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AÇILIŞ KONUŞMASI

Sunucu

Değerli konuklar, Türkiye İnsan Hakları Kurumu tarafından düzenlenen “Suriye-
li Mülteciler” konulu Çalıştaya hoş geldiniz. Çalıştayda dört ayrı oturumda “Suriyeli 
Mülteciler: 2011’den Günümüze Genel Durum ve Hukuki Boyut”, “Ulusal ve Uluslararası 
Örgütler ve Kamu Kurumlarının Suriyeli Mültecilerle İlgili Çalışmaları”, “Eğitim, Sağlık, 
Barınma ve Altyapı Hizmetleri Konusunda Kamu ve Sivil Toplum Desteği”, “Suriyeli Mülte-
cilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı konular ele alınacaktır.

Şimdi Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı sayın Dr. Hikmet Tülen’i konuşmaları-
nı yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. 

Dr. Hikmet TÜLEN TİHK Başkanı

Sayın misafirlerimiz, günaydın. Sizleri, İnsan Hakları Kurulu Üyeleri ve tüm Kurum 
mensupları adına saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin farklı il ve ilçelerinden zahmet 
ederek toplantımızı teşrif eden siz değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyor ve şük-
ranlarımı sunuyorum. 

Bu günkü toplantımızda Suriyeli mülteciler konusunu ele alacağız. Bu konuyla ilgili 
çalışmaları bulunan akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ilgili bakan-
lık ve kamu kurumlarının temsilcilerinin yanında Suriyeli mültecileri temsilen ara-
mızda bulunan misafirlerimizin katılımıyla zenginleşen çalıştayda; mülteci hakları, 
Suriyeli mültecilere yönelik yürütülen hizmetler ile bu alanda yaşanılan sorunlar ve 
benzeri konular gün boyunca çeşitli yönleriyle ele alınacaktır. 

Malum olduğu üzere, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, 24 Ocak 2013 tarihinden bu 
yana fiilen görev yapmaktadır. Kurumun göreve başladığı tarihten bu güne kadar ge-
çen süre zarfında beş ayrı konuda çalıştaylar düzenlenmiş ve bu çalıştaylarda yapılan 
sunumlar ve tartışmalar kitap halinde yayınlanıp ilgililerin istifadesine sunulmuştur. 

Daha önceki çalıştaylarımız; ifade özgürlüğü ve nefret söylemi, tutuklu ve hükümlü 
hakları, kadının insan hakları, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, iş sağlığı ve güven-
liği konuları ile ilgiliydi. Bu gün ise ‘Suriyeli Mülteciler’ başlıklı çalıştayımız vesilesi ile 
birlikteyiz. Bu günkü çalıştayın öncekilere nazaran şöyle bir farkının olduğunu söy-
leyebiliriz: ifade özgürlüğü, kadın hakları ya da iş sağlığı ve güvenliği gibi konular en 
azından medya organları aracılığıyla belli ölçüde genel kamuoyunun da gündemine 
girmiş olan konulardır. Buna karşılık mülteci ya da sığınmacı kavramı ile mültecile-
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rin statüsü, ülkemizdeki mültecilere yönelik hizmetler ve bu kişilerin hayat şartları 
konusunda genel kamuoyunun yeterince donanımlı olduğunu ve hatta bu konulara 
ilgi duyduğunu söylemek bile kolay değildir. Dolayısıyla bu konularda farkındalığın 
arttırılması yönünde çalışmalar yapılmasına ihtiyaç bulunduğunu düşünüyoruz. Bu 
çerçevede konuyla ilgili tüm kesimlerin olabildiğince temsiline imkân veren, özgür ve 
şeffaf bir ortamda konunun tartışılması suretiyle Suriyeli mültecilerin ülkemizde tabi 
oldukları koruma rejimi ve bu kişilerin gündelik hayatları bağlamında var olan ya da 
ortaya çıkması muhtemel sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğimizi düşündük. 
Ayrıca bu toplantıda dile getirilecek görüşlerin daha sonra kitap haline getirilerek yay-
gın bir şekilde dağıtımının sağlanmasıyla da göç olgusunun nedenleri, mülteci hakla-
rı, ülkemizde mültecilere sağlanan hizmetler ve mültecilere yönelik toplumsal tutu-
mumuzda eksiklikler olup olmadığı konularında farkındalık oluşturmayı hedefledik. 

Türkiye İnsan Hakları Kurumunun görevlerinden birisi de insan hakları ile ilgili ko-
nularda eğitim, kampanya ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmektir. Bilindiği üzere 
sığınma hakkı uluslararası belgelerde yaşam ve özgürlük hakkı gibi bir insan hakkı 
olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 14. madde-
sinde eziyet ya da zulüm altında bulunan herkesin başka ülkelere sığınma hakkına 
sahip olduğundan söz edilmektedir. 

Mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin 1951 tarihli sözleşmede ise mülteci kavramı 
tanımlanmıştır. Buna göre 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 yararla-
namayan her şahıs mültecidir. 

Bilindiği üzere Anadolu coğrafyası tarih boyunca, yerinden yurdundan ayrılmak du-
rumunda kalmış insanlara sığınak olmuştur. Bunun örneklerini hatırlamak için çok 
geriye gitmeden, son otuz yılın kitlesel nüfus hareketlerine bakmak yeterli olacaktır. 
Örneğin, 1980’li yıllardaki İran-Irak savaşı sırasında yaklaşık 50.000 kişi, eski Yugos-
lavya’daki iç savaş sürecinde 20.000 kişi, 1989 yılında Bulgaristan’dan sınır dışı edilen 
yaklaşık 350.000 kişi. 1990’lı yılların başında körfez savaşı sırasında yaklaşık 470.000 
kişi, 1999 yılında Kosova’da meydana gelen olayların ardından yaklaşık 18.000 kişi 
Türkiye’de sığınma aramıştır.  

Güncel olarak da Türkiye, Suriye’de Mart 2011’den itibaren sürmekte olan iç çatış-
malar nedeniyle, bölgede sayıları iki milyon civarında olan yardıma muhtaç insanın 
ihtiyaçlarının karşılanmasında etkin bir rol oynamaktadır. Uluslararası koruma talep 
eden Suriyeliler için açık sınır politikası, zorla geri göndermeme, kalma süresinin sı-
nırlanmaması ve kamplarda insani yardım sağlanması ilkeleri çerçevesinde bir geçici 
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koruma sistemi oluşturulmuştur. Türkiye’de bu ilkeler çerçevesinde uygulanan koru-
ma rejimi hakkında gerek yurt içindeki uzman kişi ve kuruluşlarca, gerekse uluslara-
rası toplumun temsilcileri tarafından mülteci hakları yönünden olumlu değerlendir-
meler yapılmakta olduğu malumlarınızdır. Buna karşılık toplumsal düzeyde istisnai 
de olsa, mültecilere yönelik önyargılara ve genellemelere dayalı olumsuz kanaat ve 
tutumların sergilenmekte olduğu da dile getirilmektedir. 

Yetkin konuklarımızın bu değerlendirmeler hakkındaki düşüncelerini ve Suriyeli 
mülteciler bağlamında iltica ve göç hukukuyla ilgili açıklamalarını merakla bekliyo-
ruz. Keza sahada yürütülmekte olan çalışmaları da, bu çalışmaları yürüten kurum ve 
kuruluşların temsilcisi olan konuklarımızdan dinlemek istiyoruz. 

Fakat bu konulara geçmeden önce Türkiye İnsan Hakları Kurumunun niteliği ve fa-
aliyetleri hakkında, başlıklar halinde çok kısaca izahat vermek istiyorum. Türkiye 
İnsan Hakları Kurumu, kısaca Paris Prensipleri olarak da bilinen Birleşmiş Milletler 
ilkeleriyle uyumlu bir ulusal insan hakları kurumunu ülkemizde inşa etmek hedefiyle 
kurulmuştur. Paris Prensipleri, insan hakları ulusal kurumlarının taşıması gereken 
niteliklere dair ilkeleri belirlemektedir. Buna göre ulusal insan hakları kurumlarının 
anayasa ile ya da bir yasa ile kurulması, insan haklarının geliştirilmesi ve korunması 
bağlamında mümkün olduğunca geniş bir görev alanına sahip olması gerekmektedir. 
Ayrıca bu kurumlarda insan hakları alanındaki sivil toplum kuruluşlarının çoğulcu 
temsiline yer verilmesi gerekmektedir. Ulusal insan hakları kurumları, etkinliklerini 
hükümetten bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilecekleri bir altyapıya, kendi bütçe 
personel ve tesislerine sahip olmalı ve insan hakları alanında faaliyet gösteren sosyal 
ve mesleki kuruluşlar ile sivil oluşumlarla etkili bir iletişim içinde bulunmalıdır. 

Görüldüğü üzere Paris Prensiplerine uyumlu olarak kurulan ulusal insan hakları ku-
rumları, bağımsız ve çoğulcu yapıdaki özerk kamu kurumlarıdır. Birer kamu kuru-
mu olmakla birlikte hükümetten bağımsız olmaları, bu kurumları diğer klasik kamu 
kurumlarından ayırmaktadır. Diğer yandan yasayla kurulması, kamu gücünden ya-
rarlanması, üyelik koşulları ve seçim sürecinin yasayla belirlenmesi ve sahip olduğu 
yetkiler ulusal insan hakları kurumlarını sivil toplum örgütlerinden de farklılaştır-
maktadır. 

Öte yandan ulusal insan hakları kurumları yargı organlarından da farklıdır, bu fark-
lılık ulusal insan hakları kurumlarının insan haklarını hem korumak hem de geliştir-
mek işlevine sahip olmalarında, kararlarının tavsiye niteliğinde olmasında ve nihayet 
ulusal kurumların yalnızca ihlal sonrası uyuşmazlığı çözmekle görevli olmayıp aynı 
zamanda ihlalleri önleyici roller üstlenmesinde belirginleşmektedir. 
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Ulusal insan hakları kurumları için uluslararası belgelerde ön görülen bu çerçeveye 
uygun olarak kurulan Türkiye İnsan Hakları Kurumu da en genel ifadesi ile insan 
haklarını korumak ve geliştirmekle görevlidir. Bu çerçevede kurum insan hakları ihlal 
iddialarını başvuru üzerine ya da resen araştırmak ve incelemek, insan hakları bilin-
cini geliştirmek üzere eğitim ve kampanya faaliyetleri yürütmekle görevlidir. Ayrıca 
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulanmasını iz-
lemek, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek, öneri ve tavsiyelerde bulunmak 
da kurumun görevleri arasında yer almaktadır. 

Kurumun çok kapsamlı bir diğer görevi ise işkence ve kötü muamele ile mücadele 
etmek ve bu kapsamda özgürlüğünden mahrum bırakılan kişilerin alıkonuldukları 
yerlere haberli ve habersiz önleyici ziyaretler gerçekleştirmektir. Bu bağlamda Türki-
ye İnsan Hakları Kurumu, işkenceye karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin ihtiyari 
protokolünde öngörülen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, 28 
Ocak 2014 tarihinden itibaren ulusal önleme mekanizması olarak belirlenmiş bulun-
maktadır. Bu çok kapsamlı görevin Türkiye İnsan Hakları Kurumuna verilmiş olması 
kurumun teşkilat ve kadro yapısının da yeniden ele alınmasını gerektirmiştir. Bu alan-
lardaki ihtiyaçlar dikkate alınarak kurumumuzca hazırlanan kanun tasarısı taslağının 
bu günlerde bakanlar kurulunda görüşülmesi beklenmektedir. 

Ulusal insan hakları kurumlarında aranan temel bir diğer nitelik de, bu kurumların 
hükümet dışında, özerk yapıda kurulmaları gereğidir. Bu bağlamda Türkiye İnsan 
Hakları Kurumu görev ve yetkileri açısından bağımsız, idari ve mali açıdan özerk, 
kendi bütçe ve personeline sahip bir kurumdur. Kurumun karar organı olan İnsan 
Hakları Kurulu 11 üyeden oluşmaktadır. Kurul üyelerine görevleriyle ilgili olarak hiç-
bir kişi makam ya da merciin emir ve talimat veremeyeceğini, tavsiye veya telkinde 
bulunamayacağını vurgulamak istiyorum. Keza kurul üyelerinin ve başkanın görev 
süresi dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemeyeceği hükmünü de, 
üyelerin görev yönünden güvenceli konumlarını belirtmek üzere anmak istiyorum. 

Sayın katılımcılar, Kurumun fiilen göreve başladığı günden bu yana geçen sürede 
yapılan çalışmalardan da çok kısaca bahsetmek istiyorum. Geçen süre zarfında ön-
celikle, Kurumun teşkilat kanununda yapılması gereken değişiklikler ile Kurumun 
ikincil mevzuatının hazırlanmasına ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yöne-
lik çalışmalar yapılmıştır. Bu çerçevede insan hakları uzmanlığı yönetmeliği ve insan 
hakları ihlali iddialarına ilişkin başvuruların incelenmesine dair yönetmelikler hazır-
lanmıştır. Bu yönetmelikler, 2014 yılının Mart ve Mayıs aylarında Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır. 
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Bir yandan kuruluş sürecine ilişkin çalışmalar yürütülürken, diğer yandan da kuru-
ma yapılan çeşitli insan hakları ihlali iddiaları ya da şikâyetleri içeren başvuruların 
incelenmesi ve takibi yapılmıştır. Ayrıca re’sen ya da başvuru üzerine alınan kararlar 
doğrultusunda belli konularda yerinde inceleme ve araştırmalar yapılmış ve bu ça-
lışmaların sonuçları raporlar halinde yayınlanmıştır. Belli konulara özgülenmiş olan 
bu türdeki çalışmalara İstanbul ve Van Geri Gönderme Merkezleri raporları ile “Gezi 
Parkı Olayları” raporu, çeşitli cezaevlerindeki sorunlar hakkında hazırlanan raporlar 
örnek gösterilebilir. Bu raporlarda, incelenen konuyla ilgili tespit ve değerlendirmele-
rin yanında, tespit edilen eksikliklerin çözümü bağlamında ilgili bakanlıklara ve ku-
rumlara iletilen ve kamuoyuyla da paylaşılan Kurum tavsiyelerine yer verilmektedir. 

Türkiye İnsan Hakları Kurumu bünyesinde akademisyenlerin, sivil toplum kuruluş-
ları ve kamu kurumları temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturabilmesini 
ve bu heyetlerin sorunları yerinde inceleme yetkisine sahip olmalarını Kurumumuz 
açısından çok önemli bir imkân olarak değerlendiriyoruz. Nitekim Kurum tarafından 
yürütülen birçok incelemede bu imkândan yararlanılmıştır. Bundan sonra yapacağı-
mız çalışmalarımıza katkı verecek olan bütün paydaşlarımızla bu çalışmaların onuru-
nu paylaşmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. 

Sözlerimin sonunda çalıştayın hedeflerine ulaşmada başarılı olacağına gönülden inan-
dığımı belirtmek istiyorum. Ve sizlere katılımınız ve yapacağınız katkılar için tekrar 
kalbi şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. 
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Sunucu

Şimdi, “Suriyeli Mülteciler: 2011’den Günümüze Genel Durum Ve Hukuki Boyut” konulu 
oturumu yönetmek üzere Pırıl Erçoban’ı ve bu oturumun konuşmacıları Murat Er-
doğan ve Nuray Ekşi’yi mikrofona davet ediyorum. Ayrıca kayıtlar için aynı anda iki 
mikrofonun açık olmaması gerektiğinden konuşması biten konuşmacının mikrofonu 
kapatmasını, konuşmaya başlayan kişilerin öncelikle kendilerini tanıtmalarını ve mik-
rofon mesafesini ayarlamalarını rica ediyoruz. 

Pırıl ERÇOBAN Mültecilerle Dayanışma Derneği

Türkiye İnsan Hakları Kurumuna böylesi önemli bir günde, insan hakları gününün 
hemen ertesinde, insan hakları haftasında ciddi insan hakları ihlalleri yaşayan bir 
grup, Suriyeli mülteciler konusunda düzenlediği bu çalıştay için özel bir teşekkür 
etmek istiyorum. Çalıştay programı oldukça yoğun, 15 civarında konuşmacımız var, 
dolayısıyla ben konuşmacılarımızın zamanını çalmamak adına çok fazla bir şey söyle-
meyeceğim. Yirmişer dakikalık konuşma süremiz var, çok değerli iki akademisyeni-
miz Sayın Nuray Ekşi, Yeditepe Üniversitesinden ve Sayın Murat Erdoğan, Hacettepe 
Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi sorumlusu. Bu değerli iki akademis-
yenimizin Suriyeli mültecilerin 2011’den günümüze kadar genel durumları üzerine 
araştırmaları, yorumları ve konunun hukuki boyutu üzerine konuşmalarını dinleye-
ceğiz. Öncelikle genel durum üzerine konuşması için Sayın Murat Erdoğan’ı davet 
ediyorum. Teşekkür ederim. Bir ricam daha olacak bana hatırlatılmıştı, lütfen bütün 
konuşmacılarımız, soru soranlar, yorumlarıyla katkıda bulunanlar dâhil öncesinde 
isimlerini söylerlerse daha sonra basım aşaması için gerekli olacağını hatırlatayım, 
teşekkürler.

Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN 
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi1

Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum başlıklı araştırma sekiz ay boyun-
ca (Şubat- Ekim, 2014) devam eden bir çalışma oldu.2 Uluslararası Göç Örgütü ve 
Konrad-Adenauer Vakfının desteğiyle hem alanda hem alan dışında farklı boyutlarda 
çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışma esnasında Koç Üniversitesi MİREKOÇ, Oxford 

1 Bu metin, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN’ın Çalıştayda yap-
mış olduğu konuşmanın konuşmacı tarafından geliştirilmiş ve düzenlenmiş versiyonudur.

2 Bu çalışma Aralık 2014’de rapor olarak yayınlaşmıştır. Şubat 2015’de ise Bilgi Üniversitesi Yayı-
nevinden kitap olarak çıkacaktır.  
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Üniversitesi Compass, İstanbul Yaşar Üniversitesi, AFAD ve İçişleri Bakanlığı Göç İda-
resi Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin sürekli güncellediği sayfasında, 
Suriyelilerin hangi ülkelerde, hangi sayılarda bulunduklarını gözlemlemek mümkün-
dür. Fakat bu sayfadaki rakamlar kayıtlı Suriyelileri işaret etmektedir. Ülkeleri dışına 
çıkan yaklaşık 4 milyon Suriyelinin % 97’den fazlası 4 komşu ülke olan Türkiye, Lüb-
nan, Ürdün, Irak ile bölge ülkesi olan Mısır’da bulunduğu bilinmektedir. Türkiye’de 
bulunan Suriyeli sayısı Aralık 2014 itibari ile 1.6 milyonu aşmıştır. Böylece Türkiye 
bütün Suriyelilerin % 40’ından fazlasını barındıran ülke olarak en yüksek sayıdaki 
insanı konuk etmektedir. 11 Aralık 2014 itibari ile BMMYK sadece kayıtlı sığınmacı 
sayılarını verdiği için Türkiye’deki Suriyelilerin sayısını 1 milyon 165 bin olarak ver-
mekte ancak aynı sayfada “Türk makamları sayının 1,6 milyon olduğunu bildirmekte-
dir” ifadesine de yer vermektedir. Türkiye’de son dönemde hızlanan kayıtlama süreci 
ile birlikte muhtemelen yılsonunda bu sayılar arasındaki fark da ortadan kalkacaktır. 
Yani netice itibari ile Aralık 2014’de Türkiye’de bulunan Suriyeli sayısı “en az” 1,6 
milyonu aşmıştır.

İnsan Hakları Gününde bu konunun altını özellikle çizmek gerekmektedir ki, bu kri-
zin önemli bir boyutu, zulümden kaçan insanları koruyan ve bu amaçla açık kapı 
politikasını uygulamaya çalışan komşu ülkelerin bir noktadan sonra sürecin mağduru 
olmasıdır. Bugün ülkesini ter etmek zorunda kalan yaklaşık 4 milyon Suriyelinin % 
95’inden fazlası komşu ülkelerde barınmaktadır. Uluslararası sistemde insan hakları 
söylemi çok güçlü olmasına rağmen, Suriyelilere yardım hem mali desteklerde hem 
de insan paylaşımında tamamen komşu ülkelerin üzerinde kalmıştır. Birleşmiş Mil-
letlerin yaptığı bütün çağrılara rağmen hem insan kabulü hem de maddi destekler 
konusunda gelen yardımlar genel ihtiyacın çok altında kalmaktadır.

Komşu ülkeler dışında kalan ve dünyanın en gelişmiş-zengin ülkelerinin içinde yer 
aldığı ülkeler, 3 yılı aşkın sürede toplam 130 bin civarında sığınmacıyı kabul etmiştir. 
Üstelik bunların büyük bir bölümü de sadece söz verilmiş ve henüz alınmamış kişi-
lerdir. Suriyeli mültecileri yeniden yerleştirme ile alan ülkelerin bir kısmı çok işlevsel, 
örneğin kendi ülkelerindeki işgücü açığına yönelik bir hamle olarak konuya bakıyor; 
bir kısmı da gerçekten –kısıtlı kontenjanlar çerçevesinde olsa da- insani sorumlulu-
ğun bir gereği olarak sığınmacıları kabul etme yoluna gidiyor. Türkiye kuşku yok ki 
konuya bu güne kadar insani bir destek yönüyle bakıp, bu şekilde politikalar geliştir-
miş, dahası bütün Suriyeli sığınmacıların % 42’sinden fazlasını tek başına kabul eden 
ülke olmuştur. Lübnan, kendi nüfusunun % 25’inden fazla Suriyeli sığınmacıyı kabul 
ederek bu açından en dramatik durumu yaşayan ülkelerden birisidir. 
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İnsani yük paylaşımında yaşanan oldukça dramatik ve hatta vahim olan bu adaletsiz 
dağılım, ileride yaşanabilecek benzer krizlerde komşu ülkeleri çok daha fazla koru-
macı ve hatta reddiyeci olmaya itme potansiyeli de taşımaktadır. Bu tür konularda 
toplumsal destek almak daha da zorlaşacaktır. Yani komşu ülkelerin bundan sonraki 
krizlerde açık kapı politikasını uygulama konusunda çok daha şüpheci ve endişeli 
davranacakları beklenebilir. Bu vesile ile bir hususa daha dikkat çekmekte fayda var. 
Her ne kadar AB açık kapı politikasının devam ettirilmesini takdir ediyor ve aktif ola-
rak destekliyor olsa da, eğer Türkiye bu gün Avrupa Birliği üyesi olsaydı, Suriye’deki 
bu kriz neticesinde açık kapı politikası uygulamaya çalışsaydı, aynı AB buna izin verir 
miydi, bunu bir kez daha düşünmek gerekmektedir.

Türkiye’deki 1 milyon 650-700 bin Suriyeli’nin sadece % 13’ü 10 İlde bulunan 22 ba-
rınma merkezinde barınmaktadır. Bu barınma merkezlerinin kapasitesi 220-230 bin 
civarında ve şu an 220 bin civarında doluluk ifade edilmektedir. Kalan kontenjanlar 
özellikle “dilencilerin” ya da suça karışanların toplanıp yerleştirilmesi şeklinde değer-
lendirilmektedir. Türkiye’deki Suriyelilerin bir bölümünün yaşadığı bu kamplardaki 
standartlar, bütün uluslararası kuruluşların da kabul ve ifade ettiği gibi oldukça yük-
sektir. Özellikle 6 konteyner kentte son derece yüksek bir donanım ve kalitesi söz 
konusudur. Buralardaki Suriyelilerin genel şikayeti ise yüksek disiplinin yarattığı sı-
kıntılar ile çalışma imkanının olmamasıdır. Ancak 16 çadır kentte durum doğal olarak 
daha problemlidir. Çadır kentlerin kalitesi ne kadar yüksek olursa olsun, mevsimsel 
değişimlerden ciddi bir biçimde etkileneceği açıktır. 

Türkiye’nin bu güne kadar sığınmacılarla ilgili kamuoyuna yansıtılan görüntülerde 
kamplar, özellikle de konteyner kampların ön plana çıkarıldığı bir yaklaşım sergi-
lendi. Oysa Türkiye’deki Suriyeliler konusunda asıl gerçeklik kamplar dışında yaşan-
maktadır. Türkiye’deki 1.6-7 milyon olarak ifade edilen Suriyeli mültecilerin sadece 
%13’ü kamplarda yaşarken, %87 civarı Türkiye’nin tüm illerine yayılmış durumdadır. 
Dolayısıyla barınma merkezleri yani kamplar, genel resmin çok küçük zaman zaman 
da yanıltıcı bir parçası olarak kalmaktadır. Türkiye’nin 81 ilinin 72’sinde yani sadece 
9’u hariç hepsinde, Suriyeli mülteciler Türkiye’ye dağılmış durumda ve buralarda ha-
yatlarına devam etmektedirler. Türkiye’nin Suriyeliler politikasının da kamplar dışın-
dakiler üzerine yoğunlaştırılması gerekmektedir. 

Bu durumun çok olumsuz tarafları ile birlikte olumlu olarak değerlendirilebilecek 
yönü de dikkat çekmektedir. Örneğin büyük kentlerde, İstanbul’da, Ankara’da, İz-
mir’de çok ciddi sayıda Suriyeli mülteci bulunmasına rağmen sadece ana caddelerde, 
sokaklarda, kavşaklarda görülen dilenciler dikkat çekmektedir. Geri kalanlar konuyla 
özel ilgili sivil toplum örgütleri ve uzmanları dışında kimsenin dikkatini bile çekme-
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mektedir. Yine İstanbul’da 330 bin civarında Suriyeli mülteci olduğu ifade edilirken, 
İstanbul’da yaşayanlara sorduğumuzda sadece dilencilerden söz ediliyor. Dilenciler 
dışında kalan Suriyelilerden ciddi bir şikayet mevcut değildir yani büyük şehirlerde 
konuyla ilgili adeta “estetik” bir kaygı dışında başka bir somut ve mevcut sorundan 
söz edildiğine rastlanmamaktadır.

