoğunlukla fark gözetilmez. Mülteci terimi sığınma arayışı 
içinde olan ya da sığınma olanağına kavuşmuş kişi için 
kullanılır. “Mülteci” ve “sığınmacı” terimleri kanunen 
birbirinden ayrıdır ve farklı sonuçlar doğurur. Sığınmacı, 
mülteci olarak kabul edilmeyi bekleyen kişidir, aynı 
zamanda başvurusu değerlendirme aşamasında olan 
kişidir. Sığınma prosedürü esnasında göçmen büroları 
sığınmacının durumunun mülteci tanımlamasına 
girip girmediğini ve tüm mültecilik ölçütlerine uyup 

BİLGİ NOTU
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uymadığını belirler. Örneğin, sığınmacı, inandırıcı bir 
zulme uğrama tehlikesi içinde olduğunu ve ciddi bir 
suç (siyasi olmayan), insanlık suçu ya da savaş suçu 
işlemediğini kanıtlamak zorundadır. Sığınmacılar, 
başvurularının adil bir şekilde değerlendirilmesi 
hakkına ve başvuru gözden geçirilene kadar sığınmanın 
talep edildiği ülkede kalma hakkına sahiptir. Mülteci, 
“önceden” sığınmacı olan kişidir, bunun anlamı şudur; 
mülteci başvurusu kabul edilmiş kişidir. Mültecilik 
statüsüyle bağlantılı bir takım haklar mevcuttur, örneğin, 
yaşamını ya da durumunu tehlike içine sokacak ülkeye 
geri gönderilmeme hakkı, ayrımcılığa maruz kalmama 
hakkı ve sığınma hakkının verildiği ülkenin hükümeti 
tarafından temel ihtiyaç yardımı alma hakkı. Son elli 
yıl içinde, milyonlarca insan dünya üzerindeki pek çok 
ülkede sığınma hakkına kavuştu. Dünya genelinde halen 
yaklaşık 1,2 milyon sığınma başvurusu bekletilmektedir. 
Göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar Avrupa’da 
günümüzde birçok göçmen, sığınmacı ve mülteci her 
türlü zor durumla karşılaşmakta, bu insanların temel 
hakları ve onurları hergün çiğnenmekte. Mülteci ve 
sığınmacılar savaş, zulüm ya da güven ortamının 
yetersizliğinden kurtulmak için çoğunlukla evlerini, 

ülkelerini ve ailelerini terk etmek zorunda bırakılırlar. 
Dünya üzerindeki mültecilerin büyük bir çoğunluğu 
Avrupa’dan sığınma talebinde bulunmasa da, bazıları 
bu yola başvurur. Yükselmekte ve sürüp gitmekte 
olan milliyetçilik ve yabancı düşmanlığı ya da basitçe 
yabancı düşmanlığını besleyen politikacıların varlığı 
yüzünden Avrupa’da birçok hükümet sığınmacılara 
karşı çok katı önlemler almaya başladı. Bu önlemler 
genellikle sığınmacıların, sığınmak istedikleri ülkenin 
topraklarına ulaşmamasını sağlamaya yöneliktir. Güç 
bir durum içindeki, belirli bir gruba ait sığınmacı ve 
mültecilerin statüsü 1951 tarihli Cenevre Mültecilerin 
Hukuki Statüsüne ilişkin Sözleşme ile tanımlandı ve 
koruma altına alındı. Bugün Avrupa ülkelerinin çoğunda 
sığınmacıların havaalanlarında ve sınır karakollarında 
alıkonmasına izin veren yasalar mevcuttur. Bu yasalar 
uygulanırken sığınmacıların hakları çoğunlukla dikkate 
alınmaz. Başvurusu reddedilen kaçak göçmen ya da 
sığınmacıların sınırdışı edilmesi sıkça uygulanan, bazen 
onur kırıcı biçime dönüşen bir yöntemdir.
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Mültecilikle İlgili 
Temel Kavramlar

Göç kişilerin ya da kişilerden oluşan grupların 
uluslararası bir sınırı geçmesi veya bir 

devlet/ülke içerisinde yer değiştirmesi anlamına gelir. 
Sözlük tanımına bakacak olursak göç kavramının; 
siyasal, toplumsal ya da ekonomik nedenlerle bireylerin 
ya da toplulukların bulundukları, oturdukları yerleşim 
yerini bırakarak başka bir yerleşim yerine ya da 
başka bir ülkeye gitme eylemi olarak tanımlandığını 
görebiliriz. Ancak göç olgusunu sadece yer 
değiştirmeyle sınırlı tutmamak gerekir. Daha kapsamlı 
bir tanım yapmak gerekirse, insanların çalışmak ve 
kendine daha iyi bir yaşam umudu bulmak üzere, 
bulunduğu yeri bırakıp başka yerlere giderek orada kısa 
süreli ya da kalıcı olarak yerleşmesidir.

Göç gönüllü veya zorunlu, kısa ya da uzun dönemli 
olsun, bireylerin yaşamını toplumsal, siyasal, ekonomik 
ve kültürel olarak etkileyen başlıca unsur, yaşanılan 

mekânın değiştirilmesidir (Aksoy, 2012).
Göç tanımı üzerinden hareketle göçmenliği de 
tanımlamak mümkündür. Göçmen; hem maddi ve 
sosyal durumlarını iyileştirmek hem de kendileri veya 
ailelerinin gelecekten beklentilerini artırmak için 
başka bir ülkeye veya bölgeye göç eden kişi ve aile 
fertlerini kapsamaktadır. Esas olarak, ülkesinde zulme 
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için değil, 
eğitim ve çalışma gibi nedenlerle ayrılan kişiler olarak 
tanımlanabilir. Göçmenler, vatandaşı oldukları ülkelerin 
korumasından yararlanmaya devam ederlerken, daha 
iyi bir yaşam standardına kavuşabilmek için kendi 
istekleriyle bu yolculuğa çıkarlar.