Suriyelilerin yaşadığı bölgeler, iller, ilçeler ve hatta beldeler arasında, Suriyelilere bakış 
ve Suriyelilerin tavrı konusunda ciddi farklılıklar gözlenmektedir. Doğal olarak bölge-
sınır kentleri ile bölge dışındaki büyük kentler arasında bu farklılık çok net olarak fark 
edilmektedir. Bunun yanı sıra oldukça dramatik kentler, ilçeler de var. Bunların içinde 
Kilis ve Reyhanlı oldukça dikkat çekicidir. Kilis’in mevcut nüfusu 80 bin iken, 40 bin’i 
kamplarda olmak üzere 100 bin Suriyeli mülteci bu küçük kentte ve görünür halde or-
tak bir yaşam ortamında yaşamaktadır. Bu durumun o kentlerde farklılık yaratmaması 
beklenemez. Dolayısıyla bölgede ve bölge dışında farklı dinamikler işlemektedir.

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi HUGO tarafından ger-
çekleştirilen “Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum” çalışması, konu 
hakkında mümkün olduğunca gerçekçi bir resim elde etmek için farklı araştırma tek-
nikleri ile toplanan verilerden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında beş farklı düzeyde 
çalışmalar yapılmıştır:

• Birinci bölümde, 3’ü bölgede (Hatay, Kilis ve Gaziantep), 3’ü ise bölge dışında olan 
(Mersin, İzmir ve İstanbul) 6 ilde hem Suriyeliler hem de yerel halkla görüşmeler 
yapılmıştır. Bu görüşmelerdeki temel çıkış noktası toplumsal kabul düzeyini an-
layabilmek ve Suriyelilerin kalıcılık durumlarının ipuçlarını yakalayabilmek oluş-
turmaktadır. Bu konuda kesin bir yargıya varmak mümkün olmadığı gibi, sürecin 
öngörülemezliği de her noktada karşımıza çıkmaktadır. Altı ilde gerçekleştirilen 
derinlemesine mülakatlar bölümü Türkiye’nin genelindeki Suriyeliler sorununu 
büyük ölçüde yansıtmaktadır. Toplamda yarısı Suriyeli yarısı Türkler olmak üzere 
144 derinlemesine mülakat gerçekleştirildi. Yarı yapılandırılmış soru formu üzerin-
den gerçekleştirilen 144 görüşme sonucunda elde edilen bulgular analiz edilmiş-
tir. Bu aşamada temel olarak geçicilik/kalıcılık hususuna odaklanılmıştır. Çünkü 
kalıcılık ya da geçicilik durumunda üretilmesi ve uygulanması gereken politikalar 
oldukça farklıdır.

• Çalışmanın diğer bir bölümü ise uzman ve yetkililerle yapılan görüşmeler ve 28 
Mart 2014’de Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalıştayda ortaya çıkan 
görüşlerin değerlendirilmesi olmuştur. Bu çalıştayda AFAD Başkanı, Suriyeliler Ko-
ordinatör Valisi, akademisyenler ve ulusal ve uluslararası STK ve kurum temsilcile-
ri de katılmış ve katkı sağlamıştır. 
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• Çalışmanın bir başka önemli boyutu Ekim 2014’de Türkiye genelinde 18 ilde 1501 
kişi ile bir yapılan “Suriyeliler Algısı” başlıklı kamuoyu araştırmasıdır. Bu çalışma 
Türkiye genelindeki algı konusunda önemli ipuçları vermiştir.

• “Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum” çalışmasının bir diğer boyu-
tu ise konuyla ilgili medya taraması ve analizi çalışmasıdır. Oldukça zor ve ayrıntılı 
bir çalışmayı gerektiren medya analizinde 21 genel/ulusal, 56 yerel medya kurulu-
şunun web üzerinden Suriyelilere dair paylaştıkları haber ve yorumları değerlendi-
rilmiştir. Buradan da genel bir izlenim elde edilmeye çalışılmıştır. 

• Son olarak, konuya yoğun bir STK ilgisinin varlığı ile 38 ulusal ve uluslararası STK 
ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, hangi STK’lar hangi konularda neler yapabiliyor ve 
ne gibi sorunlar ortaya çıkıyor sorularına yanıt aranmıştır. STK analizi, çalışmanın 
pek çok yönünü anlamak ve açıklamak bakımından önemli bir katkı sağlamıştır. 

Türkiye Mart 2011 itibariyle gerçekleşen bu insan akınına geçici gözüyle yaklaşmıştır. 
Bu sebeple geçicilik üzerine bina edilen politikalar uygulanmıştır. Kayıtlamada da sü-
regelen gecikmeler bu sebepledir. Merkezi ve kayıtlama sistemi 2013 sonunda ancak 
uygulanmaya başlanmıştır ve bugün bu rakam 1.6 milyon Suriyeli için henüz 1.3 mil-
yona ulaşmıştır. Kayıt altına alınan Suriyelilerin sayısının 2014 sonunda % 90’ı aştığı 
ifade edilmektedir. Kayıtlama süreci Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli-
ğinin desteğiyle alınan mobil kayıtlama cihazları ile son dönemde oldukça hızlanmış-
tır. Kayıtlamada sona yaklaşıldıkça sürecin ağırlaşması söz konusu olmuştur. Bunun 
en önemli sebeplerinden biri kayıt altına alınmaktan çeşitli nedenlerle imtina eden 
Suriyelilerin varlığıdır. Kayıtlanan Suriyelilere yabancı tanıtma belgesi verilmektedir. 
Bu belge TC kimlik numarasına andıran ama 9 ile başlayan yabancılar için verilen bir 
kimlik numarası içermektedir ve kişiler “biometric kayıt” altına alınmaktadır.

Türkiye’deki Suriyelilerin en önemli özelliklerinden biri gelen kitlenin içindeki genç nü-
fusun varlığıdır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin sağladığı rakamdan 
çıkarılabileceği gibi 18 yaşının altında Türkiye’de bulunan Suriyelilerin oranı toplam ra-
kamın % 53’ünü oluşturmaktadır. Bu konu politika üretme sürecinde çocuklara ve genç-
lere yönelik özel çalışmalar yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Türkiye’deki 
Suriyelilere dair dikkat çeken başka bir konu ise hali hazırda nüfusun büyük bir bölü-
münü oluşturan çocukların sayısının artışıdır. Yalnızca kamplarda 30.000 yeni bebek 
doğmuştur; Türkiye geneline dair bir hesaplama yapıldığında 3,5 yılda 60 binin üzerinde 
yeni doğan bebek olduğu rahatlıkla söylenebilmektedir. Bu durum da gelecek projeksi-
yonları yaparken dikkate alınması gereken bir başka unsurdur. Bu çalışmada ortaya çıkan 
genel kanı, Suriyelilerin çok önemli bir bölümünün Türkiye’de sürekli olarak kalacakları 
şeklindedir. Bu durum, çocukların sayısı dikkate alındığında aynı zamanda yakın bir 
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gelecekte “aile birleştirmeleri”nin de gündeme geleceğini ortaya koymaktadır. Yani bu 
çocuklar eninde sonunda annelerini babalarını kardeşlerini de yanlarına almak gibi bir 
işin içine girecek. Bu da Türkiye’deki politikaları birebir belirleyecek bir durumdur. 

Başbakan Davutoğlu Suriyeliler için harcanan miktarın 5 milyar doları bulduğuna dair 
bir açıklama yapmıştır. Buna karşın Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserinin 
yaptığı tüm mali şeylere çağrılara rağmen, diğer ülkelerden özellikle Türkiye’ye gelen 
yardımın oldukça düşük seviyede kaldığı bilinmektedir. Türkiye’nin yıllık ortalama 
harcaması 1 milyar doların üzerinde olmasına rağmen 2014 yılı için öngörülen ra-
kam 70 milyon dolar olarak belirtilmiştir. Bu durumda uluslararası yardım Türkiye 
için toplam harcamanın çok küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Türkiye’nin dış 
yardımlar konusundaki geleneksel dikkatli-mesafeli ve hatta reddiyeci tavrı da bu ko-
nuda belirli ölçüde rol oynamaktadır. Ancak Türkiye politikasını değiştirse de gele-
cek yardımların sınırı zaten ortadadır ve her halükarda asıl büyük yük Türk halkının 
vergileri ile karşılanacaktır. . Bunun yanı sıra, hem sıklıkla devletin tepesinden ifade 
edilen “güçlü-zengin Türkiye” söylemi ve buna paralel olarak kamplardaki standartla-
rın oldukça yüksek seviyede olması ve medya ile sıklıkla paylaşılması, dış dünyadan 
gelecek olan yardımların tercihen Suriyelilerin daha kötü durumda oldukları diğer 
komşu ülkelere gitmesine neden olmaktadır.

Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum başlıklı çalışmasının önemli bir 
boyutu olan 18 ilde 1501 kişiyle Ekim ayında gerçekleştirilen kamuoyu araştırması 
ile önemli bulgulara ulaşılmıştır. Araştırmanın Ekim ayında yer almasının önemli bir 
sonucu Türkiye’deki Suriyelilerin Kobani olayları sonrası etnik bakımdan da çeşit-
lenmesidir. Son bir yıla kadar Türkiye’deki Suriyelilerin % 90’ından fazlasının Sün-
ni Araplar olduğunu dikkate alırsak, 2014 başından itibaren Ezidiler, Hıristiyanlar, 
Kürtler gibi yeni unsurlarla birlikte önemli bir değişim yaşandığını vurgulamak ge-
rekir. Olaylar öncesinde Kürtlerin Suriyelilere karşı tavırlarının oldukça olumsuz bir 
noktada olduğunu söylemek mümkündür. Sonrasında ise Türkiye’ye gelen Suriyeli 
Kürtlerle birlikte Türkiye’deki Kürtlerin konuya bakışında olumlu yönde ciddi bir 
değişim söz konusu olmuştur.

Bu çalışmadan ortaya çıkarılan temel sonuç, Türkiye’de 3,5 yılda 1,6 milyondan fazla 
insanı barındıran Türkiye’de toplumsal kabul düzeyinin son derece yüksek olduğu-
dur. Ancak bu yüksek kabul düzeyi sınırlarına dayanmıştır ve süreç iyi yönetilemezse 
çok ciddi sorunların yaşanması kaçınılmazdır. İlginç bir biçimde Türkiye’deki yerel 
halkın tahmin edilenin aksine kültürel olarak Suriyelileri olağanüstü seviyede öteki-
leştirdiği gözlenmektedir. Yerel halkın var olan bütün akrabalık bağları ve kültürel 
benzerliklere rağmen Suriyelilere bambaşka yabancı bir toplum muamelesi yaptığı 
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gözlemlenmiştir. Bazı durumlarda Avrupa’da Türklere karşı süregelen ötekileştirme 
bazı durumlarda Türkiye’de Suriyelilere karşı sergilenen dışlamadan daha düşük se-
viyede bile kalabilmektedir.

Sorulan farklı soruların yanıtları değerlendirildiğinde, Suriyelileri “zulümden kaçan 
insanlar” olarak tanımlayan ve “ciddi bir ekonomik yük” olarak değerlendiren bir tavır 
görülmektedir. Bunun yanı sıra yerel halkın %30’unun Suriyelilere dolaylı ya da doğ-
rudan yardım yaptıkları ortaya çıkmaktadır.

Özellikle bölgedeki yerel halkın çalışma hakları konusunda endişeleri olduğu bilin-
mektedir. Bu durumda iş kaybetme kaygısı önemli bir sebeptir. Yerel halkın %47’si 
Suriyelilere çalışma izni verilmemelidir yanıtını verirken %50’sinden fazla bir bölüm 
kısıtlı ya da tam olarak çalışma hakkının verilmesini istemektedir.

Eğitim dikkat çeken önemli bir sorun olarak yer almaktadır. Türkiye’deki Suriyeli-
lerin eğitim imkanına erişim oranı yaklaşık %15’tir. Diğer komşu ülkelere sığınan 
Suriyeliler, dillerinin aynı, Arapça olması sebebiyle çocuklarını eğitim alanlarına dahil 
edebilmektedirler. Türkiye’de ise Türkçe’den kaynaklı çocukların okul hayatına en-
tegrasyon süreci oldukça düşük seviyededir.

Türkiye’deki Suriyelilerin savaş devam etse dahi ülkelerine gönderilmeleri konusuna ye-
rel halkın yanıtı belirgin bir biçimde negatiftir. Önermeye % 12’lik bir pozitif yaklaşım 
olsa da genel durum Suriyelileri insan-hakları temelli bir koruma altına alma süreci-
nin devam ettiğini göstermektedir. Bu “hak temelli” yaklaşımın son derece önemli ve 
değerli olduğunu vurgulamak gerekir.

Türkiye’deki Suriyelilerin çok yüksek bir bölümünün ya da neredeyse tamamının 
Türkiye’de kalıcı olacağına dair %50’den fazla bir toplumsal algı mevcuttur. Birlikte 
yaşam konusunda ise yerel halkın %50’den fazlası Suriyeli bir komşu istemediğini 
belirtmektedir. Buna sebep olarak ise “şahsıma ya da aileme zarar vereceklerini dü-
şünüyorum” önermesi dikkat çekici bir biçimde yüksektir. Yani endişe bir vakıadır. 
Vatandaşlık konusunda ise ciddiye bir reddiyenin mevcudiyeti gözlemlenmiştir. Yerel 
Halk çok net bir biçimde vatandaşlık hakkının verilmesine karşı çıkmaktadır.

Araştırmanın çerçevesinde yapılan Medya Analizinde, medyanın konuyla ilgili olarak 
ciddi bir görmemezlikten gelme durumunda olduğu gözlenmektedir. Konunun si-
yasal boyutu, Esat ve Erdoğan arasındaki kavga olarak algılanması konuya yaklaşımı 
farklılaştırmaktadır. Hükümete yakın medya organlarında konu “insan hakları ve yar-
dıma ihtiyaç duyan insanlar” boyutu ile ele alınırken, hükümete karşı medya tarafın-
dan “Erdoğan’ın problemi” olarak görülmektedir. Yerel medya incelendiğinde ise, ilk 
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zamanlarda yapılan yardımlar ve misafirperverlik konuları işlenirken yakın dönemde 
nefret söyleminin gün geçtikçe arttığı gözlenmektedir.

Araştırmada STK Analizi ise önemli bir başka başlık olarak ele alınmıştır. STK’ların 
bütün sınırlılıklara rağmen olağanüstü bir çalışma içinde oldukları gözlemlenmiştir. 
Hak temelli inanç temelli, yardım temelli STKlar, yerel düzeyde küçük STK’lar ya da 
uluslararası STK’lar faaliyet göstermektedirler. Uluslararası STK’ların sürece dahil ol-
ması henüz hızlanmıştır. Yerel STK’ların küçük ölçekli ve oldukça iyi niyetli oldukları 
gözlemlenmiştir ve desteklenmelilerdir. Türkiye’de şu ana kadar çok ciddi problemle-
rin yaşanmamasında STKların rolünün oldukça büyük olduğu mutlaka belirtilmelidir.

Türkiye’deki Suriyelilerin kalıcılıkları gün geçtikçe kesinleşmektedir. Bu durumun 
temel sebebi “göçün fıtratındaki kalıcılık” olduğu söylenebilir. Ayrıca göçmenlerin 
özellikle kadın göçmenlerin belirli bir süre geçtikten sonra ülkelerine geri dönmek is-
temedikleri, isteseler bile dönemedikleri bilinen bir göç unsurudur. Suriye’deki rejim 
tarafından vatan haini olarak nitelendirilen sığınmacılar, bugün isteseler dahi döne-
meyecek durumdadır. Bu sebeple şu andaki rejimin değişmesi ve akabinde istikrarın 
sağlanması gerekmektedir. Türkiye’deki Suriyelilerin 1,4 milyonu kentlerde yaşamak-
ta ve bir biçimde hayata tutunmaktadır ve hayatlarını şehirlerde kuran bu insanların 
ülkelerine dönmesi olası görünmemektedir.

Suriyelilere dair geçicilik politikalarından kalıcılık politikalarına geçilmesi eğitim ala-
nı için de önem arz etmektedir. Geçicilik politikası ile Türkçe öğretimine kalıcılık 
doğurabileceği ihtimali ile önem verilmemiştir. Fakat Suriyelilere Türkçe öğretilmesi 
onların eğitim ve iş hayatlarına dâhil olabilmesini kolaylaştıracaktır. Özellikle çalış-
ma hayatına dahil olmaları ve sağlık hizmetlerinden faydalanmaları konusunda yerel 
halkın imkanlarının kısıtlanmamasına toplumsal yaşam kültürünü geliştirmek bakı-
mından dikkat edilmelidir.

Kalıcılık politikalarına geçilirken, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelileri gönderme 
politikalarının da sağlıklı bir biçimde oluşturmak gerekmektedir. Bir yandan da top-
luma açık kapı politikası ve insan hakları çerçevesinde sığınma hakkının mutlaka 
anlatılması ve toplumun desteğinin de alınması gerekmektedir.

Türk devletinin ve Türk toplumunun Suriyeli sığınmacılar konusunda ortaya koy-
duğu olağanüstü çaba ve katlanılan maliyet, uyguladığı bu “model” mutlaka dünya 
kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 3,5 yılda 1,6 milyon sığınmacıyı kabul eden ve 4,5-5 
milyar doların üzerinde harcama yapan bir ülkenin ve bu konuda son derece yüksek 
bir kabul gösteren Türk toplumun insan ve hak temelli ev sahipliği her türlü övgüyü 
ve gururu hak etmektedir. Gelişmiş ülkelerin adeta “Doğu sınırını sonuna kadar açın, 
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ama Batı sınırlarınızı sıkı sıkı kapatın bize gelmesinler” şeklindeki politikası, Türkiye’nin 
yaptığının değerini de ortaya koymaktadır. Ancak bunun anlatılması hem Türkiye 
hem de bundan sonraki göç dalgaları için önemlidir.

Türkiye’nin Suriyeliler politikasının artık sadece “geçicilik” üzerine bina edilmesi 
mümkün görünmemektedir. “Geçicilik” beklentisi ile ertelenen, ötelenen ya da ihmal 
edilenler, gelecekte çok ciddi sorunları beraberinde getirebilir. Bu nedenle Suriyelile-
rin evlerine dönmesi konusunda iç ve dış politikada yapılması gerekenleri yaparken, 
çok önemli bir bölümünün Türkiye’de sürekli olarak kalacaklarına dair gerçekliği de 
görmek ve buradan hareketle de birlikte yaşam stratejilerinin geliştirilmesi gerekmek-
tedir. Stratejilerin geliştirilmesinde bilgi temelli bir yaklaşımla dinamik süreç yöneti-
minin öncelikli olarak dikkate alınması; konu uzmanlarının, akademisyenlerin, sivil 
toplumun, uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi ve önerilerinden yararlanılması 
son derece önemlidir. “Kalıcılık” ile ilgili stratejilerin insan ve hak merkezli olması 
ve aynı zamanda Türk toplumunun bu konuda desteğinin alınması hayati önem ta-
şımaktadır.

Türkiye’deki Suriyeliler konusu, daha on yıllarca devam edecek insani bir dramın 
yansımasıdır. 1,6 milyon gibi olağanüstü büyük sayılara ulaşan ve her an sayıların 
daha da artmasının sürpriz olmayacağı bu sürecin yönetilmesindeki başarı hem Su-
riyeliler hem de Türk halkı için hayati önem taşımaktadır. Sürecin yönetilmesinde 
“geçicilik”-“kalıcılık” en belirleyici unsurdur. Krizin sosyal, ekonomik, siyasi, güven-
lik başta olmak üzere pek çok önemli boyutları olduğu açıktır. Konu artık geriye 
dönüşü olmayacak şekilde Türkiye’nin öncelikli iç konu/sorunlarından birisi haline 
gelmiştir. Bunları biri birinden ayırmak da son derece zordur. Ancak Suriyeliler konu-
sundaki politikaların, Türkiye’nin siyasal ve sosyal yapısının dönüşümüne olumlu ya 
da olumsuz etkide bulunma potansiyeli olduğu unutulmamalıdır. Bu çerçevede poli-
tikaların huzurlu bir Türkiye için insan ve hak temelli esaslar üzerinde, Türk toplu-
munun kaygılarının ciddiye alındığı ve desteğinin önemsendiği; aynı zamanda sürecin 
dinamikliğine uygun olarak bilgi temelli gerçekleştirilmesi, hayati önem taşımaktadır.

Pırıl ERÇOBAN

Çok teşekkürler gerçekten, raporunuzu ben de okudum büyük bir ilgiyle ve çok önem-
li bulgularınız var daha fazla tartışma imkânımız olsun isterdim. Başka bir çalıştaya 
umarım artık deyip sözü yine tekrar uzatmadan Nuray hocaya vereceğim. Nuray Ekşi 
bir hukukçu akademisyen. Yeditepe Üniversitesinde görev yapıyor şu anda ve mülteci 
hukuku üzerine uzun süredir çalışmaları var, yayınları var, çok önemli yayınları var. 
Suriyeli mültecilerin hukuki durumu üzerine konuşacak Nuray hoca, teşekkürler.
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Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Suriyelilerin Türkiye’deki hukuki durumunun çer-
çevesinin çizilebilmesi için, “uluslararası koruma” dediğimiz müessesenin açıklanması 
ve Suriyelilerin, bu başlık altında yer alan hangi koruma türüne girdiğinin belirlenme-
si gerekir. Bu nedenle, müsaadenizle, ben ilk önce mülteci tanımından başlayacağım, 
şartlı mülteci, ikincil koruma ve en sonunda Suriyelilere sağlanan geçici korumadan 
söz edeceğim. 

Türkiye, 1961 yılından beri Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Konvan-
siyonu’na taraftır. 1951 Cenevre Konvansiyonu’nun I. maddesinin 2. paragrafında 
mültecinin tanımı yapılmıştır. 1951 Cenevre Konvansiyonu’na göre, Konvansiyon 
hükümleri, 1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve (1) ırkı, (2) 
dini, (3) tabiiyeti, (4) belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya (5) siyasi düşünceleri 
yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için ülkesini terk etmek 
zorunda kalan kişilere uygulanacaktır. Bir yabancıya mülteci statüsünün tanınması 
için beş kriterden en az birinin gerçekleşmesi, zulme uğrayacağından korkması, zu-
lüm korkusunun haklı olması ve ülkesi dışında bulunması gerekir.

1951Cenevre Konvansiyonu’nda yer alan mülteci tanımında, başlangıçta, iki sınırla-
ma vardı: Birincisi, 1 Ocak 1951 tarihine ilişkin sınırlama yani “zaman sınırlaması”. 
İkincisi de Avrupa’da cereyan eden olaylara ilişkin sınırlama, yani “mekân sınırla-
ması” veya “coğrafi alan sınırlaması”. 1967 yılına kadar olan süreçte, 1951 Cenevre 
Konvansiyonu, “zaman sınırlaması” ile uygulanmıştır. Çünkü mülteci tanımında, “1 
Ocak 1951 tarihinden önce cereyan eden olaylar” ifadesi yer alıyordu. 1 Ocak 1951 
yılından sonra gerçekleşen olaylar sebebiyle mülteci statüsü talep edilmesi mümkün 
değildi. Türkiye tarafından 1968 yılında onaylanan ve New York’ta imzalanan, 1951 
Cenevre Konvansiyonu’na ek 1967 Protokolü ile “1 Ocak 1951’den önce meydana 
gelen olaylar” ve “söz konusu olaylar sonucunda” ifadeleri Konvansiyon’un metnin-
den çıkarılmıştır. “New York Protokolü” olarak da adlandırılan 1967 Protokolü ile ta-
rih sınırlaması olmaksızın 1951 Cenevre Konvansiyonu’nun hükümleri, I. maddenin 
2. paragrafının kapsamına giren bütün kişilere uygulanacaktır. O halde Protokol’ün 
yürürlüğe girdiği andan itibaren 1951 Cenevre Konvansiyonu’nda yer alan “1 Ocak 
1951’den önce cereyan eden olaylar” ifadesi, Konvansiyon metninden çıkarılmıştır. 
1951 Cenevre Konvansiyonu’na taraf olan devletler, 1967 New York Protokolü’ne de 
taraf olmuştur. Dolayısıyla hem 1951 Cenevre Konvansiyonu’na hem de 1967 New 
York Protokolü’ne taraf olan devletler, Konvansiyon hükümlerini uygularken kişiyi, 
mülteci statüsüne sokan olay açısından zaman sınırlaması getiremezler. 1967 New 
York Protokolü’nün âkit devletler için bağlayıcılık kazandığı andan itibaren artık ta-
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rih kısıtlaması uygulanamaz hale gelmiştir. 1967 New York Protokolü’nün Türkiye 
açısından bağlayıcılık kazandığı 31.7.1968 tarihinden itibaren zaman kısıtlaması or-
tadan kalkmıştır. Türkiye 1961 yılında Cenevre Konvansiyon’unu onaylarken ve ar-
dında da 1968 yılında New York Protokol’ünü onaylarken, bu Konvansiyonu coğrafi 
sınırlamayla uygulayacağını belirten ülkelerden biridir. Ancak zamanla ülkeler coğrafi 
alan kısıtlamasını kaldırmışlardır. Şu anda Türkiye, Kongo, Madagaskar ve Monako 
coğrafi alan kısıtlamasını koruyan ülkelerdir. Diğer ülkeler coğrafi alan kısıtlamasını 
da kaldırmışlardır.

Türkiye coğrafi kısıtlama nedeniyle sadece Avrupa’dan gelenlere mülteci statüsünü 
vererek 1951 Cenevre Konvansiyonu’nu uyguladığından Türkiye’nin, Avrupa dışın-
dan gelenlere 1951 Cenevre Konvansiyonunu uygulamasına ilişkin uluslararası hu-
kuktan kaynaklanan bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Peki, Avrupa dışından ge-
lenler, örneğin Pakistan’dan, İran’dan, Irak’tan, Afrika ülkelerinden gelenler olup da 
yine aynı şekilde, dininden, ırkından vatandaşlığından, siyasi düşüncelerinden veya 
belirli bir gruba mensup olmalarından dolayı zulme uğrama tehdidi altında olanlara 
Türkiye hangi statüyü vermektedir? Türkiye bu durumda olanlara “şartlı mülteci” sta-
tüsünü vermektedir. Yani Avrupa dışından gelip de mülteci tanımındaki beş kriterden 
birine uyanlara Türkiye şartlı mülteci statüsünü vermektedir.

Türkiye, coğrafi kısıtlama sebebiyle “Avrupa’dan gelen”, “Avrupa dışından gelen” 
ayrımını 1961 yılından beri yapmaktadır. Peki, kısaca YUKK olarak anılan ve idari 
hükümleri 11 Nisan 2013 tarihinde diğer hükümleri itibari ile de 11 Nisan 2014 
tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu bu 
ayrımı muhafaza ediyor mu? Evet. YUKK’da da yabancının Avrupa’dan gelmesi ha-
linde “mülteci” (md. 61), Avrupa dışından gelmesi halinde “şartlı mülteci” (md. 62) 
statüsü alacağı ifade edilmiştir. Avrupa’dan gelip de mülteci statüsü için başvuranlar 
1951 Cenevre Konvansiyonuna tabiidir, ama YUKK yürürlüğe girmeden önce Avrupa 
dışından gelip de uluslararası koruma talep edenlere ilişkin bir yasal düzenlememiz 
var mıydı? Evet, vardı, 22 Ekim 2014 tarihinde Geçici Koruma Yönetmeliği ile yürür-
lükten kaldırılan ve adı çok uzun olduğundan kısaca “Göç ve İltica Yönetmeliği” veya 
yapıldığı yıl olması sebebiyle “1994 Yönetmeliği” olarak adlandırılan bir yönetmelik 
vardı. Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet 
İzni Talepeden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen 
Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkın-
da Yönetmelik, 1994 yılında yürürlüğe girmişti. 1994 Yönetmeliği, mültecilere, Av-
rupa dışından gelenlere ve topluca sınırlarımıza gelen yani kitlesel akın ile gelenlere 
sağlanacak uluslararası korumayı düzenliyordu. 1994 Yönetmeliği’nde, Avrupa dı-
şından gelen, ırkından, dininden, vatandaşlığından, siyasi görüşlerinden veya belirli 
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bir gruba ait olmasından dolayı zulüm görme tehdidi altında bulunanlara sağlanacak 
korumanın adı “sığınmacı” statüsü olarak ifade edilmişti.

Ancak 6458 sayılı YUKK’da “sığınmacı” kavramı yerine “şartlı mülteci” kavramı kullanıl-
mıştır. Peki, mülteci statüsü ile şartlı mülteci statüsü arasında ne fark vardır? YUKK’ un 
62. maddesi çerçevesinde Avrupa dışından gelen ve şartlı mülteci statüsünü kazanan ya-
bancı, geçici oturma izniyle Türkiye’de kalabilir. Ancak kendisine güvenli üçüncü ülke 
bulup Türkiye’den ayrılmak zorundadır. Güvenli üçüncü ülke derken burada Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği vasıtası ile başta Amerika, Finlandiya, Avus-
tralya, Kanada olmak üzere diğer ülkelere bunların yerleştirilmesi durumu söz konusu 
olmaktadır, ancak Türkiye’nin güvenli bir ülke haline gelmesi sebebiyle son yıllarda 
güvenli üçüncü ülkelere yerleştirmeler neredeyse yok denecek kadar azalmıştır.

Mülteci ya da şartlı mülteci ayrımı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da 
konu olmuştur. AİHM, Türkiye’nin, Cenevre Konvansiyonu’nu coğrafi kısıtlamayla 
uygulaması ve Avrupa dışından gelenlere sığınmacı muamelesi yapmasının ayrımcılık 
yasağı kapsamına girip girmediğini, A.G. ve Diğerleri v. Türkiye kararında değerlen-
dirmiştir. AİHM’e göre, Türkiye, 1951 Cenevre Konvansiyonu’nda tanınan yetkisini 
kullanarak coğrafi açıdan Konvansiyon’un uygulama alanını sınırlamış ve sadece Av-
rupa’dan gelenlere mülteci statüsü vereceğini belirtmiştir. Buna karşın diğer ülkeler-
den gelenlere ise insancıl amaçlarla, güvenli üçüncü bir ülkeye gidene kadar sığınma-
cı (şartlı mülteci) statüsü kapsamında geçici oturma izni vermektedir. AİHM’e göre, 
Türkiye’nin bu tutumu, AİHS’in 14. maddesine aykırı değildir. Bu husus, Türkiye’nin 
mülteci ve sığınmacı politikası ile ilgilidir. Türkiye’ye, sadece Avrupa’dan gelenlere 
mülteci statüsünün tanınması olanağı, 1951 Cenevre Konvansiyonu ve 1967 New 
York Protokolü ile verilmiştir.

Bazı yabancılar, mülteci ya da şartlı mülteci tanımına girmeseler bile uluslararası koru-
madan yararlanabilirler. Örneğin, Somali’den kadın sünnetinden kaçarak Türkiye’ye 
gelen ya da İran’da evli bir erkekle zina yaptığı için ölüm cezasına, recm cezasına, 
taşlanarak öldürme cezasına çarptırıldığından Türkiye’ye kaçan kadına uluslararası 
koruma statüsü verilebilir. Kadın sünnetinden kaçıp Türkiye’ye gelen ya da İran’da 
taşlanarak öldürülme cezasına çarptırılan bir kişi kaçarak Türkiye’ye geldiği zaman 
mülteci statüsü alabilir mi? Mülteci statüsü alamaz, nedeni Avrupa dışından gelmesi-
dir. Peki, şartlı mülteci statüsü alabilir mi? Alamaz, neden? Çünkü ırkından, siyasi dü-
şüncelerinden, belirli bir gruba mensup olmasından, vatandaşlığından veya ırkından 
dolayı zulüm görme tehdidi altında değildir. Yani 1951 Cenevre Konvansiyonu’nun 
mülteci tanımında öngördüğü beş kriterden herhangi birine uymamaktadır. Hemen 
belirteyim ki, birçok devletin uygulamasında kadınlar belirli bir grup olarak da kabul 
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edilmiyorlar. 1951 Cenevre Konvansiyonu’nun beş kriterinden herhangi birine uyma-
dıkları için bunların durumları ne olacaktır? Eğer biz bunları Türkiye’den İran’a veya 
Somali’ye sınır dışı edersek orada hayatları tehlike altına girecek, yaşam hakları elin-
den alınacak veya kadın sünnetinde olduğu gibi insanlık dışı, haysiyet onur kırıcı bir 
muameleye çarptırılacak ya da Hoda Jabari örneğinde olduğu gibi İran’da taşlanarak 
öldürülecek, yaşam hakkı elinden alınacaktır.

İşte uluslararası hukukta bu durumda olanları koruyan bir ilke var, non-refoulement il-
kesi yani geri gönderme yasağı dediğimiz bir ilke var. Ülkesine geri gönderildiği zaman 
insanlık dışı haysiyet kırıcı, onur kırıcı zulüm ve muameleye tutulacak kişilerin ülkelerine 
geri gönderilmemesi esasından hareketle uluslararası hukukta “ikincil koruma” veya “ta-
mamlayıcı koruma” (supplemental protection/secondary protection) olarak adlandırılan 
bir koruma türü daha var. YUKK’ un 63. maddesinde de yine ikincil koruma başlığı altın-
da, az önce bahsettiğim kişilerin durumları da dikkate alınarak, bir koruma sağlanmıştır. 
YUKK’un 63. maddesine göre, mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak 
menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde (1) ölüm cezasına mah-
kûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek, (2) işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı 
ceza veya muameleye maruz kalacak, (3) uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma 
durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi teh-
ditle 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 ikincil koruma statüsü verilir.

Yine örneğin İran’dan Türkiye’ye gelen homoseksüeller var. Homoseksüelleri bazı ül-
keler belirli grup olarak kabul ediyorlar, o zaman 1951 Cenevre Konvansiyonu’nun 
kapsamında belirli bir gruba ait olmalarından dolayı zulüm görme riski altında ol-
dukları için koruma altına alınabiliyorlar. Ama bazı ülkeler homoseksüelleri belirli 
bir grup olarak kabul etmiyorlar. YUKK ise bu durumda olanlara dahi koruma sağla-
maktadır. Ülkesine geri gönderildiği zaman sırf cinsel yöneliminden dolayı insanlık 
dışı, haysiyet kırıcı bir muameleye maruz kalacaksa o zaman homoseksüelin de ikincil 
koruma altına alınmasını YUKK imkan dahiline sokmuştur.

Şartlı mülteci statüsü, tıpkı mülteci statüsünde olduğu gibi ferdi niteliktedir. Yani 
kitlesel akın halinde uygulanmaz. Bu nedenle, Suriyeliler, Avrupa dışından gelmiş 
olmakla beraber kitlesel akınla Türkiye’ye geldikleri için şartlı mülteci statüsü ala-
mazlar. Suriyelileri, mülteci ve şartlı mülteci statüsünden ayıran husus, Suriyelilerin 
kitlesel olarak Türkiye’ye akın etmesidir. İşte kitlesel akın halinde uluslararası hu-
kukta sığınma talep edenlere uygulanan statü, geçici koruma statüsüdür (temporary 
protection status).
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Ne zaman kitlesel akın olduğunu varsayacağımızın üzerinde de durmak lazım. Ne 
zamana kadar bireysel korumadan, hangi aşamadan sonra kitlesel akın halinden söz 
edilecektir? Yanılmıyorsam Türkiye, Suriye krizinin başında, Suriye’den gelenler için 
sınırın yüzbin kişi olduğunu söylemişti. Suriye’den gelenlerin sayısının yüzbinlerde 
kaldığı dönemde yani Türkiye’nin tolere edebilip bireysel başvuru değerlendirmesi 
yapabileceği süreçte Suriye’den Türkiye’ye gelenlerin durumunun şartlı mülteci veya 
ikincil koruma kapsamında değerlendirilmesi mümkündü. Ama 28 Nisan 2011 ta-
rihinden itibaren milyonlara varan rakamlarla karşı karşıya olduğumuz için artık bu 
durum bir kitlesel akındır. Ve kitlesel akın döneminde bireysel olarak gelenler olsa 
bile Suriyelilere sağlanacak olan korumanın türü, geçici korumadır. 

Hem Suriyelilerin haklarının hem de Türkiye’nin yükümlülüklerinin altının ve çer-
çevesinin çizilebilmesi için artık gerek basının gerek resmi kurumların, Suriyelilere, 
“mülteci”, “misafir”, “sığınmacı” ya da “göçmen” söyleminden vazgeçmesi gerekmek-
tedir. Suriyelilerin statüsü, “geçici korunanlar”dır. 22 Ekim 2014 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanan Geçici Koruma Yönetmeliği’nde şöyle bir hüküm yer almakta-
dır: 28 Nisan 2011 tarihinden önce gelen Suriyelilerin, diğer yabancılardan bir farkı 
yoktur. Yani bunlar bireysel koruma başvurusu yapabilir, ikamet izniyle Türkiye’de 
kalabilirler, ama Yönetmelikte bir tarih konulmuş, Yönetmelik, bir tarih sınırlaması 
getirmiş, Yönetmelik’te 28 Nisan 2011 tarihinden itibaren gelenlerin geçici koruma 
kapsamında olduğu ifade edilmiştir.

Kitlesel akın halinde sağlanan koruma, geçici korumadır. Geçici koruma, sınırlarımıza 
topluca gelen yabancılar için öngörülen bir koruma türüdür. Peki, geçici korumaya 
ilişkin bir yasal dayanağımız var mı? Var. YUKK’un 91. maddesi. YUKK’un 91. mad-
desine göre, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve 
geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı 
geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir. YUKK’un 91. maddesi, geçici koruma-
nın tanımını yapmakta; ayrıntılarını da yönetmeliğe bırakmaktadır. Dolayısıyla 91. 
madde genel çerçeveyi çizmekte, geçici korumaya ilişkin ayrıntıların yönetmelikle 
düzenlenmesini öngörmektedir. Geçici Koruma Yönetmeliği, 22 Ekim 2014 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Belirtmek gerekir ki, Geçici Koruma Yönetmeliği sadece Suriyelileri kapsamamak-
tadır. Bu yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra Türkiye’ye, ister Avrupa’dan isterse 
Avrupa dışından gelsin, kitlesel olarak gelenlere, yönetmeliğin hükümleri uygulana-
caktır. Bu yönetmeliğin getirmiş olduğu en önemli sistem, Avrupa Birliği geçici ko-
ruma yönergesinin öngördüğü sistemin bir paralelini Türkiye’ye taşımış olmasıdır. 
Bildiğiniz üzere mevzuatımızı Avrupa Birliği normlarına da uyarlamak zorundayız. 
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Geçici Koruma Yönetmeliği hazırlanırken Türk mevzuatının Avrupa Birliği mevzua-
tıyla uyumlaştırılmasının yanı sıra AHİM kararları da dikkate alınmıştır.

Geçici koruma sağlanacak yabancıların geldikleri ülke veya coğrafi alana herhangi bir 
sınırlama getirilmemiştir. Dolaysıyla geçici koruma açısından, kitlesel akınla gelenle-
rin Avrupa’dan veya Avrupa dışından gelmesi arasında bir fark yoktur. Yönetmeliğin 
17. maddesi ile geçici korumanın kapsamı genişletilmiş ve sadece kara sınırlarına 
gelen yabancıların değil karasularına gelen yabancıların da geçici koruma altına alına-
cağı ifade edilmiştir.

Geçici Koruma Yönetmeliği’nin kapsamına sadece kitlesel akınla gelenler değil kitlesel 
akına neden olan olay sonucunda bireysel olarak gelenler de dahildir. Ayrıca Yönet-
meliğin 18. maddesinde asker olmayan silahlı kişiler ile ülkesinin silahlı kuvvetleri-
nin mensubu olup da askeri hizmetini tek taraflı olarak sonlandırmış olan kişilere de 
geçici koruma verileceği; ancak bunlardan kara yoluyla gelenlerin Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı, deniz yoluyla gelenlerin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından silahtan 
arındırılacağı ifade edilmiştir. Yönetmeliğin 17. maddesinde, da geçici koruma bul-
mak amacıyla Türkiye’ye gelenlerin giriş yapacakları coğrafi alan açısından sınırlama 
getirilmemiş; bilakis, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla Türkiye’nin sadece kara 
sınırlarına gelen yabancıların değil ayrıca karasularına gelen yabancıların da Yönet-
meliğin kapsamına girdiği ifade edilmiştir. Kitlesel akın döneminde bireysel olarak 
gelenlere de geçici koruma sağlanacaktır. Her ne kadar Yönetmeliğin 17. maddesinde, 
Türkiye’nin kara sınırlarına veya karasularına gelenlerden söz edilmişse de hava yo-
luyla bireysel olarak gelenler de geçici koruma altına alınacaktır. Çünkü havaalanları, 
geniş anlamda, kara sınırı olarak değerlendirilecek alanlardır.

Geçici korumadan yararlanamayacak yabancılar Yönetmeliğin 8. maddesinde düzen-
lenmiştir. Yönetmeliğin 8. maddesine göre, savaş suçu işleyenler, barışa veya insan-
lığa karşı suç işleyenler, BM’nin genel ilkeleriyle bağdaşmayan suçları işleyenler ya 
da bu suçları işleyenlere iştirak edenler; ülkesinde silahlı çatışmaya katılmış olup da 
bu faaliyetlerini kalıcı olarak sonlandırmayanlar; terör eylemlerinde bulunan veya bu 
eylemelere iştirak edenler; ciddi bir suçtan mahkûm olan ve durumları toplum açısın-
dan tehdit oluşturanlar; milli güvenlik ve kamu düzeni açısından tehlike oluşturanlar; 
hapis cezasını gerektiren bir suçu ülkesinde işleyip de bu suçun cezasını çekmemek 
için bulunduğu ülkeyi terk edenler; devlet güvenliği aleyhine suç işleyenler geçici 
koruma kapsamına alınmazlar.

Geçici Koruma Yönetmeliği uyarınca Bakanlar Kurulu’nun geçici koruma kararı al-
ması gerekmektedir. Bakanlar Kurulu, geçici koruma kararı alması, Suriyeliler açısın-
dan uygulanmış bir durum değildir. Zaten Suriyelilerin kitlesel olarak akın ettikleri 
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28.2.2011 tarihinde Geçici Koruma Yönetmeliği yürürlükte değildi. Fakat Geçici Ko-

ruma Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği 22.10.2014 tarihinden itibaren kitlesel akın 

halinde geçici koruma kararı alınacaktır. Yönetmelikte, geçici koruma süresi belir-

tilmemiştir. Oysaki Avrupa Birliği Geçici Koruma Yönergesi’nde bu süre iki yıldır. 

Türkiye, geçici koruma açısından süre getirmemiş olduğundan eleştirilmektedir, fakat 

kanaatimizce bu daha insan hakları odaklı bir durum. Çünkü süre getirdiğimiz zaman 

o süre bittiğinde uluslararası koruma statüsü de sona erecek, geçici koruma statüsü de 

sona erecektir. Bu açıdan geçici koruma süresinin sınırlamasının yasayla öngörülme-

mesi, her olayın özelliğine göre değişkenlik arz etmesi önem taşımaktadır.

Türkiye Geçici Koruma Yönetmeliği’nde bir adım daha öne gitmiş ve bazı ülkeler 

sadece kara sınırlarına girenlere uluslararası koruma sağlarken, Geçici Koruma Yö-

netmeliğinde, sadece kara sınırlarından Türkiye’ye girenler değil karasularına kitlesel 

akın halinde gelen yabancılar açısından da koruma sağlamıştır. Bu önemlidir, çün-

kü uluslararası koruma statüsünün denizlere teşmil edilip edilmeyeceği konusunda 

uluslararası hukukta bir takım tartışmalar vardır. Özellikle de açık denizler için ciddi 

boyutlarda olan bu tartışmalar bazen karasularını da kapsam içerisine alabilmektedir.

Kitlesel halinde, Bakanlar Kurulu kararına istinaden geçici korumanın kapsamı ve 

alanı belirlendikten sonra prosedür nasıl işleyecektir? Geçici Koruma Yönetmeliğine 

göre, kitlesel akınla gelenler sevk merkezlerine alınacaklar, sevk merkezlerinde sağlık 

taraması yapılacak, kayıtları yapılacak ve silahlı olanlar silahtan arındırıldıktan sonra 

geçici barınma merkezlerine alınacaklar. Geçici barınma merkezlerinin tipik örne-

ği çadır kamplar ve konteynır kamplardır. Geçici korunanların kayıtları yapıldıktan 

sonra da “geçici koruma kimlik belgesi” verilecek, az önce Murat hocanın gösterdiği 

kimlik belgesinin yerini artık geçici koruma kimlik belgesi almıştır.

Peki diyelim ki, geçici koruma statüsünü sona erdirmek istiyoruz, ne yapabiliriz? Ba-

kanlar Kurulu bir karar alabilir, Yönetmelik, geçici koruma statüsünü sonlandırma 

yetkisini Bakanlar Kuruluna vermiştir. Peki, Bakanlar Kurulu böyle bir karar aldı-

ğında Suriyelileri hemen Türkiye’den dışarı mı çıkaracağız? Hayır. Geçici Koruma 

Yönetmeliği’ne göre, Bakanlar Kurulu kararıyla geçici koruma statüsü sona erse bile 

Suriyeliler dört ayrı yola başvurabilir: Birincisi, ikamet tezkeresi alarak Türkiye’de 

oturmak. İkincisi, bireysel uluslararası koruma başvurusu yapmak. Üçüncüsü ise, 

gönüllü olarak ülkelerine dönmek. Dördüncüsü, durumlarına uygun toplu bir statü 

almak. Dördüncü yol çok önemlidir. Ancak burada açık bir kavram kullanılmamış, bu 

kavramın biraz açılması gerekmektedir, “durumlarına uygun toplu bir statü” ile neyin 

kastedildiği açık değildir.
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Geçici koruma, geçici korunanlara bağlı sebeplerle de sona erebilir. Yönetmeliğin 12. 

maddesinde yer alan bu sebepler şunlardır: (1) geçici korunanın kendi istekleriyle 

Türkiye’den ayrılmaları; (2) geçici korunanın üçüncü bir ülkenin korumasından fay-

dalanması; (3) geçici korunanın, insani nedenlerle veya yeniden yerleştirme kapsa-

mında gitmesi; (4) geçici korunanın ölmesi.

Basında yayın organlarında, “Suriyeliler gitti tarlasını suladı, bahçesini suladı geldi veya 

savaştı geldi” söylemleri var. Normal şartlar altında gönüllü olarak ülkeyi terk ettiği za-

man yabancının, uluslararası koruma statüsü sona erer. Ancak Yönetmelik uyarınca Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğü bunlara uluslararası korumanın verilip verilmeyeceğini karara 

bağlayacaktır. Yine burada da esnek davranılmış, hiçbir ülkenin mevzuatında kendi is-

teğiyle ülkeden ayrıldıktan ve koruma statüsü sona erdikten sonra bir daha döndüğü 

zaman bu kadar da ılımlı yaklaşılması durumu söz konusu değildir.

Geçici Koruma Yönetmeliği’nde geçici barınma merkezlerinde sağlık konusunda, eği-

tim konusunda sağlanan haklar Avrupa Birliği normlarının çok ötesindedir. Çalışma 

hakları konusunda ise Avrupa Birliği Geçici Koruma Yönergesiyle paralel hüküm ge-

tirilmiş, ama unutmayalım ki Suriyeli doktorların kamplarda sadece diplomalarını 

göstererek çalışmasına izin verilmiştir. Yabancı sağlık personelinin Türkiye’de çalış-

masına ilişkin yönetmelik kapsamında önemli husus daha var. Normalde yabancı ça-

lışma izni almak için başvuru yaptığından başvurduğu iş açısından yerli istihdamın 

önceliği vardır. Yani o işi yapacak bir Türk vatandaşı var mı yok mu diye bakılırken, 

Suriyeliler için bu şart Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın aldığı kararla ortadan 

kaldırılmış bulunmaktadır.

Suriyelilere toplu olarak vatandaşlık verilebilir mi verilemez mi tartışmalarına da açık-

lık getirmek gerekir. 1964-2009 yılları arasında yürürlükte kalan 403 sayılı Vatandaş-

lık Kanunu’nda ve 2009 yılında yürürlüğe giren 5901 sayılı Vatandaşlık Kanunu’nda 

istisnaen Türk vatandaşlığına alınmaya ilişkin bir madde vardır. Bu maddede üç grup 

halindeki kişiye İçişleri Bakanlığı’nın teklifi, Bakanlar Kurulu’nun kararıyla, ama tabii 

ki ilgililerde talep ederse, vatandaşlık verilmesi düzenlenmiştir. Bu madde uyarın-

ca Bakanlar Kurulu tarafından Türk vatandaşlığına alınması zaruri görülenler, Türk 

vatandaşlığına alınabilir. Türkiye “ben artık bunlara sürekli geçici koruma statüsü 

sağlayamayacağım, bu insanları yıllarca kamplarda tutmayacağım, hem onların insan 

hakları açısından hem de Türkiye’nin üstlendiği külfet açısından hepsine toptan Türk 

vatandaşlığı veriyorum” dediği anda başvurmaları halinde, kamplardaki kişiler veya 

kamp dışındakiler de, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alınabilirler. 

Gerek 403 sayılı gerekse 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda yer alan bu mad-
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deler, bu günün şartlarına özgü olarak yapılan maddeler değildir. Bu maddeler zaten 
1964 yılından beri vatandaşlık kanunlarımızda yer almaktadırlar.

Diğer önemli bir husus, geçici korunanların non-refoulement ilkesinden yararlanıp 
yararlanmayacağı konusunda Avrupa ülkeleri bile tereddüt ederken Geçici Koruma 
Yönetmeliği’nde cesur bir adım atılmış ve Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 6. madde-
sinde non-refoulement ilkesi benimsenmiştir. Terör örgütü üyesi olmaları sebebiyle 
Suriye’den gelen ama devletin güvenliğini, kamu düzenini ihlal ettikleri için sınırdışı 
edilmelerine karar verilecek Suriyeliler olabilir. Ancak eğer bunları biz Suriye’ye o 
çatışma ortamına gönderirsek hayatları tehlikeye girecektir, non-refoulement ilkesi 
söz konusu kişilerin dahi sınırdışı edilmesini engellemektedir. Sınır dışı kararı alınsa 
bile Suriyeliler hakkında bu kararın fiilen uygulanması da mümkün olmamaktadır. 

Acaba Geçici Koruma Yönetmeliği’nde Suriyeliler için entegrasyonun öngörülmemesi 
bir eksiklik midir? Uluslararası hukukta kitlesel akın halinde uygulanan koruma “geçici 
koruma”dır, bu koruma adından da anlaşılacağı üzere “geçici”dir, dolayısıyla entegras-
yonu hedefleyen bir koruma değildir. Dolayısıyla entegrasyonun, Geçici Koruma Yönet-
meliği’nde düzenlenmemiş olması bir eksiklik olarak nitelendirilemeyecektir. 