Yine ilişkili olarak iltica hakkı kavramını da tanımlamak 
gerekir. İltica hakkı, ülkelerin önceden belirlenmiş 
koşullara uygun başvurularda bulunan kimselere 
verdiği hukuki ve politik bir haktır. Yaşadıkları ülkede 
cinsel, ırksal, dinsel, politik, kültürel vb ayrımcılıklara 
uğradığını gösteren belgelerle hak veren ülkelerin adlî 
makamlarına başvuran kimselerin başvuruları ülkenin 
ilgili komisyonlarınca incelenir ve eğer kabul görürse 
kişiye sığınma hakkı verilir. Olumsuz bir karar çıkması 
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durumunda, insani ve diğer ilgili gerekçelerle kalması 
yönünde izin verilmediği sürece ülkeyi terk etmelidir. 
İltica kelimesinin TDK’ya göre sözlük anlamı sığınmadır. 
İltica kavramı bizi doğrudan sığınmacı kavramını 
incelemeye iter.

Sığınmacı, mülteci olarak uluslararası koruma arayan 
ancak statüleri henüz resmi olarak tanınmamış kişilere 
denir. Bu terim genellikle, mülteci statüsü almaya 
yönelik başvurularının hükümet ya da Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından karara 
bağlanmasını bekleyen kişiler için kullanılır. Sığınmacı 
kavramı da bizi başka bir kavrama, mülteci kimdir 
sorusuna götürmektedir.

Mülteci; 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 
düşüncesiyle ülkesini terk ederek, başka bir ülkeye 
sığınma talebinde bulunan ve bu talebi o ülke tarafından 
“kabul” edilen kişi olarak tanımlanabilir. Ayrıca bir 
ülkede yaşanan iç savaş, savaş, çatışma, katliam ya da 

soykırım gibi durumlarda kitlesel sığınma talepleriyle 
mültecilik durumu oluşmaktadır.
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Mültecilerin Durumuna İlişkin  
Uluslararası Mevzuat

. . . 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 her şahıs...

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda düzenlenen özel bir 
konferansta, 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanmış ve 22 
Nisan 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme mülteci 
tanımını “1951 yılından önce ve Avrupa’da meydana gelen 
olaylar” şartlarıyla sınırlamıştır.
1967 yılında, 1951 sonrasındaki dönemde meydana gelen 

1951 Cenevre Sözleşmesi, mülteci tanımını yapan, 
mültecilerin hak ve sorumluluklarını çerçeveleyen 
ilk uluslararası sözleşmedir. Sözleşmede yapılan 
mülteci tanımı şöyledir:

olaylar sonucunda da mültecilere koruma sağlanmasının 
gerektiği kabul edilmiş, Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 
1967 Protokolü kabul edilerek Cenevre Sözleşmesi’nin 
tarih sınırlaması protokole taraf ülkeler için kaldırılmıştır. 
Cenevre Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye, 1967 
Protokolü’nü 1 Temmuz 1968 tarihinde onaylamış ancak 
Cenevre Sözleşmesi ile düzenlenen coğrafi sınırlama 
ilkesini sürdürmeyi seçmiştir.

Bu nedenle Türkiye sadece Avrupa Konseyi’ne üye 
ülkelerin vatandaşlarına mülteci statüsü verebilmektedir.

Cenevre Sözleşmesi’ne göre mültecilerin sorumlulukları; her 
mültecinin, bulunduğu ülkede, özellikle yasal düzenlemelere 
ve kamu düzeninin korunması için alınan önlemlere uyma 
yükümlülüğü vardır, şeklinde tanımlanmıştır.
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Hakları ise şöyle sıralanmıştır:

Ayrımcılık görmeme, din, mal mülk edinme, fikri sınai 
mülkiyet hakkı, dernekleşme hakkı, mahkemelere 
erişim, çalışma, eğitim, sosyal yardım, iaşe, sosyal 
güvenlik, yerleşme ve seyahat, seyahat belgesi / kimlik, 
idari ödemeler, varlıkların transferi…

Cenevre Sözleşmesi’ne taraf olan devletlerin 
yükümlülükleri ise ilgili maddelerde şöyle 
tanımlanmıştır:

Hayatlarının veya özgürlüklerinin tehdit altında bulunduğu 
bir ülkeden doğruca gelen, gecikmeden yetkili makamlara 
başvuran ve yasadışı girişlerinin veya bulunuşlarının 
geçerli nedenlerini gösteren mültecilere yasadışı yollardan 
girişleri veya bulunuşlarından dolayı ceza verilmeyecektir. 
(1951 Sözleşmesi, Madde 31)

Ülkede yasal olarak bulunan bir mülteci ancak; ulusal 
güvenlik veya kamu düzeni sebebiyle ilgili yasal sürece 
göre alınmış bir karara uygun olarak, diğer bir ülkeye 
kabulünü sağlayabilmesi için mülteciye makul bir süre 

tanındıktan sonra sınır dışı edilebilir. (1951 Sözleşmesi, 
Madde 32)