Geçici Koruma Yönetmeliği’nin eğitime ilişkin hükümlerini Avrupa Birliği Yönerge-
siyle mukayese ettiğimizde, Yönetmelik hükümlerinin daha korumacı zihniyet ta-
şıdıklarını görüyoruz. Geçici Koruma Yönetmeliği, eğitim alanında, Avrupa Birliği 
Yönergesi’ne nazaran daha geniş kapsamlı bir düzenleme getirmiştir. Avrupa Birliği 
Geçici Koruma Yönergesi 18 yaşına kadar olan eğitimi kapsamasına rağmen Geçici 
Koruma Yönetmeliği, hem 4+4+4 hem de ön lisans, yüksek lisans, lisans ve doktorayı 
kapsayacak hükümler içermektedir. Çalışma hakları konusunda da az önce söyledi-
ğim sistem burada geçerli.

Kitlesel akın halinde sağlanacak olan uluslararası korumayı düzenleyen ve YUKK’un 
91. maddesine istinaden hazırlanan Geçici Koruma Yönetmeliği, sadece Suriyelileri 
kapsamamaktadır. Hangi ülkeden veya coğrafi alandan geldiğine bakılmaksızın kit-
lesel akınla gelenler, Yönetmeliğin kapsamındadır. Yönetmelik 22.10.2014 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Suriyeliler ise Türkiye’ye 28.4.2011 tarihinde kitlesel akınla gel-
mişlerdir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce gelen Suriyelilere, Yönetmeli-
ğin uygulanıp uygulanmayacağı sorununa geçici 1. madde ile çözüm getirilmiştir. Bu 
madde uyarınca, 28.4.2011 tarihinden itibaren Suriye’den gelenler Yönetmeliğin kap-
samındadır ve geçici koruma altındadırlar. Yönetmelik, geçici koruma altına alınanlar 
için “geçici korunan” kavramını kullanmıştır. O halde Suriyeliler de dahil olmak üzere 
kitlesel akınla gelen ve geçici koruma altına alınanlar için “mülteci”, “sığınmacı” ya da 
“misafir” kavramları yerine artık “geçici korunanlar” kavramının kullanılması gerekir.
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Yönetmelik birçok yönden AB Geçici Koruma Yönergesi’ne benzer hükümler getirmek-
tedir. AB Geçici Koruma Yönergesi’nden en bariz farkı, geçici koruma süresince bireysel 
uluslararası koruma başvurusunun yapılmasına olanak tanımamasıdır. Ancak bu kurala 
bir önemli istisna getirilmiştir. İstisnaya göre, ülkesinde silahlı çatışmaya katılmış olanla-
rın silahlı faaliyetlerini kalıcı olarak son verdiklerinin anlaşılması halinde bireysel ulusla-
rarası koruma statüsü belirleme işlemlerine erişimleri sağlanacaktır. Kitlesel akınla veya 
kitlesel akın döneminde bireysel olarak gelenlerden sadece ülkesinde silahlı çatışmaya 
katılmış olup da silahlı faaliyetlerini kalıcı olarak sonlandıranlar, bireysel uluslararası 
koruma talebinde bulunacaklardır. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara bu olanak verilmez-
ken silahlı eylemlere katılanlara bu olanağın verilmesi yadırgatıcı gelebilir. Bunun sebebi 
ya Suriye ordusundan kaçarak gelen ya da Suriye ordusuna karşı savaşmış olanların Su-
riye’deki iç savaş bitse bile ileride ülkelerine dönmeleri halinde karşılaşacakları riskler-
dir. Söz konusu istisna dışında kural olarak kitlesel akınla veya kitlesel akın döneminde 
bireysel olarak gelenler sadece geçici korumadan yararlanırlar. Buna karşın geçici ko-
runanların, geçici korumalarının sona ermesi halinde ise, hem Türkiye’de kalmalarına 
hem de bireysel uluslararası koruma talebinde bulunmalarına izin verilmiştir.

Geçici Koruma Yönetmeliği’nin, AB Geçici Koruma Yönergesinden ikinci önemli farkı 
ise, geçici koruma süresine yer vermemesi ve bu sürenin belirlenip belirlenmemesi, be-
lirlenecekse ne kadar olacağı hususunda Bakanlar Kurulu’na takdir yetkisi vermesidir.

Geçici korumada uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalı olan non-refoulement ilkesinin 
kabul edilmesi; sadece kara sınırlarına değil karasularına gelen yabancıların da geçi-
ci korumanın kapsamına alınması; asker olamayan silahlı unsurlar ile ülkesinin silahlı 
kuvvetlerinin mensubu olup da askeri hizmetini tek taraflı bırakanların da geçici koru-
madan yararlanabilmesi; bazı şartlarla da olsa geçici korunanların, geçici barınma mer-
kezleri dışında belirli illerde kalmalarına izin verilmesi; geçici korumadan yararlananla-
rın aile birleşimlerin kabul edilmesi Yönetmeliğin liberal hükümlerini teşkil etmektedir.

Arap Baharı’nın etkisi ve sonu gelmeyen Suriye krizi, geçici koruma ile ülke menfaat-
leri arasında bir dengenin kurulmasına hizmet edecek hükümlerin ihdas edilmesine 
yol açmıştır. Bu hükümler arasında yer alan Yönetmeliğin 15. maddesiyle, Bakan-
lar Kurulu’na verilen yetkiler güvenlik yanlısı bir tutumun göstergesidir. Bu madde 
uyarınca milli güvenliği, kamu düzenini, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını tehdit 
edebilecek şartların oluşması durumunda, Bakanlar Kurulu tarafından, uygulanmakta 
olan geçici koruma sınırlandırılabilir veya süreli ya da süresiz olarak durdurulabilir.

Yönetmeliğin diğer bir özelliği 46-47. maddeler çerçevesinde işbirliğine açık bir poli-
tika öngörmesidir. Söz konusu işbirliği sadece Türkiye’deki kamu kurumları ve sivil 
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toplum kuruluşları açsından değil başta BMMYK olmak üzere uluslararası kuruluşlar 
ve diğer ülkeler açısından da geçerlidir.

İnsan Hakları Kurumuna nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Ve hepinize saygı-
larımı sunuyorum.

Pırıl ERÇOBAN

Çok teşekkürler Nuray hocam, ben bir iki cümle edip sonra sözü sizlere bırakmak is-
tiyorum. Öncelikle bu hukuki çerçevede verdiğiniz tanımlar tabii bazı soru işaretleri 
oluşturuyor insanın kafasında. Her şeyden önce evet mültecilik aynı zamanda hukuki 
sözleşmelerle, metinlerle tanımlanmış ama sanıyorum mültecilik ne zaman başlar soru-
su çok önemli. Zulüm gören bir insanın mutlaka bu zulmün belli bir makam tarafın-
dan tanınmasıyla mı mültecilik başlar yoksa mültecilik şartları oluştuğunda mı başlar, 
bunlar önemli. AB yönergesi sürenin belirlenmemiş olması, belki daha insani dediniz 
ancak sürenin belirlenmemiş olması tam da Murat hocamın kalıcılık konusunda yaptığı 
vurguyu zayıflatıyor. Kalıcı artık Suriyeli mültecilerin Türkiye’de daha uzun süreli kala-
cağı gerçeğiyle karşılaşıp buna göre gerekli politikaları üretmemiz gerekiyor dedi Murat 
hocam ancak geçicilik vurgusu yapıldıkça bu tip politikaların üretilmesi de zorlaşacak 
sanıyorum. Ve tabi yönetmelikte bireysel uluslararası koruma başvurusu yapılmasının 
önündeki engel bir başka önemli şey. Ben çok da fazla uzatmadan belki daha sonra, 
öğleden sonraki yorumlar kısmında, soru cevap kısmında konuşma imkânımız olur.

Levent KORKUT İnsan Hakları Kurulu Üyesi

Şimdi vakti biraz aştık o nedenle daha sonraki toplantılarda da yorum bölümleri var. 
İsterseniz bu toplantıyı burada bitirelim, bir çay molası verelim. İlerleyen toplantılarda 
yorumlara daha fazla yer vereceğiz. Bu arada aramızda bizzat Suriye’den gelen ve bura-
da bulunan ve Türkiye’de dernek kurmuş arkadaşlarımız da var. Onlara da bir ara söz 
vermek istiyoruz ama bu toplantı biraz da tabi konunun anlatılması gerekiyordu uzadı. 
İkinci ve üçüncü toplantılarda bunu yapabileceğiz. Şimdi doğrudan bir mola verelim, 
kahve çay molası, gelecek toplantılarda bütün bunların yorumunu zaten birlikte yapaca-
ğız. Konunun daha da detayına ve teknik boyutuna indikçe zaten yorumları da yapmak 
fırsatı doğacaktır. Çay için de beş dakikamız var on dakikaya uzatabiliriz. 

Pırıl ERÇOBAN

Her iki konuşmacımıza teşekkür ediyorum, tekrar sizlere de dinlediğiniz için. 
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Sunucu

“Ulusal ve Uluslararası Örgütler ve Kamu Kurumlarının Suriyeli Mültecilerle İlgili Çalış-
maları” konulu İkinci oturumu yönetmek üzere Metin Çorabatır’ı ve oturumun ko-
nuşmacıları Alev Örsel, İsmail Yeşil, Volkan Görendağ, Mehtap İyice, Aybüke Ekici ve 
Hüseyin Kocapıçak’ı mikrofona davet ediyorum.

Metin ÇORABATIR İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi

İyi günler iyi sabahlar, ben Metin Çorabatır. İGAM, İltica ve Göç Araştırmaları Mer-
kezi Başkanıyım. Başlangıçta Sayın Başkanımız ve Sayın Türkiye İnsan Hakları Kuru-
muna çok teşekkür ediyoruz. Tam zamanında böyle güzel bir çalışma yaptıkları için. 
Ve bütün katılımcılara ben şahsen teşekkür ediyorum heyecan verici böyle bir ilginin 
olması. Sözü uzatmadan ben programa göre arkadaşlarımıza söz vereceğim. Herkes-
ten rica ediyorum, tabi hepimiz çok doluyuz ve noktalayamıyoruz bazen doğal olarak 
konunun önemi ve bilgilerimizi birleştirmek açısından ama hakikatten şimdi bakıyo-
rum bizim oturumumuzun konuşmacılarının biraz daha dar zamanı var 15’er dakika. 
Bu oturum da önemli çünkü uluslararası kuruluşlar, milli kuruluşlar, STK’lar, kendi 
bu konudaki onların temsilcileri, ne yaptıklarını anlatacaklar. Mesela BM kuruluşları, 
uluslararası kuruluşlar Türkiye’de sabahki oturumda da gördük ve genelde de biliyo-
ruz eleştirilerin odağı altındalar, neler yapıyorlar onlara bu sözü vermek önemli. Belki 
bir eksiklik bir organizasyon açısından, uluslararası STK’lardan da bir temsilci gelip 
onların zorluklarını da dinleyebilirdik. Ama tabi onun pratik zorlukları var. Peki, ben 
burada sevgili Alev Örsel Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yıl-
larca da birlikte çalıştık. Önce ona sözü vereyim bu sıraya göre. Sevgili Alevciğim 
biliyorum sen çok hassassın süreler konusunda.

Alev ÖRSEL Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

Öyle umuyorum, böyle dediğiniz için uymak zorunda kalacağım, çok teşekkür ede-
rim. Günaydın ve hoş geldiniz demek istiyorum hepinize ve bu davet için çok teşekkür 
ediyorum Türkiye İnsan Hakları Kurumuna. Alev Örsel ismim, Metin Bey’in söylediği 
gibi. 13-14 seneden beri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinde görev 
yapıyorum. Çok çeşitli görevlerde bulundum, şu anda temsilcilik ofisinde, temsilcinin 
ofisinde irtibat müdürü olarak görev yapıyorum. Ve bütün çalışma alanlarımızda bilgi 
sahibi olmaya ve aktarmaya çalışıyorum. 

Burada konu başlığı itibariyle uluslararası kurumlar adına oturuyor olduğumu anlıyo-
rum. UNHCR’dan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden çok kısaca 
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bahsetmem gerekirse, Nuray hocam, Murat hocam tarifleri verdiler 1951 sözleşmesi 
kapsamında ülkelerin sahip olduğu uluslararası koruma yükümlülüğünü yerine ge-
tirmelerinde ve mülteciler için kalıcı çözümler bulunmasında ev sahibi ülkelere yar-
dımcı olmak. Çok kısa ana hatlarıyla, bu görev tarifi içinde kurulmuş bir kuruluş 
UNHCR. Dünyanın her yerinde maalesef mülteci krizleri oldukça bizim de işimiz hiç 
bitmiyor her yerde artan bir biçimde görev yapıyoruz. Ben kuruluşa katıldığımda 1 
milyar dolar civarı olan hatta çok büyük heyecanla karşılanmıştı bütçe, maalesef iki 
gün önce 2015 için açıklandı 6,5 milyar doları bulmuş durumda. Çünkü krizler her 
geçen gün artıyor, ihtiyaçlar çok büyüyor. Artık hem donör ülkelerin hem ev sahibi 
ülkelerin başa çıkabileceği ihtiyaçların çok ötesinde bir noktadayız. Dolayısıyla dünya 
çapında da git gide büyüyen bir mülteci sorunuyla karşı karşıyayız. 

Suriye konusuna gelirsek, istatistikleri gösterdi Murat hocam, evet bizim Türkiye’den 
verdiğimiz rakamlar resmi olarak bize iletilmiş olan kayıt rakamlarını baz alıyor. Ama 
rakamın 4 milyon kişinin üzerinde olduğunu biliyoruz, bölgesel manada Türkiye’deki 
sayıların konuşulan biçimde olduğu düşünülerek. Suriye içinde de 12 milyonun üze-
rinde kişinin yine ihtiyaç içerisinde olduğunu yerlerinden edildiğini, farklı yerlerde 
yaşamak zorunda kaldığını biliyoruz. 

Türkiye’de ne yapıyoruz biz 50 seneden beri Türkiye’de görev yapıyoruz, devletin 
uluslararası koruma sağlamasına, gelen kişilere yardım sağlamasına, bu kişilerin 
mültecilik statülerinin tespit edilmesine yardımcı bir kuruluş olarak vazife yapıyo-
ruz. Ama geçtiğimiz dört yıldan beri operasyon alanımız tabi Suriye kriziyle beraber 
epeyce genişledi. Bu destek kapasite geliştirmek, tecrübe paylaşımı ve koruma sağlan-
masında danışmanlık görevlerimizin üzerine bir de daha operasyonel Türkiye’ye bir 
takım desteklerin getirilmesinde aracılık etmek. Bu desteklerin sağlanmasına yardımcı 
olmak gibi bir operasyonel alana da geçiş yaptık. İlk günden itibaren Türkiye’nin 
kapılarını açması, bu kişileri alması, gerekli biçimde kayıtlarının yapılması ve burada 
hassas durumdaki kişilere belli bir takım yardımların sağlanması konusunda yardımcı 
olmaya çalışıyoruz.

Çok UNHCR odaklı yürütmek istemiyorum çünkü UNHCR’ın bu Suriye kriziyle be-
raber tarif edilmiş çok önemli bir vazifesi var. Yine bölgede diğer Birleşmiş Milletler 
kuruluşlarının yapacakları bütün faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu ko-
nuda bir liderlik etmek. Bunu da birçoğunuzun aşina olduğu RRP adı verilen Bölgesel 
Mülteci Müdahale Planı altında yapmaya çalışıyoruz. Bölgedeki bu konuda hizmet 
veren tüm kurum, kuruluşlar bir araya gelip bir sonraki dönem için planlarını ihti-
yaç analizlerini neler yapabileceklerini ortaya koyup bir doküman ortaya çıkarıyorlar. 
Bu doküman bir proje dokümanı değil en önemlisi, bu bizim donörlerin dikkatini 
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çekebilmek için hazırladığımız bir plan ve fonlandığı ölçüde uygulamaya geçebilen 
bir plan. Yine Murat hocamın bahsettiği gibi ne yazık ki Türkiye bu konuda bu güne 
kadar dezavantajlı oldu. Bölge çapında, gerçi bölgede de çok yüksek bir fonlama söz 
konusu değil. Şu ana kadar 6 plan yürütüldü, bu altı planın altıncısı yani şu anda ka-
patmak ta olduğumuz dönemde uygulanan bölge çapında %50’nin biraz üstünde bir 
şekilde fonlanabildi donörler tarafından. Türkiye’ye baktığımızda %30’lardayız gelen 
fonlar bakımından. Bu da tabi Birleşmiş Milletler örgütlerinin yapabileceklerinin sa-
dece % 30’unu yapabilmeleri manasına geliyor. 

Neler yaptık bu güne kadar, Türkiye bağlamında konuşursak birinci önceliğimiz tabii 
bu kişilere koruma sağlanması ve koruma sağlanmasında devlet kurumlarına gerekli 
desteğin verilmesi. Kayıt her zaman en koyu şekilde altını çizdiğimiz konu, bir kişiyi 
ancak kayıt ederek tanıyabilirsiniz. Niye gelmiş nereden gelmiş ne gibi ihtiyaçları var 
nasıl bir aile, sağlık konusunda ne yapılması lazım. Psikososyal destek manasında 
ne yapılması lazım. Çocukları eğitime erişebilecek mi? Yaşlıları var mı bakılması mı 
gerekiyor mu? Bütün bunları ancak kayıtla tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla devletin 
mültecileri kayıt altına alabilmesini sağlamak amacıyla hem teknik destek sağlamaya 
çalışıyoruz yani bu konuda dünyada diğer uygulamalar nasıldır, hassas durumdaki 
kişilerin tespitini sağlayacak bir kayıt mekanizması nasıl oluşturulabilir. Bunun hari-
cinde bir takım ekipman desteğimiz var hem Mehtap hanımlarla Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü ile çok yakın çalışıyoruz hem bu işin başından beri bütün koordinasyonu 
yapmış olan AFAD’la yine çok yakın çalışıyoruz. Bu güne kadar mültecileri kaydet-
mek amacıyla kullanılan 34 adet tır aracının alımını gerçekleştirdik. Bu gezici araçlarla 
Türkiye’de çok dağınık biçimde bulunan kişilerin kayıta erişimlerine imkan sağladık. 
Yine çeşitli donanım, yazılım destekleri, parmak izi cihazları, biometrik kayıtların sağ-
lanabilmesi amacıyla neler yapabileceksek bunları bütçemiz elverdiğince karşılamaya 
çalışıyoruz. 

Bunun haricinde yine korumayla ilgili faaliyetlerimiz kapsamında hem UNHCR’ın 
hem diğer Birleşmiş Milletler kuruluşlarının ekipleri kamplarda çalışıyorlar. Bizim 
UNHCR olarak ekiplerimiz Şubat 2012’den beri bütün kamplarda günlük, gündelik 
bazda görev yapıyorlar. Orada kamplarda kalanlarla görüşüp özel ihtiyaçların tespit 
edilmesi durumunda kamp yetkililerinin bunlardan haberdar edilmesi, yine orada bu-
lunamayacak çözümler durumunda biz ne yapabiliriz, diğer kuruluşlar ne yapabilir. 
Bu sevk mekanizmalarının işletilebilmesi için ekiplerimiz kamplarda görev yapıyorlar. 

Biraz dağıtarak anlatıyorum ama korumadan tabi atlayarak gidiyoruz, yine Murat ho-
camın istatistiklerinde gördüğünüz gibi artık odaklanılması gereken konu kamplar 
değil %87 gibi telaffuz edilen bir rakam, çok büyük bir rakam kamp dışında yaşıyor. 
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Tabi bu bütün zorlukları da beraberinde getiriyor yine kayıt konusunda erişimle baş-
layıp bütün hizmetlerin sağlanmasında eğitim olsun, sağlık olsun, psikososyal destek 
olsun, hukuki destek olsun, bunların sağlanmasında daha uzun, orta ve uzun vadeli 
planlamaları gerektiriyor. 

Korumanın dışında temel ihtiyaç malzemelerinin desteklenmesini yine sağlamaya ça-
lışıyoruz bütün Birleşmiş Milletler kuruluşları olarak kamplarda kullanılan malzeme-
ler başta olmak üzere çadır, battaniye işte su bidonu aklınıza ne gelirse acil durumda 
kullanılan standart malzemeler. Bunun yanı sıra Dünya Gıda Programının yürüttüğü 
bir gıda kartı uygulaması var yine kamplarda, bütün kamplara yayılmış olan ve uygu-
lanmakta olan. 

Eğitim konusunda bu güne kadar yapmış olduklarımız var, hem eğitim materyalle-
rinin sağlanması, müfredat konusunda ortak çalışma yapılması, dil kurslarının sağ-
lanması UNICEF’in yine sağlamış olduğu bir takım okul binaları prefabrik binalar 
var ki eğitim alt yapısı elverişli konuma gelebilsin. Sağlık alanında Kilis çok çarpıcı 
bir örnektir buna benzer çok fazla sayıda yer var yine sağlık altyapısının sadece yerel 
halka hizmet verebilecek, hatta bu konuda bile kısıtlı kaldığı yerler. Yine bu konuda 
destek olabilmek adına prefabrik hastanelerin yapımı, mobil kliniklerin sağlanması, 
ambulansların sağlanması gibi desteklerimiz şu ana kadar yapılan işler arasında. 

Bundan sonrası için yani bunu saatlerce uzatabilirim, neler yapıldı bu güne kadar 
çünkü dört senelik bir geçmiş var ve her günü bizim için ayrı bir üzüntülü öyküdür, 
yeni duyduğumuz konulardır. Daha çok yakında yaşadık, Eylül’den bu yana Koba-
ni’den çok yüksek sayıda insan geldiğini ve hemen harekete geçerek neler yapabi-
leceğimize bakmak durumunda kaldığımızı. Ama bundan sonrası için şöyle bir şey 
var, önümüzdeki hafta bugün 18 Aralıkta bundan sonraki dönemin planlaması artık 
adına RRP denmiyor yani bir yedinci mülteci planının yazılması yeterince kapsamlı 
ve anlamlı bulunmadığı için bu kapsam bir parça genişletildi. Yeni bir isim bulundu 
şimdi 3RP deniyor, tam adıyla Bölgesel Mülteci Müdahale ve Dayanıklılık Planı. Bu 
dayanıklılık kelimesini açmaya çalışacağım.  

Planın temel amacı yine UN kuruluşlarının ve ortaklarının bölgede hem mevcut duru-
ma ne gibi destek sağlayabileceklerini planlamak yani mültecilerin şuan ki ihtiyaçları 
ve bu ihtiyaçlar konusunda ev sahibi ülkelere nasıl destek sağlanabileceğini görmek. 
Hem de bir parça bir adım daha ileri giderek yine Murat hocamın dile getirdiği gibi 
biraz orta ve uzun vadeli ihtiyaçlara bakabilmek ve bu ihtiyaçlar konusunda daya-
nıklılık kelimesini açarsam. Üç konuda dayanıklılık sağlamaya çalışmak. Bunlardan 
bir tanesi tabii ki mültecilerin kendi dayanıklılığı, -(resiliency) bunun İngilizcesi eğer 
sizin için İngilizce herhangi bir şey ifade ediyorsa ama biraz hem tercümesi hem izahı 
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zor bir kelime-. Hem mültecilerin kendilerinin daha dayanıklı daha güçlü hale gelme-
si gerek ev sahibi ülkelerde kaldıkları süre içinde gerekse umuyoruz bir gün ülkeleri 
geri dönebilecek duruma gelir. Ülkelerine geri döndüklerinde mültecilik hayatlarında 
geçirdikleri sürenin kaybolmaması açısından o yılları kendileri için ileriki hayatları 
için bir kayıp sayılmaması için neler yapılabilir, bunları düşünebilmek hem ev sahibi 
ülke açısından bir dayanıklılık ortaya koyabilmek. Bundan maksadımız biraz önce 
bahsettiğim gibi örneğin hastane ihtiyaçlarının, sağlık bakım ihtiyaçlarının desteklen-
mesi. Daha uzun vadeli ve ülkedeki kapasitelerin kurumsal kapasitelerin, sosyal hiz-
met kapasitelerinin arttırılmasına yönelik bir takım destekler sağlanması. Bir üçüncü 
dayanıklılık unsuru olarak da ev sahibi halkın üzerindeki yüke dair neler yapılabilir 
bunlara bakılması. 

Dolayısıyla önümüzdeki dönemdeki odak düşüncemiz bütün birleşmiş milletler ku-
ruluşları olarak bu konularda neler yapılabileceğine bakmak. Kapsamlı bir plan ha-
zırladığımızı düşünüyorum. Türkiye’de ilk başta sadece altı Birleşmiş Milletler ku-
ruluşu bölgesel müdahale planının hem planlanması hem uygulanması aşamasında 
yer almıştı. UNCHR tabi bahsettiğim gibi koordinatör ve lider kuruluş olarak yanı 
sıra burada aramızda bulunan Uluslararası Göç Örgütü başka göremiyorum. Birleş-
miş Milletler arkadaşım ama UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Gıda Programı, 
Nüfus Fonu, bir altıncıyı unutuyorum. Altı kuruluş birazdan hatırlarım bu şimdi 3RP 
kapsamında on kuruluşa çıktı hem FAO’nun da katılımıyla Çalışma Örgütünün katı-
lımıyla, UNDP’nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının bizimle beraber eş lider 
olarak programa katılımıyla, çünkü dayanıklılık kısmında Birleşmiş Milletler Kalkın-
ma programının uyguladığı programların yine çok büyük bir önemi var. Katılımlarıyla 
bu şu anki durumumuz on Birleşmiş Milletler kuruluşu ve bunların ortakları şeklinde 
gerçekleşecek önümüzdeki dönemde. 