“Hiçbir Taraf Devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tabiiyeti, belli 
bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla 
hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin 
sınırlarına, her ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek 
veya iade (‘refouler’) etmeyecektir.” (1951 Sözleşmesi, 
Madde 33-1)

Taraf Devletler, mültecileri özümsemeyi ve vatandaşlığa 
almayı her türlü imkân ölçüsünde kolaylaştıracaklardır. 
Vatandaşlığa alınma işlemlerini çabuklaştırmaya 
ve bu işlemlerin masraflarını azaltmaya özel çaba 
göstereceklerdir. (1951 Sözleşmesi, Madde 34)

Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği veya onun görevini devralacak diğer herhangi 
bir Birleşmiş Milletler kuruluşu ile, görevini yerine 
getirirken işbirliği yapmayı ve özellikle onların işbu 
sözleşme hükümlerinin uygulanmasına nezaret etme 
görevini kolaylaştırmayı taahhüt ederler. (1951 Sözleşmesi, 
Madde 35)
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Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin Durumuna 
İlişkin Mevzuat

Türkiye çatışmanın ilk günlerinden 2015 bahar 
aylarına kadar “Açık Kapı” politikası ilan etmiş ve 

sınır kapısına gelen Suriye vatandaşlarını “sınırsız” 
olarak kabul etmiştir. Fakat Türkiye’de barınan Suriyeli 
vatandaşlar Türk yasalarına göre mülteci olarak kabul 
edilmemektedir. Bunun sebebi bir önceki bölümde 
belirtildiği üzere Türkiye’nin mültecilerin hukuki 
durumlarını ve sahip olduğu hakları belirleyen iki 
uluslararası sözleşmeyi imzalamış olmasına rağmen 
“coğrafi sınırlama” koşulu koymuş olmasıdır.
Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin sayısının artması ve 
durumun sürecin yakın zamanda sonuçlanmayacağının 
kabulü ile bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve 
2013’te kabul edilen Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu (YUKK) ülkemizde yaşayan yabancıların yasal 
statüsünü belirlemek için yürürlüğe konmuştur.[1]

Kanunda yer alan dört farklı koruma statüsü 
aşağıdaki şekildedir:

1. “Mülteci” statüsü 1951 Konvansiyonu’nun orijinal 
metnine uygun olarak uzun vadeli yasal entegrasyon 
ihtimali sunacak şekilde Avrupa kökenli bireylere 
ayrılmıştır.

2. “Şartlı Mülteci” statüsü “Avrupa-dışı ülkeler” 
menşeli bireylere verilmektedir, mültecilerle eşit 
haklara sahip değillerdir ve vatandaşlık yolu kapalıdır.

3. “İkincil Koruma” yukarıdaki kategorilere girmeyen 
ama savaş, ülke-içi silahlı çatışma durumlarında, 
“ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle 
şahsına yönelik ciddi tehdit” altındaki bireyleri 
kapsayan statüdür. Bu statü AB Sınıflandırma 
Yönergesiyle tamamen aynıdır; ama mülteci statüsü 
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sahipleriyle aynı haklara sahip değillerdir; dolayısıyla 
bu bireylerin de uzun vadede vatandaş olma hakları 
yoktur.

4. “Geçici Koruma”, Suriye’den gelen Suriye 
vatandaşları, vatansızlar ve mülteciler için geçerlidir. 
Bu Geçici Koruma Yönetmeliği hak sahiplerine yasal 
oturma, sağlık ve eğitim-öğretim hizmetlerine erişim, 
sosyal destek ve sınırlı çalışma hakları sağlamaktadır. 
Geçici koruma altındaki kişiler bireysel olarak 
uluslararası koruma talebinde bulunamazlar ve uzun 
vadede Türk vatandaşlığı ihtimalleri yoktur. Bu 
“geçici” statünün süresi hükümetin kararına
bırakılmıştır.

[1] Türkiye’de Suriyelileri Düşünürken Sınırları Zorlamak, Pınar Uyan S., Emre E.
 
[2] Türkiye nüfusu 2016 yılında 79.814.871 olarak kaydedilmiştir (Türkiye Nüfusu 2016, , 31 Ocak 2017).



30

GÖÇ FARKINDALIĞI EĞİTİMİ Eğitmen El Kitabı

● Sosyal uyumu tanımlayabilmek.

● Sosyal uyum için gerekli koşulları bilmek. 

● Yerel yönetimlerin sosyal uyumun 
sağlanmasındaki rolünü tanımlayabilmek. 
 
● Birlikte iyi yaşamın nasıl mümkün 
olabileceğini fark etmek.

● Birlikte iyi yaşam ve sosyal uyumun 
sağlanmasına bireysel olarak katkı 
sunmaya istekli olmak ve buna nasıl katkı 
sağlayabileceğimizi fark etmek.

   2. OTURUM
ÖĞRENME HEDEFLERİ

Süresi: 80 dakika
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Oturuma başlarken bu oturumda sosyal uyum ve 
yerel yönetimlerin sosyal uyumdaki rolü üzerine 
konuşacağımızı katılımcılarla paylaşın. Bir önceki 
oturumda olduğu gibi herkesin katkısının değerli 
olduğunu ve paylaşımlarımızın birbirimizden 
öğrenmemizi sağladığını söyleyip, katılmaya 
teşvik edebilirsiniz.  

Bireysel Çalışma (5 dakika)

Katılımcılardan kendileri için not alabilecekleri bir 
kağıt ve kalem edinmelerini rica edin. Herkesin 
mikrofonun kapalı olduğundan emin olduktan 
sonra, aşağıdaki soruları tek tek katılımcılara 
yöneltin. Her sorudan sonra 30-45 sn kadar 
bekleyin ve düşünüp, not almaları için katılımcılara 
fırsat verin.