18 Aralıkta planı bütün detaylarıyla okuyabileceksiniz ama çok ana hatlarıyla bahset-
mem gerekirse. Plan bu güne kadar yapılmakta olan aktivitelerin devamını ve bun-
ların da daha geliştirilmesini kapsıyor. Yine korunma temel ihtiyaçlar, eğitim, sağlık, 
gıda güvenliği ve geçim kaynakları alanlarında tespit edilmiş hedefler ve bu hedeflere 
ulaşılmasını sağlayacak planlanmış aktiviteler var. Planı detaylarıyla bütün kurum ve 
kuruluşlarla görüşmeye çalıştık. En son Göç İdaresi Genel Müdürlüğüyle de bütün 
detaylarla üzerinden geçiyoruz. Hangi konular uygulanabilir ve tabi fonların gelişiyle 
bağlantılı olduğu için 630 milyon doların üstünde bir bütçeyle ortaya çıkacak Türkiye 
için. Bu bütçenin ne kadarı gelir, bu gelen fonlarda bizim öncelikli alanlarımız neler 
olmalı bunları ortaklaşa tespit etmeye çalışıyoruz. 
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Bunun haricinde bahsetmem gereken neler var bilmiyorum. Son dakikam olduğu ko-
nusunda uyarılıyorum. Ama tabi en büyük önceliğimiz dediğim gibi kamp dışında 
yaşayan kişiler ve bu nüfusun herhangi bir nüfus gibi ama mülteci nüfuslarında daha 
öne çıkan bir durumdur. %70 ila 80 kadın ve çocuklar olduğu göz önüne alınırsa 
özellikle Murat hocamın söz ettiği gibi eğitim bizim için en öncelikli alanlardan bir 
tanesi dil sorunu, eğitime erişim, eğitim kalitesinin oluşturulması, eğitimin sertifikas-
yonu. Bir geçici eğitim sağlanması değil ama bu çocukların eğitim hayatlarını kaybet-
memeleri ve ilerde topluma dâhil olabilmeleri bir meslek sahibi olabilmeleri. Durum 
elverdiğinde ülkelerine dönüp ülkelerini yeniden yapılandırabilmeleri için mutlaka 
bu geleceğe yatırım yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim en öncelikli alanlarımız-
dan bir tanesi eğitim konusu. 

Bir diğer önceliğimiz geçici koruma yönetmeliğinde de imkân tanınan çalışma konu-
su. Çalışma izinlerinin sağlanmasıyla fiziksel ve zihinsel olarak buna elverişli durum-
da olan kişilerin hayatlarını idame ettirmeleri. Hem de bu çalışmanın hukuki manada 
kayıt altına alınması vergilerini ödemeleri, sosyal haklardan faydalanmaları gibi konu-
ların düzene konması açısından çalışma izinleri bizim için çok önemli. Çalışmalarını 
sağlayabilecek mesleki eğitimlerin sağlanması dil eğitimleri çalışma hayatına katılma-
larına kolaylaştıracak bir takım faaliyetler de yine öncelikli alanlarımız arasında. 

Tabi bitirmeye çalışıyorum, hep altını çizmeye çalıştığımız şey bununla da bağlamak 
istiyorum yine başta da bahsedildi. Türkiye dezavantajlı bir konumda bu fonlar mana-
sında dolayısıyla bulunduğumuz her ortamda altını çizmeye çalışıyoruz. Evet, Türkiye 
çok güçlü bir ülke bugüne kadar birçok hizmetler verildi ama bu sorun artık herhangi 
bir ülkenin tek başına başa çıkabileceği bir sorun değil Türkiye›nin güçlü olmasıyla 
alakalı bir durum değil. Bu uluslararası toplumun, uluslararası camianın dikkate al-
ması ve sorumluluğunu üstlenmesi gereken bir konu. Dolayısıyla bir ülke diğer ül-
keden avantajlı ya da dezavantajlı değil bu manada, rakamlara baktığımızda Türkiye 
bölgedeki ikinci ülke Suriyeli mülteci alma açısından. Dolayısıyla bu dayanışmanın ve 
beklentinin her ortamda altını çizmeye çalışıyoruz. Umarım önümüzdeki dönemde 
bu yeni planımız programımız daha büyük bir fonlanma başarısını gösterir ve biz 
katkılarımızı çok daha fazla arttırabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. 

Metin ÇORABATIR

Çok teşekkürler Alev hanıma, belki hızlı gittiği için bir husus merak konusu olabilir. 
Bu üçüncü ülkelere yerleştirme çağrıları yapıyor o da, UNHCR da bir rol oynamak 
istedi ama sorular falan geldiği zaman onlara bence burada şey yapalım daha sonra 
konuşuruz. Şimdi bendeki sıraya göre çok önemli bu 2011 Nisan’ından bu yana en 
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anahtar rol oynayan kurum olarak AFAD’ı biliyoruz, en ön safta cephede. AFAD adına 
da Sayın İsmail Yeşil arkadaşımız bize faaliyetleri konusunda, ileriye doğru bakışları 
konusunda bilgi verecek, çok teşekkürler. 

İsmail YEŞİL Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

Sayın başkan teşekkür ediyorum, herkese merhabalar. AFAD Başkanlığı birinci hukuk 
müşaviri İsmail Yeşil. Ben öncelikle böyle bir çalışma ortamında bulunmaktan mutlu-
luk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu mutluluğun temel iki nedeni var: malum 
Suriye meselesi 2011 Nisandan itibaren bu gün itibari ile 3,5 yıl oldu. 250 kişiyle 
başlayan 1,6 milyonu aşan kitlesel bir göç dalgası ile ülkemiz karşı karşıya. Şu anda 
masanın etrafında kamu ve sivil toplum örgütleri hep birlikte bir arada bu meseleyi 
yine baştaki o insani duygularla, değerlerle, heyecanlarla konuşuyor, tartışıyor ve de-
vam ettiriyor. Bunun bize göre iki temel kazanımı var. Bunlardan bir tanesi bu konuda 
bir yorgunluğun olmadığını bu salonda görmek; ikincisi de böyle bir toplumsal kitle 
içerisinde geniş katılımlı bir yelpazeyle bu çalışmaları yürütebiliyor olmaktır ki bunun 
ülkemizin en kuvvetli yönlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bu fırsatı, bu ortamı 
oluşturan Türkiye İnsan Hakları Kurumuna da özellikle teşekkür ediyorum. 

Tabi AFAD Başkanlığı denildiği zaman afet ve acil durum yönetimi ilk akla geliyor, 
afet ve acil durum yönetimiyle Suriye meselesi nasıl özdeşleşti? Kısaca, detaylara gir-
meden önce burayı ifade etmek istiyorum. AFAD Başkanlığımız 2009 yılında 5902 
sayılı bir teşkilat kanunuyla kurulmuş durumdaydı. 2009 öncesi ve sonrası ile ilgili 
temel bir fark var afet ve acil durum yönetimi ile ilgili. Evveline baktığımız zaman do-
ğal afetler tandanslı bir afet ve acil yönetimi ön plandayken 2009’da buraya iki temel 
ekleme oldu. Bunlardan bir tanesi acil durum yönetimi daha net bir şekilde tek elden 
koordine edilmesi amacıyla AFAD’la birleştirildi. İkincisi de insani ve teknolojik kay-
naklı afetler artık bir yasal çerçeve içerisinde afet ve acil durum yönetiminin içerisinde 
daha kuvvetli bir halde düzenlendi. Bu açıdan baktığımız zaman AFAD Başkanlığı 
afet ve acil durum olarak nitelendirilen hal ve durumların öncesi, sırası ve sonrasına 
ilişkin olarak tüm kaynakların buraya seferber edilmesi. Daha açık bir ifadeyle ülke-
nin karşılaştığı bu afet ve acil durumla baş edebilme kabiliyetini ülke düzeyinde genel 
koordinasyonu sağlamakla yükümlü kılındı. 

Peki, Suriye meselesiyle doğrudan ilişki nasıl ortaya çıktı. 2009’daki bu Kanun sonra-
sında Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Bu Yönet-
melik çerçevesinde kitlesel göç ve iltica hareketleri bir afet ve acil durum türü olarak 
tanımlanmıştı. İşte 28 Nisan 2011’de Hatay’dan 252 kişinin girişiyle başlayan süreç 
ilk etapta başlangıç itibariyle buraya dayanılarak afet ve acil durum rejimi içerisinde 
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değerlendirilip buna göre yönetilmeye başlandı. Tabi burada AFAD’ın temel fonksiyo-
nu genel koordinasyon ve ülke kaynaklarının etkin yönetimi olarak ortaya çıktı. Şimdi 
buradan hareketle Suriye meselesinin başlangıcı itibariyle değinildi ama ben daha net 
ifade etmek üzere Suriye meselesi dediğimiz zaman dünyada bu nerede? ülkemizdeki 
karşılaştığımız göç ve iltica hareketleri işte Cumhuriyetten bu tarafa baktığımızda ne 
durumda? neyle karşı karşıya olduğumuzu daha iyi görmek adına birkaç rakam ifade 
etmek istiyorum:

Dünyaya bakıldığında mesela 2003 Irak göç dalgasında 4,7 milyon insan yerinden 
edilmiş. Kolombiya 1964’den itibaren 4 milyon. 92 Balkanlar göç ilticasında 2,7 mil-
yon kişi yerinden edilmiş örnekler bu şekilde devam ediyor. Suriye’ye baktığımız za-
man 10,5 milyonun yerinden edildiğini görüyoruz. Bu şu anlama geliyor; dünyadaki 
en büyük göç dalgası ile karşı karşıyayız.10,5 milyonun 6,8 milyonu Suriye içerisinde 
3,7 milyonu ise ülke dışına hareket etmiştir. Şimdi bu fotoğraftan ülkemize düşen 
payı ifade edecek olursak tabi komşu ülkelere ilk etapta nüfus hareketi var. Bunlardan 
Ürdün’de 620 bin, Lübnan’a 1,14 milyon, Irak’a 228 bin, Mısır’a 140 bin Türkiye’ye 
de 1,6 milyonu aşmış şekilde Suriyeli gelmiş durumda. 

Ülkemizin karşılaştığı bu güne kadar göç dalgalarına bir bakacak olursak 1991 1. Kör-
fez savaşında 460 bin, 89’da Bulgaristan’dan 400 bin, 88 Irak Halepçe’den 128 bin. 
Şimdi Suriye de 1,6 milyonu aşmış durumdayız. Cumhuriyetin kurulduğu günden 
bugüne toplam aldığımız nüfus hareketi 2.525.000. Yani şöyle söyleyeyim, 1923’den 
2011’e kadar ülkemizin tamamının karşılaştığı nüfus hareketi 2,5 milyon. Son 3,5 
yılda aldığımız göç 1,6 milyonu aştı. 

Şimdi büyük resmi, büyük fotoğrafı böyle baktığımız zaman aslında bu güne kadar 
büyük fedakârlıklarla nasıl özveriyle bu sorunun altından Türkiye’nin nasıl mücadele 
ettiğini de görmek mümkün. İnsani yardım noktasında bir değerlendirme yapacak 
olursak yine somut ve objektif rakamlar üzerinden gitmek istiyorum. Türkiye 2013 
yılında en çok insani yardım yapan 3. ülke. İlk sırada ABD, ikinci sırada İngiltere 
geliyor. Eğer bunu Türk insanının ve Türk milletinin yaptığı bir yardım olarak değer-
lendirme ihtiyacı doğarsa yani gayri safi milli hâsıla içerisindeki oranı itibari ile yapı-
lan insani yardıma bakarsanız, Türkiye dünya birincisi. Burada öncelikle hepimizin 
buradaki varlığının ne anlama geldiğini bu gözlerle de okumaya ve değerlendirmeye 
çok ihtiyacımız var. 

Suriye meselesiyle ilgili AFAD’ın bu güne kadar neler yaptığından kısaca bahsetmek 
gerekirse, söylediğimiz gibi 2011 Nisan 252 kişiyle başlayan ve devamında bir açık 
kapı politikasıyla devam eden göç dalgası var. Tabi bu bir anda ortaya çıkmış olan bir 
şey değil tedrici bir süreç, artarak giden bir süreç. Başlangıç itibariyle göçü sosyal bir 
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olgu sosyal bir problem olarak değerlendirdiğiniz zaman, bunun nedenleri ve sebep-
leri ne kadar karmaşık ve çoğulcuysa, çözümleri ve hareket tarzı da o kadar kompleks 
hale dönüşüyor. Bu yönüyle bakıldığında başlangıçtaki hareket tarzının 3,5 yıl süreci 
çerisinde evirilerek dönüşümünü de iyi görmek gerekir. 

252 kişi için belki kamp yapmaya ihtiyaç yoktu ama geldiğimiz nokta itibariyle şu 
anda on ilimizde kamplarımız var. Bunlardan 17 tanesi çadır kent durumunda, 6’sı 
faal konteynır kent durumunda ve halihazırda yapımı tamamlanmak üzere olan Mar-
din ve Şanlıurfa Suruç’ta 2 kampımız daha faaliyete geçmek üzere. Tabi kamplar da 
bu işin çözümü olmadı çünkü düşünülenin üzerinde o baştaki fotoğrafın üzerinde 
özellikle vurgulamak istiyorum yani dünyanın en büyük göç dalgası. Devamında bu 
sefer kamp dışıyla ilgili olarak bir takım tedbirlerin, önlemlerin ve insani yardımların 
yapılması ihtiyacı ortaya çıktı. 

Şimdi kamp içerisinde sorunun olmamasının altında yatan şuydu, AFAD tarafından 
geliştirilen bir kamp standardı var, bu kamp standardında kayıt altına alınmış geçici 
koruma rejimi altındaki bir Suriyeli önce barınma ihtiyacını kampta karşılıyor, aka-
binde sağlık ihtiyacı için orada bir sağlık kuruluşu inşa edilmiş durumda, eğitim ihti-
yaçları için okul var. Sosyal tesisler var, çocuk oyun alanları yetişkin kursları. Sosyal 
hizmetleri içeren yapılar var. Burada aslında bizim çadır kent dememizin altında kent 
lafsını kullanmamızın temel nedeni de bu, orada bir yaşam var. Şartları elbette arzu 
edilen gibi olmayan ama dünya standartlarının üzerinde göç ve iltica ile ilgili olarak 
ortaya konulan bir yaşam standardı var. Hatta burada Suriyeliler temsili ve temsilciliği 
ve demokrasiyi konteyner ve çadır kentlerde yapılan muhtarlık seçimleri ile buralarda 
yaşıyorlar. Yani dışarıdan farkı olmayan bir kent yaşamı diyebiliriz. 

Kamplardaki temel ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili hizmetlerin sunumu çok rahat ve 
kolay yürütülebilirken göç ve iltica sayısının artmasıyla birlikte kamp dışındaki işler 
bu kadar kolay olmadı, olamıyor. Burada da en büyük destekçimiz sivil toplum ku-
ruluşları oldu. Çünkü kamp dışındaki Suriyelilerin erişilebilirliği, onlara gidecek yar-
dımlar, onların sağlık, eğitim, sosyal yardım gibi temel ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili 
olarak başka bir noktaya gelindi. O da şu afet ve acil durum rejimi olarak başlayıp, 
daha sonra bir önceki oturumda Nuray hocamın ifade ettiği gibi, artık geçici koruma 
rejimi ve statüsünün tanımlandığı bir mevzuata kavuşmanın getirdiği bir dayanakla 
geçici koruma statüsü içerisindekilere neler verebileceğimiz. Hangi hizmetleri suna-
bileceğimizle ilgili olarak, hiç de dünyanın diğer kurum ve kuruluşlarının arkasında 
kalmayan hatta onun ötesine geçen bir hizmet sunum anlayışının barındırıldığı Yö-
netmelik çerçevesinde, tüm kurum ve kuruluşların koordinasyonuyla birlikte daha 
etkin bir hizmet yönetimi tarzı benimsenmiş durumda. Yönetmeliğe baktığınız zaman 
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hemen 26 ve devamı maddelerinde hizmetlerin tanımlandığını göreceksiniz. Bu geçici 
korunanlara sağlanacak hizmetler başlığı taşır 6. bölümdür. Temel olarak sağlık hiz-
metleri, eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal yardımlar, tercümanlık ve gümrük işlem-
leri tanımlanmıştır. Tabi bunun dışında kalan sosyal, kültürel, aktiviteler gibi diğer 
hususlar da burada tanımlanmamış olmasına rağmen yine sivil toplum kuruluşlarımız 
ve kamu kuruluşlarımızla birlikte yürütülmektedir. 

Peki, bu Yönetmelik öncesinde neye dayanıyordunuz nasıl yürütülüyordu gibi bir 
soru akla gelir ise bunun cevabı şu, daha önce sadece Suriyeli mültecilere yönelik 
olarak İçişleri Bakanlığımızın çıkardığı bir yönerge vardı. Bu Yönerge kapsamında 
bu faaliyetleri yürütüyor idik. Tabi 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu yayınlanıp ta bir yıl sonra birçok maddesiyle birlikte yürürlüğe girmesi ve 
hemen akabinde Geçici Koruma Yönetmeliğinin yayınlanmasıyla beraber bu kamp 
dışı faaliyetleriyle ilgili olarak geçici koruma rejimi altında bulunanlara sunulacak hiz-
metlerle ilgili ciddi bir belirlilik ve bunların sunumuyla ilgili olarak da kamu kurum 
ve kuruluşlarımız arasında ciddi bir diyalog ve koordinasyon ortamı oluşmuş oldu. 

Şimdi belki meselenin başlığını ele alırken ifade edilmesi söylenilmesi gereken hu-
suslardan bir tanesi de şu. Her ne kadar biz Suriyeliler ve mülteci meselesi gibi buna 
bakıyor isek de mesele esasen ve büyük fotoğrafta şudur: Türkiye artık göç veren bir 
ülke değildir, Türkiye aksine göç alan ya da transit geçiş konumunda olan bir ülkedir. 
O yüzden geçici koruma statüsü ülkemiz açısından daha anlamlıdır, daha çok şey 
ifade etmektedir. Bugün belki Suriyeli göçü koruma altında olanlarla bir arada bulu-
nuyoruz ama yarın orta ve uzun vadede bu göç dalgaları devam edebilir. Dolayısıyla 
yapılacak orta ve uzun vadeli çalışmalara esas teşkil edecek araştırmalar çalışmalar 
özellikle üniversitelerin ve diğer kurum ve kuruluşların çalışmaları bu anlamdaki po-
litika ve stratejilerin oluşturulmasında da ülkemize büyük bir katkı sağlayacaktır. 

Ben son olarak şunu ifade etmek istiyorum AFAD denildiği zaman sadece Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kesinlikle anlaşılmamalı. AFAD dediğimiz ülkemi-
zin tüm kaynaklarının seferber edildiği sadece temsili bir isimdir. Bunun altında tüm 
kamu kurum ve kuruluşları, tüm sivil toplum örgütleri bunun altındadır. Biz sadece 
tabir yerindeyse burada helvanın oluşması için bir harç vazifesi gören kuruluşuz. Bu 
çalıştayın devamında tek tek hizmetler anlamında ilgili sorumlu kurum ve kuruluş-
larımız çalışmalarını aktaracakları için o detaylara da girmiyorum. Böyle bir ortamda 
Kurumum ve şahsıma bunları ifade etme şansı verildiği için Türkiye İnsan Hakları 
Kurumumuza teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. 
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Metin ÇORABATIR

Teşekkürler İsmail Bey, aydınlatıcı konuşmanız için. Tabi sorular kısmında yorumlar 
kısmında bundan sonra özellikle şehirlerdeki nüfus için Yönetmelik çerçevesinde ne-
ler yapılması planlanıyor, hangi kurum daha öne çıkacak onları da konuşma şansımız 
olabilir. Şimdi yanımda sevgili Volkan Görendağ var, Mülteci Hakları Koordinasyo-
nundan. Volkan sadece bu Suriye kriziyle başlamadı bu işe, çok çok önceden 1990’la-
rın ortalarından bu yana militanca mülteci hakkı savunan bir arkadaşımız. Kendisine 
söz veriyorum yine o küçük kibarca uyarımla zaman çerçevesinde kalarak. 

Volkan GÖRENDAĞ Mülteci Hakları Koordinasyonu

Ben de Türkiye İnsan Hakları Kurumuna böyle bir toplantıyı düzenlediği ve bizi çağır-
dığı için çok teşekkür ederim. Ben burada Mülteci Hakları Koordinasyonu kotasından 
sunum yapmaya geldim. Mülteci Hakları Koordinasyonundan kısaca söz etmek iste-
rim. İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Mültecilerle Dayanışma 
Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, KAOS-GL Derneği ve Uluslararası Af Örgütü 
Türkiye Şubesi olmak üzere altı örgütten oluşan bir koordinasyondur. Bu örgütler, 
2008 yılından bu yana çeşitli alanlarda geliştirilen işbirliği üzerinden bir araya gele-
rek koordinasyonu oluşturdular. Mülteci Hakları Koordinasyonu 2010 yılından beri 
düzenli bir şekilde eylem ve strateji planlarıyla çalışmalarına devam eden bir işbirliği 
ağıdır. Hak temelli örgütlerin ortak bir gündemle, ortak çalışmalarla bir araya geldik-
leri bir mecradır. 

Mülteci Hakları Koordinasyonunun sekretaryasını İnsan Hakları Ortak Platformu An-
kara’daki ofisinden gerçekleştirmektedir. Bize hem lojistik hem sekretarya konusunda 
destek sunuyor. Ben Volkan Görendağ, tabi başta kendimi tanıtmam gerekiyordu. 
Uluslararası Af Örgütü Mülteci Hakları Koordinatörü olarak görev yapıyorum, Ulus-
lararası Af Örgütü, Mülteci Hakları Koordinasyonu üyesi bir örgüt olduğu için şimdi 
burada Mülteci Hakları Koordinasyonu kotasından konuşuyorum. 

Şimdi burada birçok konu konuşuldu, ilk konferansta da mevzuatla ilgili hukuki ta-
nımları dinledik. Uluslararası Af Örgütü olarak yakın zamanda yayınlanan bir rapo-
rumuz var. Bu raporun başlığı Hayatta Kalma Mücadelesi: Türkiye’ye Suriye’den Ge-
len Mülteciler. Türkiye’de yaşayan mültecilerle, bazı resmi yetkililerle ve sivil toplum 
örgütleriyle çok uzun bir dönem yaptığımız görüşmeler neticesinde hazırladığımız 
bir rapordur. Orada hem hak ihlallerine hem de sisteme dair tespitler ve tavsiyeler 
mevcuttur. Ben kısaca birkaç noktaya değinmek istiyorum. Belki tartışmayı başlatmak 
amacıyla bu noktalar bir rol oynar.
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Öncelikle açık kapı politikasından bahsedildi. Sanırım hiçbir insan hakları kurumu ve 
sivil toplum örgütleri tarafından eleştirilen bir konu değildi. Herkes Türkiye’yi Nisan 
2011’den itibaren hayatını kurtarmak üzere Türkiye sınırına gelenlere sınırını açması 
nedeniyle tabii ki takdirle karşıladı. Peki, bu açık kapı politikası şu anda ne kadar 
uygulanan bir politika? Biz halen sanki açık kapı politikamız devam ediyormuş var-
sayımıyla konuşuyoruz. En son Kobanê ve Irak’ta Şengal’e yönelik yapılan saldırılar 
nedeniyle sınıra toplu bir yığılma söz konusu oldu. Fakat ne yazık ki her iki durumda 
da insanlar resmi yetkililer tarafından sınırda bekletildi. Kobanê’den gelenler önce tel 
örgünün diğer tarafında bekletildiler ve daha sonra hükümet yetkililerinin devreye 
girmesiyle Türkiye sınırı içerisine alındılar ve kayıtları yapıldı. Şu anda Suruç’ta sayı-
ları tahminen 200 bine varan bir Kobanê’li nüfustan bahsedebiliyoruz. 

Fakat Şengal’den gelenler için halen sınır kapılarında pasaport kontrolü uygulanıyor 
ve pasaportu olanlar Türkiye’ye kabul ediliyor. Bu durum, ister uluslararası korumaya 
isterse geçici koruma rejimine dâhil olmak için Türkiye’ye gelmek isteyenler önünde 
çok ciddi bir engel. Peki, fiiliyatta bu pasaport kontrolü yüzünden kimse gelemiyor 
mu? Hayır, bunu iddia etmiyoruz fakat pasaport kontrolü Türkiye’ye düzensiz giriş-
lere neden oluyor. Ne yazık ki düzensiz girişler beraberinde birçok başka problemi 
getiriyor. Bizim tespit edebildiğimiz ve yaptığımız görüşmelerden çıkarabildiğimiz 
kadarıyla en az 17 kişi sınırda pasaport kontrolü nedeniyle sınır kapılarından değil 
sınırın başka yerlerinden Türkiye’ye girmek isterken ateşli silah yaralamaları sonu-
cunda hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra yaralanan ve sakatlanan insanların olduğunu 
da biliyoruz. 17 kişinin hayatını kaybetmesi ve sayısı tespit edilemeyecek kadar da 
yaralanmanın oluşmasına ilişkin bilgi ve açıklamaları raporumuzda örnekleriyle gö-
rebilirsiniz. 

Başka bir problem de sınırın bu kadar tehlikeli olmasına rağmen kampların sınırın 
sıfır noktasında kurulmasından kaynaklı. Ne yazık ki Türkiye tarafında da Suriye’de 
şiddet olayları başladığından bu yana en az 75 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da 
hayatını kaybetti. Bu kampların sınırın sıfır noktasında kurulması bazı önemli riskleri 
barındırıyor. Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası camianın tavsiyeleri, kampların sı-
nırın sıfır noktasında değil ülkenin iç tarafında kurulması yönünde. Fakat Türkiye’de 
çok az kamp bu nitelikleri taşıyor. Genelde kamplar Suriye sınırına çok yakın yerlerde 
kuruluyor. Bu da kampları terörizm, kaçakçılık ve mülteciler konusunda spekülas-
yonlara açık bir hale getiriyor. Ne yazık ki kamuoyunun bu konudaki kaygılarına da 
bir şekilde zemin sağlanmış oluyor. 

Türkiye eğer gerçekten açık kapı politikasına devam edecekse, bütün sınır kapıla-
rındaki pasaport şartının ortadan kaldırılması, düzensiz geçişlere mahal vermeyecek 
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biçimde sığınmak isteyenin kayıtlarının alınması ve mevzuat çerçevesinde Türkiye’ye 
kabulüyle ilgili acil tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu konu basına da çok yansıdı; 
aynı aileden çocuğun pasaportu olmadığı için sınırın diğer tarafında kalırken diğer 
aile bireyleri sınırı geçti. Geride kalanlar daha sonra sınır kapısını dolanarak, düzensiz 
yollarla Türkiye’ye geçmek durumunda kaldılar.

Irak’tan Türkiye’ye geçiş noktalarından biri olan Roboski sınırında, çok sayıda Iraklı-
nın pasaportları olmadığı için düzensiz yollar üzerinden Türkiye’ye girmesine ilişkin 
haberlere basın tarafından da yer verildi. Tabii ki konumuz Suriye’den gelen mülte-
ciler. Fakat bir konu var onu da vurgulamadan geçmek mümkün değil. Iraktan gelen 
mülteciler henüz Bakanlar Kurulu kararıyla geçici koruma kapsamına alınmadılar. Ya-
bancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre uluslararası koruma başvurularının 
alınması ve kayıtlara “uluslararası koruma başvuru sahibi” olarak geçmeleri gerekiyor. 
Uygulamada ise Iraktan gelen mültecilerin bir kısmının geçici koruma prosedürleri-
ne tabi tutulduklarını biliyoruz. Şengal’den gelenlere verilen yabancı tanıtım kartı ve 
diğer belgelere bakıldığında onların hangi prosedüre tabii olduklarına dair çok ciddi 
soru işaretleri bulunuyor. Iraklılara Türkiye’de kayıt altına alındıktan sonra “ulusla-
rarası koruma başvuru kimlik belgesi” verilmesi gerekiyor. Bunun bazı şehirlerde uy-
gulandığını, ancak bazı şehirlerde de Suriyeliler gibi kayıt altına alınıp prosedürlerin 
Suriyelilere uygulan prosedür gibi devam ettirildiğini de vurgulamak gerekiyor, bu 
konu da çözülmesi gereken sorunlardan biri. 

Çalışmaların koordinasyonundan bahsedildi önceki sunumlarda. Yönetmelik koordi-
nasyon görevini AFAD’a vermiş durumda. Az önce AFAD yetkilisi durumu özetledi ve 
AFAD’ı Türkiye’nin birçok kaynağının geldiği ve helvanın yapıldığı yer olarak tanım-
ladı. Fakat bu durum Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunundaki üçüncü bö-
lümle, yani idari yapılanma kısmındaki düzenlemeyle bir uyumsuzluk teşkil ediyor. 
Çünkü bu bölümde göçle ilgili koordinasyonun Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde 
olduğunu ve Göç İdaresi’nin de zaten bu amaçla kurulduğunu biliyoruz. GİGM, acil 
bir durumda, bir afet durumunda tabii ki bütün kamu kurumlarıyla iş birliği yaptığı 
gibi AFAD’la da işbirliği yapabilir. Suriye’den gelen mülteciler Türkiye’de dördüncü 
yılını doldurdu. Çok uzun süredir Türkiye’de kaldıkları ve daha uzun bir zaman kala-
cakları konuşulurken artık bir afet ya da acil durum olarak algılanmaması gerekiyor. 
Göç yönetiminin etkili kılınması gerekiyor. Yasayı okuduğumuzda entegrasyon ya da 
uyum çalışmaları, bunların planlaması ve yönetimi ile ilgili yetkinin GİGM’de olduğu 
açık. Bu kurum tabii ki yine AFAD’la, Kızılay’la diğer bütün kamu kurumlarıyla ve 
sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapabilir ancak koordinasyon görevinin ilgili kurum 
tarafından yapılması gerekiyor.
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Az önce Nuray Ekşi hocamız temel haklara erişimle ilgili çok ilerici düzenlemelerin 
olduğunu belirtti. Yönetmeliği okuduğumuz zaman hiçbir problem yokmuş gibi gö-
rünebilir. Fakat yönetmeliğin genel ruhuna baktığımızda çok muğlâk ifadeler olduğu 
görülecektir. Özellikle temel haklar konusunda, -yapılabilir, -edilebilir, -verilebilir, 
-sunulabilir gibi kesin olmayan ifadelerle düzenlenmiş ve çok muğlak bırakılmış. Ara-
mızda tabii ki hukukçular yoğunlukta, onlar bu durumun hukuktaki karşılığının ne 
anlama geldiğini açıklayabileceklerdir. Örneğin bir somut örnek vermek gerekirse; 
okul öncesi eğitimiyle ilgili bir düzenleme var fakat sonunda yine -yapılabilir, -edile-
bilir gibi genel ifadeler bulunuyor. Yönetmelikte AFAD’a, Genel Müdürlüğe ve Kurula 
verilen yetkilerin düzenlendiği maddelerde kesin ifadeleri görebiliyoruz. Bir de Suri-
ye’den gelen mültecilerin yükümlülükleri konusunda. Ama temel haklar alanındaki 
düzenlemelerde yer alan muğlâk ifadeler uygulamada da çeşitli farklılıkların oluşma-
sına zemin hazırlıyor. 

Yine yönetmelikle Suriye’den gelen Suriye vatandaşlarının, mültecilerin ve vatansız-
ların, Türkiye’de uluslararası koruma başvurusunda bulunamayacakları, bu başvuru-
ların işleme alınmaması gerektiği düzenlenmiş. Bunun da haklar açısından çok kısıt-
layıcı bir düzenleme olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanununda, uluslararası koruma başvurusunda bulunacaklar için benzer 
kısıtlamalar getirilmemiş. Aksine kanunda herkesin koruma başvurusunda bulunabi-
leceği düzenlenmiş. Eğer geçici koruma amacıyla gelenler böylesi bir haktan mahrum 
bırakılacaksa da, bunun yönetmelikle değil, kanunla düzenlenmesi gerektiğini vurgu-
lamak gerekiyor. 

Yönetmelikte özel ihtiyaç sahipleri diye tanımlanan bir grup için gerçekten olumlu 
bir düzenleme var. Fakat şöyle de bir gerçekliğimiz var: Halen kayıt altına alınma-
mış Suriyelilerin çoğunlukta olduğu biliyoruz. Suriye’den gelen mültecilerin yüzde 
kaçının kayıt altına alındığını bilmediğimiz bir durumda özel ihtiyaç sahibi kaç kişiyi 
belirleyebildik? Örneğin kadın, erkek, yaş dağılımı gibi bilgilerle ilgili tahminler yürü-
tüyoruz ya da araştırmalarla öğrenmeye çalışıyoruz. Hocamın da belirttiği gibi resmi 
kaynaklar buna dair halen bir istatistik sunmuş değil. Bunun için de kaçı gerçekten 
özel ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı? Bu kişilere yönetmelik çerçevesinde hangi öncelik-
lerin tanındığı ile ilgili de elimizde somut bilgiler ne yazık ki yok. Kayıtla ilgili en son 
bir problemi de vurgulamak istiyorum. Evet, kayıt altına alınanların sayısı bir anda 
arttı, kayıt altına alındı deniliyor. Kayıtlılara ilişkin rakam sürekli artıyor fakat bunun 
temel hizmetlere erişimde bir anlamı neredeyse olmuyor. Çünkü birçok işlemin ya-
pılması için mutlaka, bu yönetmelikte de tanımlanan geçici koruma kimlik belgesinin 
ya da başka yabancı tanıtım kartının ve özellikle o yabancı kimlik numarasının olma-
sı gerekiyor. Bunların olmadığı durumda sadece kayıt belgesi bu işlemleri yapmaya 
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yeterli değil. Yani bir abonelik sözleşmesinin düzenlenmesi işleminde ya da çocuğun 
okula kaydında bile ilgili kurumların kullandığı farklı sistemler ve programlar var. 
Bu işlemlerde ne yazık ki hala hem adres hem de bu kimlik numarası çok önemli bir 
problem. Acaba şimdiye kadar kaç kişiye bu kimlik verildi? Yani yönetmelik çıktıktan 
bu yana kaç kişiye bu geçici koruma kimlik belgesi verilmiş durumda ya da şu ana 
kadar kaç Suriyeliye yabancı tanıtım kartı düzenlenmiş? Bence kıstasımız bu olmalı. 
Çünkü kendisini tanıtacak, işlemlerini yapacak asıl belge budur, AFAD’da ya da başka 
bir yerde kaydının isminin yazılı olması değil. 

Var olan problemlere bu kadar değinebiliyorum bu süre içerisinde. Geri gönderme 
merkezleri ile ilgili zaten TİHK’in raporu var. Bu kaçıncı rapor bilmiyorum. Meclis 
İnsan Hakları Komisyonu, AİHM kararları ve Türkiye Yargısının kararları ortadayken 
halen bu merkezlerin rapora muhtaç bir şekilde, insan haklarına aykırı bir şekilde faal 
durumda olması başlı başına problem. 

Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 

Metin ÇORABATIR

Sevgili Volkan’a ben de teşekkür ederim. Eleştirel olarak değişik sorunları da dile 
getirdi. Şimdi önümüzdeki dönemde tahminen AFAD’ın yanı sıra bu Suriye krizinde 
ve genel iltica konusunda daha aktif ön plana çıkacak olan bir kurumun temsilcisi 
yanımızda. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Mehtap İyice arkadaşımız. Bu kurum 
teorik olarak hukuk olarak bu yılın Mart ayında çalışmalarını tamamlamış oluyor ama 
tabii pratikte ne durumda. Ama Türkiye’nin eksiği olan bir kurumdu. Daha emekleme 
safhasında doğal olarak, bebekken, iki milyona yakın mültecinin yükü diğer kurum-
larla birlikte onun da sırtında. Bakalım ne diyecekler.

Mehtap İYİCE Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle tüm katılımcılara hoş geldiniz demek isti-
yorum. Türkiye İnsan Hakları Kurumuna da böyle bir organizasyon düzenlediği ve 
bizleri davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Önceki oturumlarda birçok konuş-
macı da Geçici Koruma Yönetmeliği ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
hakkında bilgiler verdi. Ben de kısaca değinmek istiyorum ve sorularınızla eksik kalan 
alanları tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. 

Bildiğiniz gibi, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11 Nisan 2013 tarihinde 
yürürlüğe girerek Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Kanunun öncelikle teş-
kilatlanmaya ilişkin hükümleri yürürlüğe girmiş ve akabinde de 11 Nisan 2014 tari-
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hinde uygulamaya ilişkin “Yabancılar” ve “Uluslararası Koruma” bölümleri yürürlüğe 
girmiştir. Ve bu çerçevede, 11 Nisan 2014 tarihine kadar Emniyet Genel Müdürlüğü 
Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen yabancılara ilişkin bü-
tün iş ve işlemler Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından devralındı.

Toplantı gündemi olan geçici koruma ile diğer bireysel uluslararası korumaya dair 
iş ve işlemler; Türkiye’ye giriş yapacak yabancıların giriş-çıkış işlemleri; vize, ikamet 
izni, sınır dışı, insan ticareti ile mücadeleyle ilgili bütün iş ve işlemler Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğünün başlıca faaliyet alanlarını oluşturuyor. Genel Müdürlük 81 İlde 
teşkilatlanacak ancak bununla ilgili çalışmalarımız hâlihazırda devam ediyor. Göç-Net 
isminde bir kapalı devre sistemi kurmaya çalışıyoruz. Göç-Net ile ilgili çalışmalarımız 
da sonuçlandığında taşra teşkilatının devri söz konusu. Taşra teşkilatı devir alındıktan 
sonra sadece Suriyeliler değil bütün yabancıların iş ve işlemleri 81 ilimizde, İl Göç 
İdaresi Müdürlükleri tarafından yerine getirilecektir.

Ayrıca, Kanunun 91 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Geçici Koruma Yönet-
meliğiyle birlikte ilk defa geçici koruma sistemi hukuki bir dayanak kazanmış oldu. 
(Geçici koruma alanına ilişkin; Nuray hocamın da söylediği gibi şimdiye kadar ülke-
mizde geçici korumaya dair mevzuatımız daha önce bir yönetmelikle düzenlenmişti.) 
6458 sayılı Kanunun 91 inci maddesi gereğince İçişleri Bakanlığımız tarafından geçici 
koruma yönetmeliği ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 
hazırlandı, Başbakanlığa sevk edilen ve 22 Ekim 2014 tarihi itibari ile yürürlüğe giren 
bu Yönetmeliğin başlıca getirdiklerinden şimdiye kadar katılımcılarımız bahsettiler 
fakat ben de burada birkaç hususa değinmek istiyorum.

Öncelikle, geçici korumanın süresinden bahsedilmişti; geçici korumanın süresi Yönet-
melikte Bakanlar Kuruluna bırakıldı, geçici koruma kararının alınmasına ve süresini 
belirlemeye Bakanlar Kurulu tarafından karar verilecek. Onun dışında yine Bakanlar 
Kurulu süreli ve süresiz olarak geçici korumanın durdurulmasına karar verebilecek. 
Biraz önce Volkan Beyde geçici koruma kimlik belgesinden bahsetmişti. Bu kimlik 
belgesi artık Suriyelilere ülkemizde yasal olarak kalış hakkı sağlamakta ve hiçbir ücre-
te tabi değildir. Biliyorsunuz ki 6458 sayılı Kanunda ikamet izni çeşitleri sayılmıştır; 
bu kimlik belgesi ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer değildir. Ayrıca zaman 
zaman basında da Suriyelilerin Türk vatandaşlığına geçiş hakkı gündeme geliyor an-
cak bu belgenin Türk vatandaşlığına başvuru ya da geçiş hakkı sağlamadığını burada 
tekrar belirtmek istiyorum.

Yine ülkemizde bulunan yabancılara da verilen yabancı kimlik numarasının, Geçici 
Koruma Kimlik Belgesine sahip olanlara da verilmesi öngörüldü. Bu yabancı kimlik 
numarasının verilmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüyle çalışma-
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mız hâlihazırda devam ediyor, Ülkemizdeki Suriyelilerin yabancı kimlik numarası 
aldığı takdirde hak ve hizmetlere erişimlerinde yaşanan sıkıntılar ortadan kalkmış 
olacaktır. Ayrıca Yönetmelikte Suriyelilerin kalışına izin verildiği ilde yani kayıt yapıl-
dığı ilde adres kayıt sistemine kayıt yaptırması öngörüldü ve artık kayıt yaptırdığı ilde 
hizmetlere erişmesi planlandı. Onun dışında çocuklarla ilgili tüm işlemlerde yine ço-
cuğun yüksek yararı gözetildi. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcimiz 
de burada, kendisi de ayrıntılı bilgi verecektir ama Geçici Koruma Kimlik Belgesiyle 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek sektörler ile iş kollarında ve coğrafi alanlarda çalışma 
izni almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru hakkı tanındı. Yaşa-
nan sıkıntılardan birisinin de elektronik haberleşmeyle ilgili problemler olduğunu 
biliyoruz. Bu kimlik belgesiyle elektronik haberleşme hizmetleri de dâhil diğer hiz-
metler için abonelik sözleşmesi yapabilme imkânı tanındı.

Yine Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak bu çerçevede yaptığımız çalışmalar öncelik-
le kayıtları tamamlamak olmuştur. Bugüne kadar kayıtların bir an önce tamamlanması 
amacıyla İstanbul’da Sayın Valimizin de başkanlığında, İl Müdürlerimizin katılımıyla 
bilgilendirme toplantıları yapıldı. Akabinde Ankara’da kayıtları tamamlanan kişilerin 
sağlık ve diğer hizmetlere erişebilme imkânı tanınması için toplantılar gerçekleştirildi. 
Bu sayede 2014 Mayıs ayında biometrik kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 542.432 
iken; 10 Aralık 2014 tarihi itibariyle bu sayı toplam 1.406.922’ye ulaşmıştır. Kayıtsız 
olanların da çoğuna illerimizdeki yoğunluk sebebiyle kayıt için “Randevu Belgesi” 
verilmiştir.

Ayrıca Suruç’ta yaşanan kitlesel akında da hem Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 
hem de İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden uzman personel ilk günden itibaren kayıtları 
almak üzere bölgede görevlendirilmiştir. Yine Genel Müdürlüğümüz kayıtlarla ilgili 
olarak ayrı bir parmak izi sistemi veri tabanı oluşturmaya çalışmakta. Daha doğrusu 
sadece Suriyeliler değil bütün yabancıların kayıtlarıyla ilgili ayrı bir veri tabanı oluş-
turmaya ilişkin çalışmaktadır. 

Geçici Koruma Yönetmeliğinin 58. maddesinde her kurumun üç ay içerisinde; yani 
22 Ekim 2014’ten itibaren üç ay içerisinde İçişleri Bakanlığının görüşünü alarak alt 
düzenlemelerini yapması öngörülmüştür. Bu konuda ilgili kurumlardan bazı talepler 
gelmekte; biz de bu alt mevzuatlara ilişkin görüşlerimizi kurumlarla paylaşıyoruz. Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olsun, Sağlık Bakanlığı olsun; AFAD’la alt düzen-
lemeler için sürekli koordineli halde çalışıyoruz. Yine İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü olarak da kendi alt düzenlemelerimizi hazırlıyoruz.

Yabancı kimlik numarası ile ilgili sorular vardı; bu alanda da Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile teknik olarak çalışmaya de-
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vam ediyoruz. En kısa sürede bu sıkıntının çözüleceğine inanıyorum ve geçici koru-
ma kapsamında olan Suriyelilere yabancı kimlik numarası verilecektir. Bildiğiniz gibi 
Geçici Koruma Kimlik Belgeleri, yine Yönetmeliğin geçici maddesinde de ifade edil-
diği gibi “Yabancı Tanıtma Belgeleri” yenisi düzenlenene kadar Geçici Koruma Kimlik 
Belgesi yerine geçmektedir. Bu çerçevede kendilerine Yabancı Kimlik Numarası ve-
rilenler, eski kimlik kartını (Yabancı Tanıtma Belgesini) kullanmaya devam edebile-
cektir. Bu konuda Yabancı Kimlik Numarasını aldığı takdirde bir sıkıntı yaşayacağını 
düşünmüyoruz. (Katılımcı: Açıklama için teşekkürler) Ben de çok teşekkür ediyorum. 

Hizmetlerin yürütülmesinde koordinasyonun sağlanması ile ilgili sorulan soruları is-
terseniz cevaplayabilirim Sayın Başkan. AFAD’la Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ara-
sındaki koordinasyon konusunda biraz kafa karışıklığı yaşanıyor. Ben konuya ilişkin 
şunu eklemek istiyorum: Evet, AFAD genel koordinasyonda yani bütün kurumlar-
la alakalı hizmetlerin koordinasyonunda AFAD görevlidir. Ancak Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğünün görevlerine baktığımızda biraz önce söylendiği üzere; Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanununda yabancıların ülkeye girişinden, çıkışından, vizesi, 
ikamet izni, kalışı yani aklınıza gelebilecek her konuda; bireysel uluslararası koruma 
başvuruları veya bu yabancıların statüleri ile ilgili konularda da Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü görevlidir. Bu alanda bir karışıklık olduğunu düşünmüyoruz.

Yönetmelikte belirtilen haklar konusunda “yapılabilir, edilebilir” ifadelerinin geçmesi 
gündeme gelmişti. Özellikle eğitim hizmetlerini Milli Eğitim Bakanlığı yürütür dedik, 
yürütülebilir gibi bir ifade yok. Keza sağlık hizmetleri ve çalışma izni böyle. Sadece 
sosyal yardımlarla ilgili yapılabilir edilebilir ifadeleri var ama sosyal yardımlar bütçeye 
bağlı olarak değişebileceği için o yüzden o şekilde yazılmıştı.

Uluslararası koruma başvurularının alınmaması ile ilgili bir konu gündeme geldi, bu-
rada da özellikle şunu belirtmek istiyorum: Takdir edersiniz ki Suriyelilerin sayısı 
1.650.000’i geçti diyoruz. Bu çerçevede, her şahsa bireysel uluslararası koruma baş-
vurusunda bulunmanın önünü açtığımızda; her bir kişi için statü belirleme işlemi 
yapmamız mümkün değildir. Zaten geçici korumanın da uygulanmasının amacı bu 
diye düşünüyoruz. Ve geçici korumanın uygulandığı süre içerisinde geçici koruma 
tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için biz uluslararası koruma başvu-
rularını askıya almış durumdayız. Bununla birlikte, Geçici Koruma Yönetmeliğinde 
de geçen 28 Nisan 2011 tarihinden önce başvuruda bulunan Suriyelilerin bireysel 
uluslararası koruma başvuruları devam etmekte. Yönetmeliğin Geçici maddesinde; 
talepleri halinde bu kişilerin geçici korumadan yararlandırılabileceği belirtilmiştir. 
Gördüğünüz gibi kişilerin talebine bırakılmış durumda. Ama şahıs talep etmiyorsa 
onların bireysel başvuruları devam edecektir. Bakanlar Kurulunun geçici korumayı 
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sonlandırma kararı alana kadar geçici koruma süresi içerisinde bireysel başvuruların 
alınmaması öngörüldü. 

Yine kayıtlarla ilgili olarak büyük kısmını tamamladık diyebiliriz. Artık kayıtlarla ilgili 
ayrıntılı bilgilerimiz mevcut. “Kayıt sayısı arttı ama temel hizmetlere erişim yok” soru-
suyla kastedilen zannediyorum Yabancı Kimlik Numarasının verilememesinden dola-
yı bu ifade kullanıldı. Bu konuda çalışıyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi, Yabancı 
Tanıtma Belgesi, Geçici Koruma Kimlik Belgesi yerine geçtiği için yeni bir kimlik 
belgesi düzenlenmedi hâlihazırda. Ama kimliklerin veya içeriğinin değiştirilmesiyle 
alakalı olarak; o konuda da evet bir çalışmamız var. Ama şu anda 1 milyon 600 bin 
kişiye tekrar kayıt işlemi ve sonrasında tekrar kimlik verilmesi mümkün olamayacağı 
için eski kimlik belgelerinin kullanımının devam etmesi düşünülmüştü.

Ayrıca, “pasaport şartı aranmaksızın sınır kapılarından ülkeye alınmalıdırlar” şeklin-
de bir ifade geçti; burada da hemen söyleyeyim, Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanununda da ifade edildiği gibi bir yabancının ülkemize girişine pasaport veya pa-
saport yerine geçen belge ile izin verilmektedir. Uyruğu ister Suriye, ister Irak, Sudan, 
Somali olsun sınırımıza gelmiş ve kabul edilemez yolcu kapsamına alınmışsa bu kişi 
uluslararası koruma başvurusunda bulunmak istiyorum dediği takdirde Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü olarak biz mutlaka bu başvuruları değerlendiriyoruz, daha sonra 
kişinin ülkeye girişine izin verilip verilmeyeceğine karar veriyoruz.

Sorularınıza bu şekilde bilgi vereyim. Ayrıca bu toplantıları çok anlamlı ve faydalı 
bulduğumu söylemek istiyorum.

İlginiz için teşekkürlerimi sunuyorum.

Metin ÇORABATIR 

Teşekkürler Mehtap Hanım, şimdi elimdeki listeye göre Aybüke Ekici arkadaşımız 
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, kendisine söz veriyorum, teşekkürler.

Aybüke EKİCİ Uluslararası Mülteci Hakları Derneği

Öncelikle Türkiye İnsan Hakları Kurumuna daveti ve bu çalıştayı düzenlemesinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Süre kısıtlamasından dolayı verimli kullanmak için hemen 
konuya geçerek derneğimizi niye kurduk bunu açıklamak ve böylece faaliyetlerimiz 
üzerinden birkaç şey söylemek istiyorum. 

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği 2013 yılında kuruldu, yeni bir dernek ancak 
aynı göç idaresi gibi biz de bir sene içerisinde oldukça fazla ve önemli olaylarla kar-
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şılaştık. Bugün burada yapılan konuşmalarda devletin uyguladığı açık kapı politikası 
ve bunun olumlu yansımaları, yeni yürürlüğe giren kanun ve özellikle kamplar başta 
olmak üzere mültecilerin gerek barınma gerek yiyecek gerekse diğer acil ihtiyaçlar 
konusunda ihtiyaçları iyi bir şekilde karşılanıyor. Ancak özellikle hakların sağlanması 
ve hukuki yollara başvuru konusunda mülteciler çok ciddi problemlerle karşı karşıya 
kalıyorlar ve bu sorunlarını çözecek, yardımcı olacak kurum ve kişilerle buluşamı-
yorlar. Biz de derneğimizi bu ihtiyaçlar dolayısıyla kurduk ve mültecilerin haklarının 
sağlanması için faaliyet gösteriyoruz. 