1. Bulunduğunuz yerden başka bir şehre, 
ülkeye zorunlu nedenlerle göçtüğünüzü 
düşünün. İyi bir yaşam sürmeyi garanti 
altına alabilmek için ne gibi ihtiyaçlarınız 
olur? 

2. Belirlediğiniz ihtiyaçların karşılanması 
için kimler harekete geçmeli, destek 
olmalı? 

3. Gittiğiniz yere aidiyet duymanızı 
hissettirecek nelere ihtiyaç duyarsınız?

4. Bu ihtiyaçlarınız için kimlerin ve hangi 
kurumların destek vermesi gerekiyor?

2. OTURUM AKIŞI Süre: 80 dakika
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1. Sosyal uyum nedir? 

2. Sizce sosyal uyumun olmazsa olmazları 
nelerdir? 

3. Sosyal uyum nasıl sağlanır? 

4. Sizce Türkiye’de sosyal uyum nasıl 
kolaylaştırılabilir? Belediyelerin bundaki 
rolü ne olabilir?

5. Bunun için biz belediye çalışanlarının 
yapabileceği neler var? Birey olarak buna 
nasıl katkı sunabiliriz?

Grup Çalışması (25 dakika) 

Katılımcıları her grupta en az 3 kişi olacak 
şekilde gruplara ayırın. Gruplara sohbet 
(chat) kısmından üzerinde çalışacakları 
sunu dosyasını ( Ek 4)  gönderin. Gruplarda 
çalışma bittikten sonra sunum yapacak bir 
kişi belirlemelerini rica edin.

Grup sunumları  (15 dakika) 

Her grup, çalışmasını diğer katılımcılarla 
paylaşacaktır. Toplam 15 dk sürecek şekilde 
gruplar için ayrılan süreyi belirleyebilir ve 
paylaşabilirsiniz.

2. OTURUM AKIŞI Süre: 80 dakika
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Sosyal uyuma ilişkin çeşitli tanımlamalar 
yapılmıştır. Berger-Schmitt (2000) sosyal 
uyumun iki ayrı toplumsal hedef boyutu 
bulunduğunu belirtmektedir: (a) ayrımlar, 
eşitsizlikler ve sosyal dışlanmanın azaltılması, 
(b) sosyal ilişkilerin, etkileşimlerin ve bağların 
güçlendirilmesi. Chan ve Ark.’na göreyse sosyal 
uyum “toplumdaki bireyler arasındaki güven, 
aidiyet hissi, katılmaya ve dayanışmaya istekli 
olma gibi bir dizi tutum ve normla karakterize 
edilen dikey ve yatay etkileşimlere ve bunların 
davranışsal tezahürlerine ilişkin bir durumdur.” 
(2006) 

KAVRAMSAL BİLGİ

Sosyal uyum nedir?

Jenson (1998) ise sosyal uyumun beş ayrı 
boyutundan bahseder:

1. Aidiyete karşılık izolasyon.  
(Paylaşılan kimlik ve değerler)

2. İçermeye karşılık dışlama.  
(Ekonomik düzlemde fırsat eşitliği)

3. Katılıma karşılık katılmama.  
(Merkezi ve yerel düzeyde politik katılım)

4. Tanımaya karşılık reddetme. (Farklılıklara 
saygı ve toplumsal çeşitliliğe ilişkin tolerans)

5. Meşruiyete karşılık gayrimeşruluk. (Farklı 
beklentileri olan bireyler arasında kamusal 
ve toplumsal kurumların arabulucu olarak 
meşruiyetinin korunması)
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Sosyal uyumun ölçümü için farklı ülkelerde geliştirilmiş olan endekslere de değinmekte yarar vardır. 
Kanada Sosyal Gelişim Konseyi sosyal uyumun ölçümü için iki ayrı kümeden oluşan bir dizi “olası 
gösterge” tasarlamıştır (2000). Kanada Sosyal Gelişim Konseyi tarafından geliştirilen göstergeler  
Tablo 1’de yer almaktadır.

Ta b l o 1 .  K ana da S os yal  G e l i ş im Kons ey i  S os yal  U y um G ös te rge le r i

Sosyal uyumun olmazsa olmazları

(İÇERMECİ)  SOSYAL UYUM İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

Ekonomik koşullar 

(Gelir dağılımı, yoksulluk, istihdam, mobilite)

Yaşam şansları 

(Sağlık, eğitim, barınma vs.)

Yaşam kalitesi 

(Nüfus sağlığı, kişisel güvenlik ve aile güvenliği, ekonomik güvenlik, 

iletişim ağları, doğal çevrenin kalitesi vs.)

İşbirliğine istekli olma 

(Örn. kişilere güven, kurumlara güven, aidiyet hissi, farklılıklara saygı vs.)

Katılım 

(Gönüllülük, grup etkinlikleri, sosyal destek ağları, politik katılım vs.)

SOSYAL UYUMLU AKTİVİTENİN BİLEŞENLERİ
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Sosyal uyum İngiltere’de özellikle 2000’li yılların başından itibaren odaklanılan bir meseledir.  
İngiliz Şehirleri’nin Durumu Tematik Raporları’na göre, sosyal uyumun farklı boyutları Şekil 1’de  
de görülmektedir.

K ay nak :  C a na d ia n Co u n cil  o n S o cial  D eve l o p m e nt ,  20 0 0. 