Derneği kurarken bu amaçla yola çıktık, genel sekreterliğini yürüttüğüm dernekte 
avukat olarak da bizzat başvurularla ilgileniyorum ve derneğimizde kurucularımızdan 
faaliyet gösteren arkadaşlarımıza kadar pek çoğu avukat ve hukukçulardan oluşuyor. 
Vakalarımızı da hukuki yardım ve başvuru yollarında danışmanlık olarak yürütüyoruz. 
Bu yüzden ben bugünkü konuşmalar minvalinde, uygulamada bizzat hukukçu olarak 
başvurularda karşılaştığımız sorunları, kanunlarla çatıştığı yerleri anlatmak istiyorum.

Dernek kurulduğu zaman henüz YUKK yani Yabancılar ve Uluslararası Koruma Ka-
nunu yürürlüğe girmemişti. Burada bulunan pek çok STK ve Göç İdaresi Genel Mü-
dürlüğü’nün kanun hazırlanmasında ciddi katkıları oldu. Kanunun gelişini umutlu 
bir şekilde bekliyorduk ve hakikatten de uluslararası standartları yakalayan bir kanun 
oldu. Ancak Türkiye’deki en büyük problemlerden biri kanunun hazırlanması değil 
kanunun uygulanması sorunu ne yazık ki. 

Kanunu eleştirdiğimiz pek çok nokta var. Öncelikle, kanunun uygulanmasını gösterir 
yönetmeliklerin çıkarılmasında çok geç kalındı. Uygulamada karşılaştığımız en büyük 
problem kanunun yorumlanması ile ilgiliydi. Kanun, Nisan ayında yürürlüğe girme-
sine rağmen yönetmeliklerin pek çoğu halen çıkarılmadı.

Kanunun hazırlanmasındaki sebeplerinden en önemlisi, artık yabancılar hakkında 
yapılan işlemlerde devletin güvenliği perspektifinden çıkıp, insan hakları temelli bir 
bakış açısının getirilmesi idi. Bu yüzden emniyet görevlilerinden pasaport işlemleri 
de dâhil olmak üzere bu yetkilerin alınıp sivil idareye verilmiş ve Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü de bu yüzden kurulmuştu. Evet, çok yoğun bir akınla karşı karşıyayız, 
problemler çok fazla, bir sene çok kısa bir süre. Ancak bu problemlere uygun olarak 
ne yazık ki ilerleme çok yavaş devam ediyor. Bu yavaşlık nedeniyle yetkilerin hala em-
niyette olması nedeniyle güvenlik perspektifinden ne yazık ki kurtulamıyoruz. Uygu-
lamada karşılaştığımız en büyük problem bu. Kanunu söylüyorsunuz, yönetmelikleri 
söylüyorsunuz bu sefer size genelgelerle karşı çıkıyorlar. Ne yazık ki genelge, hatta 
gizli genelge diye bir sorunla karşı karşıyayız. Bu gün havaalanlarında, geri gönderme 
merkezlerinde mülteciler hakkında hukuksuz işlemler yapılıyor, hakları gasp edili-
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yor. Haklarının temini için müdahale ettiğimizde, hukuk yollarına başvurduğumuzda 
kanunlar uygulanmıyor, yönetmelikler zaten eksik; ancak “gizli genelgeler” karşımıza 
çıkıyor. Bu genelgeler bahane edilerek de mültecilerin haklarını elde etmesi engelleni-
yor. Havalimanları, geri gönderme merkezleri ve diğer yerlerde yaşanan sorunlar bu 
kadar fazla iken ben mülteci kamplarından konuşmayı düşünmüyorum çünkü Tür-
kiye’nin mültecilik konusunda belki de yüz akı olduğu tek yer kamplar. Evet, orada 
da sorunlar yaşanıyor ama kamp dışında yaşanan sorunlar bu kadar ortada iken ben 
kamplardan konuşmak istemiyorum.

Suriyeli mülteciler başta olmak üzere, Türkiye’deki mültecilik sorununun en yoğun 
yaşandığı yer kamp dışında, özellikle de havaalanları ve geri gönderme merkezlerin-
de görülüyor. Buralarda da emniyet görevlileri çok aktif bir şekilde görev alıyor ve 
karşımızda muhatap olarak biz onları görüyoruz. Ne yazık ki hukukçu olarak avukat 
olarak başvuruculara ulaşmakta büyük problem çekiyoruz. Az önce yapılan sunumda 
“pasaportsuz giriş yapanlara dahi sığınma talep ediyorlarsa biz onları kabul ediyoruz” 
denildi. Evet, kanunda bu var, evet biz bu hakkı tanıdık ama iltica dilekçelerini sümen 
altı eden, yırtıp atan “bize böyle bir dilekçe verilmedi” diyen emniyet görevlileriyle 
karşı karşıyayız biz. Havaalanları transit bölgesini biliyorsunuz, kabul edilmeyen yol-
cu salonunun olduğu bölüm ve İstanbul Atatürk Havaalanındaki bu kabul edilmeyen 
yolcu salonunun bizim aramızdaki deyimi “kara delik”tir. Çünkü güneş görmeyen bir 
yer bu anlamda karanlık olmasıyla birlikte hiçbir kimsenin ulaşamaması anlamında ve 
oradakilerin sorunlarının çözülememesi anlamında da ciddi bir kara delik oluşturuyor. 

Transit bölge denen yere sizin geçişinize yani bir hukukçu veya herhangi bir kişinin 
geçmesine izin verilmiyor. Polislere ulaşmaya çalışıyorsunuz biz bu zamana kadar ha-
vaalanının içerisindeki telefonlardan dahi ulaşma şansına sahip olamadık. Sürekli meş-
gul ya da açıp suratınıza kapatıyorlar. Avukat olarak kimliğimizi gösterip bir şekilde 
gümrüklü kapıdan bizim zorla girdiğimiz vakalar oldu. Çünkü gönderilmesi halinde 
işkenceyle veya öldürülmeyle karşı karşıya kalacak vakalar var, size acil olarak başvu-
ranlar bunlar. Engellemeye çalışıyorsunuz kanunen bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz 
bizim başvurucuya ulaşmamız mümkün olmuyor. İltica dilekçesi verecek, bakın bu 
adam sığınma istiyor, benden öyle bir şey istemedi ki diyor. Biz bir şekilde cep tele-
fonundan veya ankesörlü telefondan ulaştığımızda, ama ben dilekçeyi verdim diyor. 

Bu sorunu nasıl aşacağız, bence çalıştayın durumuna da uygun olarak konuşulması 
gerekenler pratikteki bu sorunlar olmalı. Havaalanları özelinde avukatların veya sivil 
toplum kuruluşlarındaki hukuki danışmanların veya sivil toplum kuruluşları çalışan-
larının erişiminin sağlanması en azından iltica taleplerinin işleme konulması, hukuki 
sürecin tamamlanması ve buna özen gösterilmesi gerekiyor. 
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Bu gün Suriye açısından konuşuyoruz bir savaş durumu var. Evet, gelenleri kontrol 
edebilmemiz mümkün değil ne yazık ki bizim karşımıza çıkan en büyük problemler-
den biri işte en meşhur tanımıyla Ç114 veya G87 denilen tahdit kodları, bunlar ülke 
güvenliği söylenerek konulan ama çoğu zaman somut hiçbir gerekçeye dayanmayan 
ve Suriyelileri sınır dışı edilme tehlikesiyle baş başa bırakan bir durum. Bu gün sadece 
Suriye’de savaş yok, Ortadoğu bölgesinde çok ciddi bir problem var. Mısır’da darbe-
den kaçanlar açısından da ne yazık ki bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Afrika’daki savaş 
ortamından kaçanlar için de bu sorunla karşılaşıyoruz. 

Devlet, kendi güvenliğini sağlamak zorunda, evet sınırlarını korumak zorunda, hep 
tartıştığımız bir şey sadece hukukçu olarak değil, insan hakları aktivisti veya bu alan-
da çalışanlar olarak, “insan hakları mı? Devlet güvenliği mi?”, “Özgürlük mü, güvenlik 
mi?” tartışmasında bu ikilemi sürekli yaşayacağız. Doğru, ancak minimum seviyede 
değil maksimum seviyede bizim bunu düşünüp hareket etmemiz gerekiyor. Bura-
dan yola çıkarak bu zorlukların yaşanmasından ben pratikte karşılaştığımız çok daha 
büyük bir soruna dikkat çekmek istiyorum. İnsan ticareti, göçmen ticareti meselesi, 
ne yazık ki bunun da kanunların uygulanmaması ve geçici diye bahsettiğimiz ko-
ruma yönetmelikleriyle çok ilgisi var. Ben yine Suriye özelinden gitmek istiyorum. 
Siz Suriyeli mültecileri ki biz mülteci derken dilimiz alıştığı için böyle, biliyorsunuz 
statü anlamında mülteci olarak kabul edilmiyorlar ve mültecilere sağlanan haklardan 
yararlanamıyorlar. Siz onlara geçici tanımını koyduğunuzda aslında geleceklerine dair 
ve kazanacakları haklara dair her şeyi o geçicilik altında ele alıyorsunuz. Bu da o 
insanların burada tutunmasında, toplumla uyum sağlamasında, haklarını kazanması 
noktasında ümitsizliğe sevk ediyor. Bu ümitsizlik onları kaçak yollara, yasa dışı yolla-
ra başvurmaya sevk ediyor. 

Burada özellikle bahsedilmesi gereken bir durum, Geçici Koruma Yönetmeliğinde de 
açıkça belirtildiği üzere, kitlesel bir göç olduğu için bireysel başvurular kabul edilmi-
yor olmasıdır. Suriyeli mültecilerin tamamı şu an için geçici koruma yönetmeliği ile 
koruma altında ve uluslararası koruma talepleri bireysel olarak işleme konulmuyor. 
Bunun bir benzeri ne yazık ki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği açısın-
dan da söz konusu. Şu an Suriyelilerin başvuruları kabul edilmiyor. Bu da şu demek, 
hem Türkiye’deki yerel mevzuat açısından hem Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliğinin uyguladığı, Suriyeliler için uyguladığı mevcut durum açısından Avru-
pa’ya geçiş yolları kapalı. Evet, Avrupa bizim üzerimizdeki iş yükünü almak zorunda, 
eşit paylaşım yapmak zorunda. Bunu siyasi anlamda tartışırsınız, başka toplantılarda 
bunlar konuşulur ancak burada bulunanlar açısından yasal başvuru yollarını da biz 
kapatmış durumdayız. Bu da ister istemez zor durumda olan, kendilerini ikilemde 
hisseden Türkiye’de kendine bir gelecek göremeyen insanlar için yasa dışı yollara 
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başvuruyu mecbur kılıyor. Suriyeli mülteciler için bugün iki milyonu aşan bir sayıdan 
bahsediyoruz. Evet, geri dönmeyecek bir kısmı, kalmaktan memnuniyet duyanlar var 
ama geçici olarak burada kalıp, bir an önce Avrupa ülkelerinde kendilerine daha gü-
venli, çalışma hakkının sağlandığı, eğitim hakkının daha iyi verildiği yerlere geçmeyi 
bekleyen binlerce belki milyona yakın Suriyeli mülteciden de bahsedebiliriz. 

Bu insanlar iki ölümden birini tercih ederek, ama bir tarafındaki ümit daha fazla diye 
teknelerle, şişme botlarla -hatta son yaşadığımız örnekte bir kuru yük gemisiyle ki 
bu bence hukuki anlamda da tartışılması gereken bir şeydir- ölümü göze alarak bu 
yollara çıkıyorlar. Kuru yük gemisini neden örnek verdim; 700 insan, 700 Suriyeli 
mülteci yakalandı bunun içerisinde. Evet, küçük bir teknenin gece yarısı hiç kimse-
nin haberi olmadan Ege denizine açılmasını beklersiniz. Ama siz 700 kişiyi kuru yük 
gemisine yüklemek için ciddi bir organizasyon yapmak zorundasınız. Demek ki insan 
ticareti, göçmen kaçakçılığı noktasında başka anlamda bir plan var. Burada mülteciler 
çok zayıf durumda olduğu için ve sayıları çok yüksek olduğu için ne yazık ki organ 
ticaretinin, çocuk ticaretinin, kadın ticaretinin bir numaralı hedefi durumundalar. Bu 
da onlara yönelik istismarı, bu yasa dışı yolları arttırıyor. Onlar zaten çok kötü du-
rumdalar, her türlü şartları kabul ederek gidiyorlar. Peki, bu 700 kişiyi biz bu kuru 
yük gemisine nasıl bindirdik, Türkiye’den nasıl çıktılar, bu suç örgütlerinin sadece 
Türkiye ayağından değil bu mafyalarla ve diğer örgütlerle bağlantılı olarak aslında 
uluslararası anlamda soruşturulmaya girilmesi gereken, devletlerin artık bununla ilgili 
önlem alması gereken bir boyuta ulaştı. İstanbul boğazındaki faciaya kadar Ege deni-
zinde olan facialar ne yazık ki medyada bile yeterince yer bulmadı. 

Şu an Suriyeli mültecilerin sorunlarını konuşurken geri gönderme merkezleri açı-
sından fiziki şartlarına hiç girmeyeceğim, Türkiye İnsan Hakları Kurumuyla birlikte 
biz de gittik ve çok güzel bir rapor ortaya çıktı. Evet, bunun şartlarının düzeltilmesi 
lazım ama öncelikle Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin artık geçici olduklarının 
vurgusunun üzerinde durulmaması, haklarının tam olarak sağlanması, bir ümit vaat 
edilmesi ve uluslararası anlamda bu suç örgütlerinin önlenmesi için devletlerarası ça-
lışmaların yapılması ve insan ticaretinin önlenmesi çok önemli.

Başka bir sorun Volkan Bey bahsetti, ben de özellikle üzerinde durmak istiyorum. Sı-
nırda yaşanan problemler artıyor, yani insan hakları ihlali diyeceğimiz boyutu çoktan 
aştı. 17 kişinin öldürülmesi dışında birkaç gün önce bize gelen bir başvuru; iki çocuğu 
ile birlikte darp edilen bir âlim ve tamamen keyfi bir uygulama. Biz burada pasaportla 
geçişlerden, pasaportlu geçsin mi geçmesin mi diye konuşuyoruz ama darp edilen ve 
komaya sokulan insanlar var. Edirne’de yaşanan vaka Afgan mültecilerle ilgiliydi ama 
yarın biz Suriyeli mültecilerle ilgili de duyacağız, donarak öldükleri haberi gelmişti, beş 
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altı ay önce. Biz buna bile çok üzülüp düşünürken ne yapabiliriz diye, aslında kafalarına 
kurşun sıkılarak infaz edildikleri bilgisi geldi ve bunların üç tanesi çocuktu. İnsan ticare-
ti, göçmen ticareti bu yüzden önemli, bu yüzden bir an önce önlem alınması gerekiyor. 
Mültecilerin sorunlarını derken çok daha geniş bir çerçeveden bakılması gerektiği için 
bunu söylüyorum, sınırdaki güvenlik vakaları, askerlerle yaşanan sorunların daha çok 
gün yüzüne çıkarılması ve bu konuda müdahalelerin yapılması lazım. 

Bir başka sorun, Suriye’nin mülteci sorununu gerek yönetmelik bazında gerekse poli-
tika anlamında geçici olarak gördüğünüzde ne yazık ki uyum sorununu da çözemiyor-
sunuz. Şu an Türkiye’deki en büyük problemlerden biri uyum sorunu. Osmanlıdan 
bu yana örnekler verildi, sayılar üzerinde duruldu. Biz kendi tarihimize bakıyoruz, 
mültecilik ya da göç kavramları bize yabancı olan kavramlar değil. Bu yüzden ben 
kendi yaşadığım coğrafyadan da örnek alarak bizde bir yabancı düşmanlığı, söylemi 
olabileceğine ihtimal vermiyordum. Evet, hani milliyetçilik duyguları veya başka du-
rumlarda zaman zaman böyle söylemler ortaya çıkabiliyor ama özellikle mültecilerin 
yoğun olarak bulunduğu kampların olduğu illerde çok ciddi bir sosyal sıkıntı var. 
Halkta çok büyük problemler var, bu anlamda uyumun sağlanması konusunda gerek 
buradaki STK’lar, gerekse yerel STK’lar ve işbirlikçileri ile bu konuya bir an önce dik-
kat çekilmesi, geçicilik söyleminden uzaklaşarak toplumla entegrasyonun sağlanması 
için acilen önlem alınması gerekiyor. Çünkü iki seçim öncesinde de -biliyorsunuz 
seçim döneminde bu olaylar hız kazanıyor, farklı sebeplerle- Suriyeli mülteciler ba-
hane edilerek gerginlikler yaşandı. Önümüzde bir seçim daha var, muhtemeldir ki 
böyle problemlerle tekrar karşı karşıya gelebiliriz, belki daha büyük bir sosyal patlama 
yaşanacak. Şimdiden bunun önlemlerini almamız lazım. Çünkü Türkiye’nin Suriyeli 
mültecilerle ilgili sorununda ve daha sonra Irak’tan, Kobani’den gelenlerle ilgili so-
runda da şöyle bir problem vardı. İleriye dönük yani beş senelik veya on senelik veya 
onu da aşalım bir sene sonrasına yönelik uzun vadeli stratejisi hali hazırda yok. Evet, 
kanunun gelmesi çok iyi oldu çok büyük yenilikler getirdi ama Türkiye’nin yerleşik 
bir iltica sistemine geçmesi 2014’ü bulmamalıydı. Buldu, bundan sonrası için gerek 
Türkiye’deki resmi kuruluşların gerekse STK’ların bir yol haritası var mı? 

Son olarak buradaki çalıştay gibi başka çalışmalar da yapılarak bir an önce Türkiye’nin 
mültecilerle ilgili bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğini söylüyorum. Sabrınız için 
teşekkürler. 

Metin ÇORABATIR 

Aybüke Hanım’ı da diğer konuşmacılar gibi ilgiyle ve merakla dikkatle izledik, çok 
teşekkürler. Şimdi bu oturumun son konuşmacısı Sayın Hüseyin Kocapıçak. Onun 
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temsil ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu insanların Türkiye’ye uyumları 

veya uyum belki tartışılabilecek bir konu ama çalışma ve diğer haklara erişim konu-

sunda bize verecekleri bilgi bence çok önemli, çok teşekkürler, söz sizin.

Hüseyin KOCAPIÇAK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Katılımcıları saygıyla selamlıyorum, aynı zamanda Türkiye İnsan Hakları Kurumuna 

da böyle bir çalıştayı organize ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum.

Suriyeli yabancıların çalışma izinleri konusunu üç başlık altında değerlendirmek istiyo-

rum. Zaten bundan önceki katılımcılar, özellikle Nuray Hoca ülkemizde bulunan Su-

riyelilerin hukuki durumuna fazlalıkla değindiği için o konuya ayrıca girmek istemiyo-

rum. Ben sadece Suriyelilerin ülkemizde çalışmaları ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. 

Öncelikle, ülkemizde çalışmak isteyen yabancılara çalışma izninin nasıl verildiği ko-

nusunda, sonrasında ise ülkelerindeki iç karışıklıklar nedeniyle 2011 yılından itiba-

ren ülkemize giriş yapmaya başlayan Suriyelilerle ilgili uygulamış olduğumuz usul-

lerle ilgili bilgiler vereceğim. Son olarak da Geçici Koruma Yönetmeliğinden sonra 

Bakanlığımızca yapılması planlanan düzenlemelerle ilgili açıklamalar yapacağım. 

Bilindiği üzere ülkemizde çalışmak isteyen yabancıların, çalışma izni talepleri Yabancı-

ların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve diğer uygulama yönetmelikleri gereği Bakan-

lığımızca değerlendirilmekte ve talepleri uygun bulunanlara çalışma izni Bakanlığımızca 

verilmektedir. Ayrıca 2014 yılında uygulamaya giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu uyarınca Bakanlığımızca verilen çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni yeri-

ne de geçmektedir. Bu da çalışma izinleri açısından önemli bir düzenlemedir.

Yabancılar ülkemizde çalışma izni için nasıl başvuruda bulunur? Biz çalışma iznini 

kişisel olarak yabancıya izin değil, yabancıyı çalıştırabilmesi için, yabancıyı çalıştır-

mak işverene izin vermekteyiz. Bu yüzden yabancının öncelikle kendisine bir işve-

ren bulması ve işverenin türkiye.gov.tr üzerinden elektronik ortamda Bakanlığımı-

za başvuruda bulunması, başvuru tamamlandıktan sonra sistemden alınan çıktıların 

istenen diğer belgelerle birlikte Bakanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir Sonrasın-

da bu başvurular Bakanlığımızca incelenmekte ve uygun bulunanlara çalışma izni 

verilmektedir. Başvurular incelenirken bazı kriterlerimiz bulunmakta ve bu kriterler 

doğrultusunda değerlendirme yapılmaktadır. Bu kriterlerin bazılarından söz edecek 

olursak, örneğin, en başta gelen kriterlerimiz arasında 1 yabancı için 5 Türk çalıştırma 

şartı, aynı zamanda ilgili işletmenin belli sermaye birikimine sahip olmasını sayabi-

liriz. Aynı zamanda Nuray Hocanın da belirtmiş olduğu gibi işveren tarafından talep 
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edilen yabancı talep edilen meslekte Türkiye’de elemanın bulunmaması da bizim için 
öncelikli şartlardan bir tanesidir. 

Normal çalışma izinlerini bu şekilde açıkladıktan sonra, Suriyeli yabancılarla ilgili dü-
zenlemelere geçebiliriz. 2012 yılı ve sonrasında Suriyelilerin aktif olarak Türkiye’ye gi-
riş yapmasından sonra Türkiye’de bulunan Suriyeliler için biz Bakanlık olarak çeşitli 
düzenlemeler yaptık. Bunun için öncelikle Türkiye’de en az geçerli ikameti bulunan 
Suriyelileri çalıştırmak için Bakanlığımıza başvuran işverenlerin taleplerini herhangi bir 
kritere tabi tutmaksızın sonuçlandırdık ve bu kapsamdaki kişilere çalışma izni verdik. 
Bu kapsamda Bakanlığımızca Suriyelilere verilen çalışma izin sayılarına değinecek olur-
sak; 2014 Kasım ayı sonu itibariyle 3239 Suriyeliye çalışma izni vermiş bulunmaktayız. 
Tabii ülkemizde yaklaşık 1,6 milyon Suriyelinin bulunduğu düşünüldüğünde 2012-
2014 yılları arasını kapsayan üç yıllık bir dönemde toplam 3229 Suriyeliye çalışma izni, 
oldukça az bir orana tekabül etmektedir. Bunun da sebebi, bu kişilerin büyük bir ço-
ğunluğunun ellerinde geçerli kimlik ve ikamet belgelerinin olmaması nedeniyle çalışma 
izni almak için Bakanlığımıza başvuru yapamamalarıdır. Bu nedenle bu kişilerin büyük 
bir çoğunluğu kayıt dışı olarak çalışmak zorunda kalmışlardır. 

Yine ayrıntıya girecek olursak 2012 yılında 231, 2013 yılında 794, 2014 yılı Kasım sonu 
itibariyle de toplam 2214 Suriyeliye çalışma izni vermiş bulunmaktayız. Tabi bunların 
içinde bir işletmede işçi olarak çalışmak amacıyla başvuruda bulunan kişiler olduğu gibi 
kendi adına şirket kurup, şirket ortağı olarak çalışan Suriyeliler de bulunmaktadır 

Buraya kadar, Geçici Koruma Yönetmeliği öncesindeki Suriyelilere verilen çalışma 
izinleri konusunda bilgiler vermeye çalıştım. Şimdi de Geçici Koruma Yönetmeliğinin 
Suriyelilerin çalışma hayatına katılmasında ne gibi değişiklikler getirdiği konusun-
da bilgiler vereceğim. Geçici Koruma Yönetmeliğinin iş piyasasına erişim başlıklı 29. 
maddesi Suriyelilerin çalışma hayatına katılımını ile ilgili düzenlemeler içermektedir. 
Yapılan bu düzenleme ile çalışma izni başvurusunda bulunmak için gereken en az altı 
süreli ikamet iznine sahip olma koşulu artık aranamayacaktır.

Geçici Koruma Yönetmeliği’nin “İş piyasasına erişim hizmetleri” başlıklı 29’uncu 
maddesinde;

-  “Geçici korunanların çalışmalarına ilişkin usul ve esasların, İçişleri Bakanlığının 
görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
kurulunca belirleneceği,

-  Geçici koruma kimlik belgesine sahip olanların, Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
sektörlerde, iş kollarında ve coğrafi alanlarda (il, ilçe veya köylerde) çalışma izni 
almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurabileceği,
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-  Yabancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere ilişkin mevzuatta yer alan hükümlerin 
saklı olduğu,

-  Geçici korunanlara verilen çalışma izin sürelerinin, geçici korumanın süresinden 
fazla olamayacağı, geçici korumanın süresi sona erdiğinde, bu kapsamda verilen 
çalışma izni süresinin de sona ereceği,

-  Geçici korunanlara verilen çalışma izninin, Kanunda düzenlenen ikamet izinleri 
yerine geçmeyeceği” hüküm altına alınmıştır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, geçerli ikamet tezkereleri olmaması nedeniyle çalışa-
mayan kayıt dışı olarak çalışmak durumunda bulunan Suriyeliler, yapılan bu düzenle-
me ile geçici koruma altına alınmış ve kendisine geçici koruma kimlik belgesi verilmiş 
bulunan Suriyelilere çalışma izni almak için başvuruda bulunma hakkı tanınarak, bu 
kişilerin kayıt dışı çalışmalarının önüne geçilerek, kayıtlı olarak en az asgari ücret se-
viyesinde ve sosyal güvenliğe tabi bir şekilde çalışabilmeleri amaçlanmıştır.