State of  E ngl is h C i t ies ,  20 0 6 , s .  110

EŞİTLİK

İÇERİLME

AKTİF İLİŞKİLER

PASİF İLİŞKİLER

MADDİ KOŞULLAR

(SOSYAL ENTEGRASYON)

(POZİTİF SOSYAL ETKİLEŞİMLER)

(TOLERANS, DÜZEN, BARIŞ, DÜŞÜK SUÇ ORANLARI)

(İSTİHDAM, ASGARİ GELİR, SAĞLIK, EĞİTİM, BARINMA)

Ş e k il  1 .  S os yal  U y umun Far kl ı  B oy utlar ı
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Sosyal uyum nasıl sağlanır, Sosyal uyumu oluşturan bileşenler nelerdir?

1. Yaşadığı yere ait hissedebilmek.

2. Yeterli düzeyde yaşam koşullarına sahip 
olmak. (İstihdama erişim, barınma, gıdaya 
erişim, eğitime erişim )

3. Çevresiyle aktif sosyal ilişkiler kurabilmek.

4. Rahat ve huzurlu olmak.

5. Kararlara katılabilmek.

6. Geleceğe güven duymak.

Burada sosyal uyumun sığınmacılar veya diğer 
kişiler dahil olmak üzere toplumdaki herkesin 
meselesi olduğuna ve sosyal uyumun farklı 
boyutlarının birbirinden ayrılamaz olduğunun altını 
çizmek önemlidir. Sosyal uyumun toplumdaki 
kişilerin kendi çabasından ziyade toplumun ve 
sistemin onlara hazırlayacağı ortamla ilişkili 
olduğunu fark ettirmek ve bu ortamın ve sistemin 
sosyal uyumu daha kolaylaştıracak biçimde 
nasıl tasarlanabileceği üzerine düşündürmek 
önemlidir. Sosyal uyumun sadece mültecileri 
değil tüm insanları kapsayan bir mesele olduğunu 
ve uyumun mülteci bireylerin kendisinden 
ziyade toplumun sorumluluk üstlenmesi ile 
sağlanabileceğini vurgulamak faydalı olacaktır. 
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Türkiye’de sosyal uyum nasıl kolaylaştırılabilir? Belediyelerin bundaki rolü ne olabilir?

1. Ekonomik sorunlar ve işsizlik.

2. Siyasi sorunlar ve güvenlik.

3. Sosyal sorunlar ve sosyal adaptasyon güçlüğü.

4. Kentleşme sorunları ve temel hizmetlerin 
dağıtımı.

Göç özelinde, toplumda karşılıklı sosyal uyum 
güçlüğü, öteki olma, hakir görülme ve dışlanma 
Türkiye’deki Suriyelilerin yaşadığı önemli sorunlar 
arasındadır. Türkiye vatandaşlarıyla Suriyeli 
mülteciler arasındaki ilişkileri inceleyen çeşitli 
çalışmalar yerel toplulukların Suriyeli mültecilere 
dönük olumsuz yargılarını, güvensizliklerini ve 
içlerinde bulundukları duruma ilişkin empati 
göstermediklerini ortaya koymaktadır (Chemin, 
2016; Harunoğulları, 2016; STL, 2016). Aslan (2015) 
yerel toplulukların Suriyelilere ilişkin olumsuz 
algılarını ortaya koyduğu çalışmasında bu algının 
beslendiği Suriyelilere ilişkin dört temel kaygıdan 
bahsetmektedir:
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Erdoğan Suriyeliler Barometresi 2017 Araştırma 
Raporu’nda Türkiye toplumunda Suriyelilere 
yönelik bir “gönülsüz (kerhen) kabul” bulunduğunu 
belirtmektedir (s. 18). Bunun yanısıra, çeşitli 
çalışmalar Suriyeli mültecilerle yerel topluluklar 
arasındaki gerginliklerin artma riskinin de altını 
çizmektedir. (İçduygu, 2016; Yıldız ve Uzgören, 2016; 
Dünya Bankası, 2015)

Göçle oluşan nüfus artışının hizmetler üzerinde 
sebep olduğu etkilere yönelik ilk müdahaleyi 
gerçekleştiren belediyeler ve diğer yerel yönetim 
birimleri ve il müdürlükleri geçici koruma sağlanan 
Suriyeliler ve uluslararası koruma başvuru ve statü 
sahiplerine ev sahipliği yapılmasında hayati bir 
rol üstlenmekte, bakanlıklar ve il müdürlükleri 
tarafından sağlanan önemli hizmetleri tamamlayıcı 
rol oynamaktadır. Geçici koruma sağlanan 
Suriyeliler ve uluslararası koruma başvuru ve 

statü sahiplerine, belediyelerin stratejileri gibi 
yerel kalkınma insiyatiflerinin bütçelerinde yer 
verilmemiş olsa da yerel aktörler, kapsayıcı 
politikalar ve hizmet sunumu yoluyla sosyal 
engellerin belirlenmesine ve aşılmasına yardımcı 
olmaktadır. 3RP ortakları, 2014’ten bu yana, 
Türkiye’de geçici koruma sağlanan Suriyeli 
nüfusunun yüzde 90’ına ev sahipliği yapan 60 
belediyeyi desteklemek için 67 milyon ABD doları 
seferber etmiştir.

Bir önceki oturumda bahsedilen Sosyal Uyum 
Yardımı (SUY), Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) gibi 
sosyal yardım programları ve Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıfları, geçici koruma ve 
uluslararası koruma sağlanan yüz binlerce kişinin 
yaşamına devam edebilmesi için büyük önem 
taşımaktadır.
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Sosyal gerginliği azaltma ve sosyal uyumu 
sağlama noktasında önemli bir belirleyici 
istihdam olanakları ve bu olanaklara erişimde 
rekabetin azaltılmasıdır. Yine teşvikler ve 
toplumsal cinsiyete duyarlı önlemler (kadınlar 
için, çocuklar için, engelliler için) de diğer önemli 
belirleyicilerdir. Örneğin işverenlere sunulan 
teşvikler, yerel yönetimlerin  toplumsal cinsiyete 
ve çocuklara duyarlı bir yaklaşım benimseyerek 
mevcut sosyal koruma planlarının gözden 
geçirmeleri yapılabilecek çalışmalar arasındadır. 
Yerel yönetimler bu anlamda merkezi bütçeden 
kendilerine kaynak ayrılmasını beklemektedirler. 

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yapılan 
bir çalışma, geçici koruma sağlanan Suriyelilere 
ev sahipliği yapılmasının, belediyeler için 
kişi başına yılda 126 ABD Dolarına veya 

Türkiye’deki tüm belediyeler için 455 milyon 
ABD Dolarına denk gelen önemli mali etkileri 
olduğunu göstermektedir. Belediyelerin ve yerel 
müdahalelerin, hizmetler, altyapı ve aynı zamanda 
ortak problem alanlarında topluluk katılımının 
artırılması açısından desteklenmesi kilit bir nokta 
olacaktır.
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Belediyelerin yasal ve idari anlamda mültecilerle ilgilenme yükümlülüğü var mı? 1

Belediyelerde mülteciler konusunda yetkili olan 
çalışanlara yöneltilen “Belediyelerin yasal ve 
idari açıdan mültecilerle ilgilenme yükümlülüğü 
var mıdır?” sorusuna oldukça farklı cevaplar 
alınmıştır. Genelde “5393 Sayılı Belediye 
Kanunu’nda bu durumun yeterince açık biçimde 
düzenlenmediği”nden söz edilse de “İnsani-vicdani 
olarak bu yükümlülüğümüz var; bu kadar çaresiz, 
muhtaç, yoksul insana ilgisiz davranamayız.” 
şeklinde bir ifade kullanılmakta, bunun için de 
“hemşehri hukuku”na referans verilmektedir. 

 https://marmara.gov.tr/UserFiles/Attachments/2017/05/09/2a50f712-6413-489f-9deb-56dc52de7264.pdf , sy 65

Madde 13- Herkes ikamet ettiği beldenin 
hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar 
ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri 
hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin 
yardımlarından yararlanma hakları vardır.

İstanbul ilçe belediyeleri ile yapılan neredeyse 
bütün görüşmelerde, mülteciler konusunda daha 
iyi hizmet verebilmek için bazı yasal değişikliklerin 
mutlaka yapılması gerektiği ifade edilmiştir. 
Bu değişiklikler, aslında konuyla ilgili bütün 
beklentilerin bir özeti olarak karşımıza çıkmaktadır:



41 

GÖÇ FARKINDALIĞI EĞİTİMİ Eğitmen El Kitabı

►  Belediye Kanunu’nda değişiklik yapılarak T.C. 
vatandaşı dışındaki kişilere de hizmet verebilmenin 
yolunun açılması; 
►  Belediyelere mülteciler için kullanılmak üzere 
mülteci sayısına dayalı olarak özel bir mali desteğin 
merkezi bütçeden sağlanması; 
►  Mültecilere yönelik uzman ve dil bilen eleman 
istihdamı imkanının yaratılması; 
►  Yerel yönetimler arasında ve yerel yönetimler ile 
merkezi kurumlar arasında ortak bir veri sistemi ve 
uygulamada koordinasyon sağlanması; 
►  Mülteciler konusunun bütün yönlerini ele 
alabilecek bir koordinasyon kurumunun 
oluşturulması; 
►  Devletin konuyla ilgili stratejik kararını belirlemesi 
ve bunun politikalara dönüşmesi; 
►  Kapsamlı ihtiyaç analizi yapılarak, politikaların 
kısa, orta ve uzun vadede bunun üzerine inşa 
edilmesi talep edilmektedir.
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Sosyal Uyum için İyi Örnekler

(15 dakika)

1.  Marmara Belediyeler Birliği - Göç Platformu
 
Göç Platformu, Marmara Belediyeler Birliği 
üye belediyelerinin göçmen ve mültecilerle 
ilgili çalışma yürüten birim temsilcilerinden 
oluşmaktadır. Göç Platformu üyeleri belirli 
periyotlarda bir araya gelerek göçü, evrensel 
insan hakları ekseninde, göçmen ve ev sahibi 
topluluklar için ortak faydaya dönüştürmeye 
yönelik çalışmalar yürütmektedir. Platform, üyeler 
arasında koordinasyonu sağlamakta, bilgi ve 
tecrübe paylaşımına zemin hazırlamaktadır. 

Göç Platformu kapsamında, üyelerin göç yönetimi 
konusundaki talep ve ihtiyaçları tespit edilerek 

çözüm önerileri geliştirilmektedir. Göç, iltica, 
uyum, kente aidiyet, hak ve hizmetlere erişim 
gibi belediyelerin hizmet alanını da kapsayan 
konularda üyelerin kurumsal kapasitelerini 
güçlendirici faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 
Yerel, ulusal ve küresel gelişmeler takip edilerek 
ulusal ve bağlı olunan uluslararası mevzuatla 
uyumlu yerel politikalar geliştirilmesine 
katkı sağlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası 
normların ve gündemin ise belediyelerin talep 
ve ihtiyaçlarına göre şekillenmesi amacıyla 
çalışmalar yürütülmektedir.

https://marmara.gov.tr/platformlar/goc-platformu/
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2. Sivil Toplum Danışma Kurulu: KANE / 
Finlandiya
 
Özellikle Kamu – STK iş birliği ve sivil toplum 
katılımını güçlendirmek  için  2007 yılında 
kurulmuş  olan bir kurumdur. 19 üyesi vardır  
ve her kurulun 1 daimi üyesi olup kurulda 8 
bakanlık temsilcisi bulunmaktadır.  Bütçesi devlet 
tarafından karşılanmaktadır.  Sekretaryası Adalet 
Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, kurul 
başkanı genellikle STK temsilcileri arasından 
seçilmektedir.
 
Avrupa Birliğindeki değişimleri izlemek,  STK’lar 
ile iş birliği için görüşler sunmak, görüşleri 
değerlendirmek, STK’lardaki kararların 
sürekliliğini takip etmek,  uluslararası STK’lar ile 

araştırmalar yapmak ve araştırmaların sonuçlarını 
takip etmek kurulun görevleri arasındadır. Kurul  
üyeleri 4 yılda bir seçilmekte olup,  yılda 4 kez 
toplanmaktadır.
KANE liderliğinde oluşturulan çalışma 
gruplarının çalışma hedefleri dönemsel olarak 
belirlenmektedir. Çalışma gruplarının önerileri 
danışma kurulunda değerlendirilmektedir. KANE,  
kamu kurumları tarafından önemsenmekte olup, 
KANE başkanı çoğu zaman meclise de davet 
edilmektedir.
 

https://www.siviltoplum.gov.tr/bilgimerkezi/sivil-toplum-danisma-kurulu-kane
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3. Compact- İngiltere
 
“Compact”, kamu kurumları ve gönüllü kuruluşlar 
arasında güçlü ve etkili ortaklıkları teşvik etmeyi 
amaçlayan gönüllü bir sözleşmedir. İlkeleri, hükümet 
adına fon dağıtan kamu kurumları ile gönüllü 
kuruluşlar arasındaki tüm ilişkilere uygulanır. 
1996’da gönüllü sektörün toplumsal katkısının 
güçlendirilmesi gereği üzerine İngiltere’de 20.000 
gönüllü kuruluşun (STK) katılımı ile kamu – sivil 
toplum iş birliği prensiplerinin çerçevesini çizen bir 
mutabakat zaptı niteliğindeki ilk taslak Compact 
hazırlandı. 2008 yılında bir Bakan gönüllü sektörden 
(sivil toplum sektörü) sorumlu olarak atandı. 2010’da 
12 haftalık danışma sürecinden sonra Compact 
yenilendi ve yeni mutabakat zaptı kapsamında 
politika geliştirme süreçlerine katılım, gönüllü 
sektöre kaynak aktarımı, sivil toplumun finansal 
sürdürülebilirliğini sağlama ve eşitlik konusundaki 

önlemlere yer verildi.  Yenileme sürecine 1500 
gönüllü kuruluş katıldı.  Yine 2010 yılında 2006’da 
kurulmuş olan Gönüllü Sektör Bakanlığı “Hükümet 
Sivil Toplum Dairesine” dönüştürüldü.

Her hükümet departmanı, “Compact” ilkelerine 
imza atmıştır. “Compact”, her iki sektör (gönüllü 
kuruluşlar ve kamu kurumları) için de faydalı olacak 
ve iyi bir ortaklık çalışması için çerçeve oluşturacak 
şekilde tasarlanmıştır. İngiltere’deki birçok yerel 
bölgenin de yerel bir “Compact”ı vardır. Yerel 
“Compact”lar, gönüllü kuruluşlar ve yerel kamu 
kurumları (Belediyeler, polis ve itfaiye hizmetleri, 
sağlık komisyonları gibi) arasındaki ortaklıkları 
kapsar. Ulusal Sözleşme’nin prensiplerini alırlar 
ve yerel koşulları yansıtacak şekilde yeniden 
yorumlarlar.

https://www.siviltoplum.gov.tr/bilgimerkezi/compact
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Merhaba, 

Bu form katılmış olduğunuz Göç Farkındalığı Eğitimini değerlendirme formudur. Vereceğiniz yanıtlar eğitimin 
etkisini anlamamıza ve eğitimi geliştirmemize yardımcı olacaktır. Bu nedenle cevaplarınız bizler için çok 
kıymetli. Yanıtlarınız anonim kalacak, yalnızca eğitim değerlendirmesi için kullanılacaktır. Kişisel  verilerin 
korunması kanunu gereği, derneğimizin KVKK metnini onaylamanız gerekmektedir.  KVKK metnimize 
buradan ulaşabilirsiniz. 

Göç Farkındalığı Eğitimi Değerlendirme Formu 

Onaylamıyorum.

KVKK metnini okudum onaylıyorum.

Katılımınız için çok teşekkür ederiz. 

Ad-Soyad:  

Kurumdaki göreviniz: 

Eğitim, göç konusunda size ne gibi katkı sundu?  Lütfen bizimle bir sonraki boş sayfada paylaşınız. 
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Eğitim, göç konusunda size ne gibi katkı sundu?  Lütfen bizimle paylaşınız. 

Göç Farkındalığı Eğitimi Değerlendirme Formu 
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Zorunlu göç edenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasının bir insan hakkı olduğu konusunda farkındalık seviyem arttı. 

Sosyal uyumun hem göç eden topluluklara hem de ev sahibi topluluklara ne gibi faydalar getirdiğini anladım. 

Kendimi, sosyal uyum kavramına daha hakim hissediyorum. 

Sosyal uyumun maddi koşulların yanı sıra sosyal ilişkiler, katılım, aidiyet hissi gibi bileşenler de içerdiğini kavradım. 

Göç Farkındalığı Eğitimi Değerlendirme Formu 

Aşağıda eğitimin hedeflediği değişimlerle ilgili ifadeler göreceksiniz. Lütfen eğitimin sizde yarattığı etkiyi 
düşünerek bu ifadelere katılım durumunuzu belirtin. 

( 1 Kesinlikle katılmıyorum /  5 Kesinlikle katılıyorum) 

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5



48

GÖÇ FARKINDALIĞI EĞİTİMİ Eğitmen El Kitabı

Yerel yönetimin sosyal uyumun gerçekleşmesinde ne gibi rolü olduğunu konusunda bakış açım genişledi.

Sosyal uyumun gerçekleşmesi için kendi çalıştığım birimin uygulayabileceği yeni fikirlere sahip oldum.   

Birlikte iyi yaşamın nasıl mümkün olabileceği konusunda yeni fikirler edindim. 

Bireysel olarak sosyal uyumun gerçekleşmesine nasıl katkıda bulunabileceğimi daha iyi biliyorum.

Sosyal uyuma katkı sunmaya kendimi daha hevesli hissediyorum. 

Göç Farkındalığı Eğitimi Değerlendirme Formu 

Sosyal uyumun gerçekleşmesinin münferit çabanın değil, toplumsal ve sistemsel bir çabanın sonucu olduğunu 

kavradım. 

( 1 Kesinlikle katılmıyorum /  5 Kesinlikle katılıyorum) 

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5
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Lütfen eğitim ilgili teknik koşulları değerlendirin. 

Eğitimin süresi yeterliydi.

Eğitmenler konusuna hakimdi.

Eğitim amacına uygun hazırlanmıştı.

Eğitimde kullanılan belgeler faydalıydı. 

Bu eğitimi başka belediye çalışanlarının katılmasını tavsiye ederim. 

( 1 Kesinlikle katılmıyorum /  5 Kesinlikle katılıyorum) 

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5
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Eğitimi geliştirmek, etkisini artırmak adına önerebileceğiz herhangi bir şey varsa, 
lütfen bizimle paylaşın. 
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Eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa buraya yazabilirsiniz. 
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Yuva Derneği, Birlikte Yaşam: Göç ve Sosyal Uyum Eğitim Kitapçığı

Kopuştan Uyuma Kent Mültecileri, Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği, Doç. Dr. Murat 

Erdoğan (https://marmara.gov.tr/UserFiles/Attachments/2017/05/09/2a50f712-6413-489f-9deb-56dc52de7264.pdf )

Türkiye ülke bölümü 2021-2022, Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/3RP%20Turkey%20Country%20Chapter%202021%202022_

TR%20opt.pdf

UNHCR Turkey - Türkiye’de Geçiçi Koruma

https://help.unhcr.org/turkey/tr/information-for-syrians/temporary-protection-in-turkey/

T.C. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü - Yabancı ve Uluslararası Koruma Kanununda Geçiçi Koruma

https://www.goc.gov.tr/yabancilar-ve-uluslararasi-koruma-kanununda-gecici-koruma

T.C. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü - Geçiçi Koruma Yönetmeliği

https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/evraklar/mevzuat/Gecici-Koruma.pdf

KAYNAKLAR 
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T.C. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü - Geçiçi Koruma Yönetmeliği ve Getirdiği Yenilikler

https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/gk_yon_getirdigi_yenilikler.pdf

UNHCR Turkey - Türkiye’deki Mülteciler ve Sığınmacılar

https://www.unhcr.org/tr/turkiyedeki-multeciler-ve-siginmacilar

T.C. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü - İstatistiki Bilgi

https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638

teyit.org -  Suriyeli Olağan Şüphelilier 

https://youtu.be/Myf2kYnoxgs

Mülteciler Derneği - Suriyelilerle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

https://multeciler.org.tr/suriyelilerle-ilgili-dogru-bilinen-yanlislar/

İNGEV - Suriyeliler ile ilgili Doğru Bilinen Yanlışlar Araştırması 

https://ingev.org/raporlar/INGEV_Suriyeliler_ile_ilgili_Dogru_Bilinen_Yanlislar_Arastirmasi_One_Pager_TR.pdf

KAYNAKLAR 
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Mülteciler Derneği - Doğru Bilinen Yanlışlar

https://multeciler.org.tr/wp-content/uploads/2020/01/dogru-bilinen-yanlislar-2020-2.pdf

+90 - Türkiye’den Almanya’ya Göç 1 

https://youtu.be/5B5lpUACeBE

+90 - Türkiye’den Almanya’ya Göç 2

 https://youtu.be/HqfHP96C4hU

+90 - Türkiye’den Almanya’ya Göç 3 

https://youtu.be/39NJ5pDEMAo 

 

KAYNAKLAR 
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Yuva Derneği

Osmanağa Mahallesi Kazasker Sokak No:8_4 Detay İş Hanı 
Kadıköy-İstanbul /TR

Tel: + 90 (216) 325 00 44     E-posta: yuva@yuva.org.tr

www.yuva.org.tr