Bu kapsamda geçici koruma sağlanan yabancıların, Türk vatandaşı istihdamını, çalış-
ma ve sosyal barışı koruyacak şekilde çalıştırılabilmesine yönelik bir Bakanlar Kurulu 
Kararının çıkarılması öngörülmektedir.

Yönetmeliğe göre geçici korunanların çalışmalarına ilişkin usul ve esasların, İçişleri 
Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi üzeri-
ne Bakanlar kurulunca belirleneceği hüküm altına alınmasına alınmış olup, usul ve 
esasların belirlenmesi konusunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile çalışmalarımızı 
tamamlamış haldeyiz.

En kısa sürede söz konusu taslak Bakanlığımızca Bakanlar Kuruluna sunulacaktır. Bu 
kapsamda hâlihazırda söz konusu karar çıkmadığından, Geçici Koruma Yönetmeliği 
kapsamında çalışma izni verilmesi uygulamasına henüz başlanamamıştır.

Bu kapsamda üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi de geçici koruma altın-
daki Suriyelilerin kimlik belgesi ve kimlik numarası sorunudur. Şöyle ki; Geçici Koruma 
Yönetmeliğine göre, kayıt işlemi tamamlanan yabancılara “geçici koruma kimlik belge-
sinin verileceği, yine bu kişilere 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun kapsamında ya-
bancı kimlik numarası verileceği belirtilmiştir. Ancak hâlihazırda geçici koruma kimlik 
belgesine sahip olan yabancıların büyük bir bölümünün Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından verilmiş yabancı kimlik numarası bulunmamaktadır. 

Çalışma izni başvurusunda bulunabilmek için de yabancı kimlik numarasına sahip 
olma zorunlu bir unsur olup, yabancı kimlik numarasına sahip olmayan kişilerin ça-
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lışma izni için başvuru hakkı da bulunmamaktadır. Çünkü çalışma izni başvuruları 
işverenler tarafından çalıştırılmak istenen yabancının bilgileri de girilmek suretiyle 
elektronik başvuru şeklinde yapılmakta olup, izin başvurusu yapabilmek için yabancı 
kimlik numarasının girilmesi zorunlu olduğundan, yabancı kimlik numarasına sahip 
olmayan kişiler için sisteme girip başvuru yapma imkânı bulunmamaktadır. 

Tabi bütün bu düzenlemeleri yaparken temel amacımız, ülkemize sığınan ve çalışmak 
isteyen Suriyelilerin kayıtlı olarak, en az asgari ücret düzeyinde ve sosyal güvenliğe 
tabi şekilde çalışabilmelerinin önünü açabilmektir.  

Teşekkür ediyorum. 

Metin ÇORABATIR 

Hüseyin Bey çok teşekkürler, aydınlatıcı bilgileriniz için çünkü bu konular çok yeni 
ve bilmiyoruz, hepimiz için faydalı. Yavaş yavaş bir bilmecenin parçaları, kamu ku-
ruluşları, Birleşmiş Milletler açısından yerlerine oturtuluyor gibi. Bir manzarayı daha 
görüyoruz sanırım ama STK temsilcisi arkadaşların da değerli özellikle uygulama veya 
yasa ve yönetmelikteki açıklarla ilgili önemli gözlemleri var. Organizasyon açısından 
ne kadar süremiz var Sayın Başkanım. Soru cevap yorum. 

Hikmet TÜLEN TİHK Başkanı

Aslında 15 dakika geç başladık, bu oturumda sürelere riayet edildi ve vaktinde bitir-
miş olduk ama geç başladığımız için bir 15 dakika gecikmemiz var, şu anda saat 13.00 
ve 13.15’de yemeğe çıkmamız öngörülüyor. Herhalde maksimum 20 dakika kadar 
katılımcılar için süremiz olabilir. 
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Katılımcıların Yorum ve Katkıları

Metin ÇORABATIR

Peki, öğleden sonrası da var birkaç soru alalım. Başta yine organizasyonun hatırlattığı 
şey ben yine hatırlatayım, söz alan arkadaşların kendilerini tanıtmasını, kime özellikle 
soracaklarını ve soruların net kısa, yorum da olsa kısa, cevapların da aynı şekilde. 
Peki, sizden başlayalım. 

Hikmet TÜLEN

Metin bey affedersiniz, bir hususu hatırlatmak istiyorum. Suriyeli misafirlerimiz var, 
isterseniz önce kendilerine bir söz verelim mi? Ne dersiniz. 

Metin ÇORABATIR

O zaman Suriyeli misafirlerimizle başlayalım.

Abdulillah AHMED Suriyeli Mülteciler Hukuk Bürosu

Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle ben sözümü Arapça yazmıştım, ama şimdi kim-
se Arap yoktur burada, Türkçe konuşabilirim. Suriye’de ben hâkimdim 2003’den beri 
iş yapıyordum orda. Önce savcılığı yaptım iki yıl sonra medeni sonra iş mahkemesi 
bir zorlu sistem. Hâkimlikten savcılığa geçebilirsin veya savcılıktan hâkimliğe geçebi-
lirsin, öyle bir şey var. Öncelikle bir Suriyeli bir Türkmen olarak, affedersiniz. Kendi 
adıma ve Suriyeliler adına Arap olsun, Kürt olsun, Çerkez olsun, Türkiye’nin bize 
gösterdiği yardımlar. Biz arkadaş olarak aramızda çok affedersiniz, çok duygulanıyo-
rum. Evet, aramızda konuşuyoruz Arap ülkeleri ne yaptı? (konuşmacı konuşmakta 
zorlanıyor)

Metin ÇORABATIR

İsterseniz şöyle yapalım siz daha sonraki oturumda konuşun, sesinizde bir kısılma 
var, size şey yapalım. Bir daha sizi dinleyeceğiz arzu ederseniz veya başladım devam 
edeyim derseniz devam edin. 

Abdulillah AHMED 

Devam edeyim sıkıntı yoksa.
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Metin ÇORABATIR 

Peki.

Abdulillah AHMED 

Biraz konunun dışarısına çıkabilirim. Ney yaptılar, Arap ülkeleri ne verdiler Suriye-

lilere bakıyoruz, biz bakıyoruz en sonunda Türk milleti, Türk halkı gerçekten Su-

riye’nin yanında durdu. Maalesef Araplardan Arap diyorlar ama kapıları kapattılar 

hiçbir yardım tam insan olarak bize davranmadılar. Ben gurur duyuyorum bir Os-

manlı evladı olarak, orda yetiştim ben, Osmanlıları yanlış anlattılar Suriyelilere. Arap-

lar bunu kullandılar, Avrupalılar kullandılar, Osmanlıları karalamaya başladılar. Ama 

şimdi anladık gene gerçekten bizim dostumuz Türk dostu, Osmanlıların evlatları bi-

zim gerçekten dostlarımız. Türk milleti sağ olsun, çok teşekkür ederim, kendi adıma 

ve milletim adına çok teşekkür ederim. 

Metin ÇORABATIR 

Abdulillah Bey size ve ülkemizde ve diğer ülkelerdeki milyonlarca mülteciye geçmiş 

olsun. İnşallah bir an evvel gönüllü olarak ülkenize dönecek koşullar oluşur. Buraya 

geldiğiniz için, bize bu hislerinizi paylaştığınız için çok teşekkürler. Peki, anlaşmamız 

çerçevesinde o zaman soru cevaplara geçelim. Veyselciğim buyur.

Veysel EŞSİZ Helsinki Yurttaşlar Derneği

Herkese iyi günler, Veysel Eşsiz, Helsinki Yurttaşlar Derneği. Benim iki sorum olacak, 

birincisi Mehtap Hanıma. Volkan da aslında biraz değindi, Mayıs 2014 tarihinden 

beri bizim teşhis ettiğimiz bir şey. Şimdi Geçici Koruma Yönetmeliği 22 Ekim 2014 

tarihinde çıktı ve geçici madde 1 de doğrudan tekrarladık 27 Nisan 2011 den sonra 

Suriye’den gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları, vatansızlar ve mülteciler on-

dan sonra var. Galiba oradaki mülteciler ibaresi aslında Filistinli kişileri şey yapmak 

için. Ama Suriye’den Somalililer, Somalili mülteciler de geliyor, o mültecileri bir nasıl 

anlamalıyız ondan sonra, hani onu biraz açıklar mısınız?

İkincisi Mayıs 2014 tarihinden beri Iraklılara da tıpkı daha önce Suriyelilere verildiği 

üzere 98’le başlayan ondan sonra bir tanıtma kartı veriliyor. Yani hani sanki Iraklı ki-

şilerde geçici koruma ondan sonra kapsamındaymış gibi değerlendirilen bazı vakalar 

dikkatimize geldi. Bunun yasal temeli ne, yani hani yönetmelikte geçici madde çok 
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açık. Kimlere uygulanacağı konusunda acaba Iraklılara yapılan bu uygulamanın yasal 
temeli ne? Diye sormak istiyorum açıklığa kavuşturursanız çok sevinirim. 

İkinci sorum ise Hüseyin Bey’e. Şimdi Hüseyin Bey şeyi vurguladı yapılan ondan son-
ra hazırlıklar çok da teşekkür ederim. Kapsamında hani kişinin bir işveren bulması ve 
o işverenin ondan sonra kayıt olması, kişiye ayrıca bir kimlik verilmemesi. Yönetmeli-
ğin 26. ondan sonra hani maddesinden başlayan hizmetler ve 29’da ikinci ondan sonra 
bentte doğrudan şey ibaresi var aslında, geçici koruma kimlik belgesine sahip olanlar, 
araları atlıyorum çalışma izni alabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
başvurabilir. Biz bu maddeyi okuduğumuzda olumlu olarak yorumlamamızın sebebi, 
oh nihayet hani 4817 gibi pek bir bürokratik ondan sonra engel çıkaran şeyden çıktı 
çünkü oradaki temel şart ondan sonra kişinin kendine bir işveren bulmasıydı. Burada 
hani belgesi olanlar başvurabilir ifadesini biz doğrudan gidip kendisi ondan sonra 
başvurabilir diye yorumlamıştık. Ama sizin ondan sonra tariflediğiniz şeyde, bunun 
yine bir işveren bulmaya bağımlı olarak bir düzenleme olduğu söyleniyor. Ve yasada 
da 4817’de biliyorsunuz süreli, süresiz bağımsız izinler var.

Her ne kadar 6458 ile oraya bir ek bent eklense de ve istisnai çalışma şeyleri getirilse 
de, bunun acaba pratikte şöyle bir zorunluluğu, sorunu olabilir mi? Yani kişiler doğ-
rudan çalışma izni, ellerinde bir kimlik çalışma izni olduğuna dair bir kimlik olmazsa 
hani. İstihdam bulabilmek ondan sonra iş arama fırsatlarını kısıtlayan ya da engelle-
yen bir şey olabilir mi? Çünkü biliyoruz 4817 kapsamında ilk başvuruda kişi mesela 
o işvereniyle ilişkisi kesildiğinde başka bir yere gittiğinde tekrar bütün sürecin ondan 
sonra yeniden başlaması gerekiyor. Burada da hani asgari ücret ve sosyal güvenlik gibi 
unsurların denetleneceğini ve kaydedileceğini belirttiniz. Ama Türkiyeli yurttaşların 
da herkesin de bu anlamda sorunları olabilir. Yani hani bir özellikle mesela Af Ör-
gütünün raporunda ciddi biçimde ondan sonra işaret edilen noktalardan bir tanesi, 
aşırı sömürü koşulları, ücretleri vermeme, düşük ücretler ödeme gibi. O yüzden hani 
kişinin illa bir işveren ondan sonra bulmasına bağlı olarak değil de tam da yönetme-
liğin 29/2 ondan sonra da belirttiği üzere kişinin ondan sonra çalışma izninin kendi, 
çünkü orada anlaşılan ibarenin bu olması gerekiyor. Böyle bir sakıncayı da dikkate 
getirmek istedim, bu konuda ne düşünüyorsunuz onu da öğrenirsem çok sevinirim. 
Çok teşekkür ederim. 

Metin ÇORABATIR

Teşekkürler Veysel o zaman. Bence eğer ya bütün soruları alıp şey yapalım veyahut 
da sıcağı sıcağına mı cevap verelim. Peki, o zaman soruları almaya devam edelim. 
Buyurun.
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Deniz MARDİN İstanbul Tabip Odası

Herkese merhabalar ben İstanbul Tabip Odasından Deniz Mardin. İlk baştan davet 
için hem de konuşmacılara teşekkür ederiz. Ben birazcık genel birkaç soru sormak 
istiyorum. Açıkçası, kesinlikle çok büyük çalışmalar yapılıyor göçün başladığı ilk 
zamanlardan beri hem yerel olaraktan hem de merkezi olaraktan. Bu konuda hem 
göç idaresinin kurulmasıyla beraber daha yapıcı şeylerin yapılacağına da inanıyorum. 
Ancak ben bir soru sormak istiyorum hem bir önceki oturumda da soru şansımız 
olmamıştı. Soru ve tartışma kısımlarının ben önemli olduğuna da inanıyorum. Nuray 
hanımın da bahsettiği gibi bu geçici korumada bir entegrasyona dair herhangi bir 
çalışmanın yapılamamasının esasında geçici kelimesine bağlı olduğu gibi bir konu-
nun altı çizildi. Bununla aynı şekilde Alev Hanım da geçici koruma açısından belirli 
entegrasyon çalışmaları ve açıkçası benim için tabii ki konu itibariyle biraz da sağlık 
konusu geliyor. Çünkü geçici koruma dediğimiz zaman eğer süreç bu kadar belirsiz 
ve muallak olduğu ve önümüzde bir, örnek olarak 3,5 sene gibi bir süreç olduğu 
zaman, acaba sadece bir entegrasyon değil de kişilerin buradaki yaşamlarını idame 
ettirebilmeleri için belirli şartların sağlanması için yapılan çalışmalarda bakış açımızın 
değiştirilmesi lazım mı diye merak ediyorum. 

Bunların içerisinde ilk başlarda mesela İstanbul’da bulunan şartlarda herhangi bir sağ-
lık başvuruları, sağlık hizmetlerine başvuruları, acilde bile sorunlu haldeyken daha 
sonra yapılandırılan durumlar oldu. Ancak burada ben şunu da düşünmemiz gerekti-
ğine inanıyorum. Bir kişinin bir yerde hareketi sırasında tabii ki bulunduğu, yaşayaca-
ğı, gideceği yerdeki şartlar, oradaki kalış süresini fark ettirecektir. Ancak herhangi bir 
şekilde gideceği yerdeki şartlar gidip gitmeme kararını engelleyeceğini sanmıyorum. 
Yani esasında yaşam ortamındaki can güvenliği sorunuyla hareket edildiğine göre evet 
Türkiye’deki hareket her şekilde olacak. Yani bizim sunacağımız şartlar sadece burada 
kişilerin hangi şartlarda yaşayacağını belirleyecek, onların hareketlerini kısıtlayacağı-
na inanmıyorum.

O zaman bizim daha hak temelli bir bakış açısı edinmemiz gerektiğine de inanıyorum, 
bunlar için çalışma yapıldığına da inanıyorum. Peki, burada ben şunu da koymak istiyo-
rum. Biz İstanbul Sağlık Müdürlüğü ile görüşmeler yaptık. Bizi kabul etti İstanbul Tabip 
Odası olaraktan ve her tür şekilde aile hekimliği açısından da, hastaneler açısından da 
başvuruların olacağı. Sağlıkçı olaraktan ben şunu ortaya koymak istiyorum, mesela bir 
geçici kimlik numarasının verilmesi ya da kartın verilmesi. Bir hizmetin yapılabileceğini 
söylemek, o erişimin tamamlandığı anlamına gelmez bizde. Yani eğer siz bir hastaneyi 
uzağa koyarsanız ve taşıt koymazsanız hastane var demek, o kişinin ulaşabileceği anla-
mına gelmez demek. Oraya bir taşıt konulması lazımdır. Yani erişim için bir hizmetin 
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tamamlanması için erişim konusu da benim için önemli bir şey. Yani eğer herhangi bir 
şekilde geçici koruma numarası verildi, kimlik verildi demek, o kişinin hastaneye ulaşıp 
o hizmete ulaşabileceği anlamına gelmez. Biz bu açıdan ne yapabiliriz.

Bu konuda biz İstanbul Sağlık Müdürlüğü ile görüştüğümüzde de aynı zamanda dil 
ve tercüman konusunun altını çizmiştik. Çünkü bu konuda çok büyük bir açık var. 
Bu hem sağlık çalışanları hem kamu çalışanları açısından hem de kişinin anlatması 
açısından. Hani ben herhangi bir şekilde diğer bütün branşları kesinlikle ayırt etmek 
istemiyorum eğitim ya da barınma ya da işi. Sadece kendi konum olduğu için bunun 
altını çiziyorum. Ama burada yapılacak iletişimdeki çok büyük problemler kişinin 
hayati sorunlarına gidebilir. Yani anlaşılmada ki bir sorun, yanlış tedavi, hekimin is-
teksiz bir şekilde yanlış uygulaması ve ölüm kalım meselesine kadar gidebilecek du-
rumlar söz konusu.

Tabii ben bunların dışında bir iki şeyin altını çizmek istiyordum. Bir AFAD’dan tem-
silci arkadaşa aktarımları için teşekkür ederekten daha önce altı çizilen durum itiba-
riyle dış yardımlar açısından nasıl bir politika öngörüldüğünü ve bu konuda ne ya-
pıldığını merak ediyordum. Onun dışında Suruç açısından bir konunun altını çizmek 
istiyordum. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden temsilcimizin bize aktardığı gibi orada 
AFAD kayıtları yapılıyor ancak yine erişim konusunda şunun altını çizmek lazım: 
Belediyenin düzenlediği 3 adet çadır kent var. Bunların bir tanesi fazlasıyla dışarıda 
olmasına rağmen AFAD’ın kayıt aracının merkezde bulunması birinci olaraktan, evet 
AFAD aracı orada ama mesafe o kadar çok ki, herhangi bir şekilde yürüyerek kat 
edebileceğiniz bir taşıt yok, yolda herhangi bir erişim yok. Bundan dolayı bizim hasta-
neye yönlendirmek istediğimiz hastalarda bile kişinin kayıt edilmemesinin en büyük 
sorunlarından bir tanesi AFAD aracına gidememesi. 

Son olaraktan her şeye bir de dışarıdan baksak diyorum. Yani geldiğimiz noktada 
acaba eğer dünya üzerinde dört tane ülke kaldıysa coğrafi çekince açısından biz hala 
entegrasyon ya da belirli politikaları konuşurken, bu coğrafi çekinceyi sorgulamamız 
gerekmez mi? Diye soru işareti koymak istiyorum. 

Metin ÇORABATIR

Çok teşekkürler, son bir soru ama çok kısa rica edeceğim. Sonra cevaplara geçelim. 
Buyurun.
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Burhan UZGUR İnfak Vakfı

Burhan Uzgur, Ankara İnfak Vakfı, emekli öğretmenim. Ve yirmi yıla yakındır sahada 
vakıf faaliyeti yürütmekteyiz. Şimdi ben sorudan ziyade tespit ve dikkat çekilmesi 
gereken üç mesele var onu arz etmek istiyorum. Birincisi bu Murat Erdoğan Bey işaret 
etti konuşmada, işte daha çok dilenciler konuşuluyor diye. Bu Ankara’da özellikle çok 
dikkatimizi çekiyor. Yerli dilenciler vardı onların tamamı toplanmak suretiyle yerine 
Suriyeli dilenciler oturtturuldu. Ve lüks arabalarla getirilip sabah bırakılanlar akşam 
alınanlar olduğunu sahadaki bütün arkadaşlar gördüler. Dün de Vali Bey’le bir toplan-
tımız vardı, orada da bu konuşuldu. 

İkincisi, Almanlar başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde bu Suriyeli kardeşle-
rimizle görüşmek suretiyle, kimliklerini topladıklarını ve kalifiye eleman olarak seç-
tiklerini kendi ülkelerine taşımaya çalıştıkları gibi bir çalışmaları var. Gene Vali Bey 
dün Emniyeti arayarak talimat verdi, bu konuda çalışma yapanlar kimlerse onların 
toplanmasını ve soruşturulmasını istediler. 

Bir diğer konu da burada tabii Suriyeli kardeşlerimizin meselelerini sorunlarını ko-
nuşuyoruz. Ancak sahada çok ciddi olarak karşımıza çıkan şey şudur. Yerli vatan-
daşlardan yoksul insanlar yani, bu Suriyeli kardeşlerimize yardım ediyorsunuz ama 
bizi ihmal ediyorsunuz diye büyük bir serzeniş var. Bu hususta bu kadar yetkili bir 
ortamda Bakanlıkların yetkililerinin de bulunduğu bir ortamda bunu arz etmek iste-
dim teşekkür ediyorum. 

Metin ÇORABATIR 

Ben teşekkür ederim, artık soru almayalım, daha sonra rica edeyim. Daha sonraki 
oturumlarda söz hakkınızı kullanın. Bu ara son Murat Erdoğan hocamız inceliği çer-
çevesinde tekrar söz almak istemedi ama Sağlık Bakanlığından Hüseyin Bey şunu da 
yöneltmemi istedi, çalışma izni yanı sıra işyeri açma hakkı ne durumda diye. Peki, 
sorulan sorular çerçevesinde direk olarak yöneltilen siz varsınız, siz varsınız, AFAD 
var. Sırayla sizden başlayıp alalım. Yorumlarınıza çok teşekkürler. 

Mehtap İYİCE

Teşekkürler Sayın Başkan. Öncelikle Veysel Bey’in sorusundan başlamak istiyorum 
ben. Burada Geçici Koruma Yönetmeliğinde evet sadece Suriyeliler kapsama alınmadı, 
geçici maddede. 28 Nisan 2011’den itibaren Suriye’den ülkemize gelen Suriye vatan-
daşları, vatansızlar ve mülteciler ifadesi var geçici bir maddede. Burada mülteciler 
sizin de dediğiniz gibi evet yani ülkemizde çoğunlukta yani sayısının fazla olduğu 
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Filistinlileri kapsıyor. Ama orada tek tük de olsa sizin dediğiniz gibi farklı uyrukta 
mülteci statüsü alan kişiler varsa bunları da kapsama alsın diye düşünülerek, uyruk 
orada yazılmadı, özellikle mülteci ifadesi kullanıldı. Kayıtlarımızda farklı uyruklar da 
var dediğiniz gibi. 

Onun dışında Iraklılarla ilgili sorunuz vardı. Iraklılarla ilgili evet yine kayıt sistemi-
mizde veya dairenin görev alanı içerisinde biliyorsunuz ki bireysel başvuruları da 
değerlendirmek var. Ve Iraklılardan da bireysel uluslararası koruma başvurusunda 
bulunan dosyalarımız var. Ancak Iraktan gelmiş yasadışı duruma düşmüş, pasaportla 
gelmiş ikamet izni almış, ikameti bitmiş daha sonrasında yasadışı duruma düşen ya-
bancılar için hakkında normalde sınır dışı etme kararı alınması gerekirken, Sınır dışı 
etme kararı alınamadığı için ülkesindeki durumdan dolayı. Kanunun hepinizin bildiği 
gibi 55. maddesine dayanılarak sınır dışı edilemeyenlerin, hali hazırda Suriyeliler gibi 
biyometrik kayıtları alınıp kendilerine yabancı tanıtma belgeleri verilip, kayıt yapılan 
ilde kalışlarına izin verilmekte şuanda. 

Onun dışında uyumla ilgili bir soru vardı. Uyumla ilgili evet geçici koruma yönet-
meliğinde ayrıca bir madde düzenlenmedi ancak Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanununun 96. maddesi buna engel olduğunu düşünmüyorum. Uyum faaliyetleri 
orada genel müdürlükçe düzenlenebileceği ve bütün yabancıları kapsadığı için YUK’ 
un o maddesi geçerli olduğunu düşünüyorum. Hem geçici koruma kapsamında hem 
uluslararası koruma, bütün yabancıları genel olarak bir madde olduğu için ayrıca bu 
yönetmelikte düzenlenmesi öngörülmedi.

Sizin de söylediğiniz gibi geçici koruma kimlik numarası verilmesi ya da kimlik belgesi 
verilmesi evet haklara erişim konusunda sıkıntılar çıkabilir. Ama şöyle Suruç’tan örnek 
verebilirim siz de söylediniz zaten. Suruç’taki kayıt merkezlerine orda İl Göç İdaresi 
Müdürlükleri tarafından da araçlarla getirilip kayıt merkezlerine kayıt yapılan yabancı-
larımız var Suriyeliler var. Hatta orada hep şu anlaşılıyor, AFAD’ın kayıtları değil ben 
özellikle onu düzeltmek istiyorum, belki İsmail bey de düzeltebilir ama. AFAD’ın tırla-
rında yapılıyor ancak orada çalışanlar şu anda bizim taşra görevimizi yürüten Emniyet 
Müdürlüğündeki, Yabancılar Şube Müdürlüğünde çalışan polis arkadaşlar. Ve bizim 
de onlara destek olarak gönderdiğimiz hem merkezden hem diğer illerden uzman yar-
dımcıları kayıt altına alıyor. AFAD tırlarında alınıyor ama personeli kayıt yapmakla 
görevli birim Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olduğu için AFAD’ın kayıtlarını özellikle 
düzeltmek istiyorum. Kayıt Genel Müdürlüğün kayıtları ve buraya da yine İl Göç İda-
resi Müdürlükleri tarafından da yine araçlarla götürülebiliyor. Ama tabii ki orada sivil 
toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşların bize o konuda destek sağlarlarsa biz de 
çok mutlu oluruz. O şekilde ne yardım yapabiliriz dediğiniz için söylüyorum. 
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Onun dışında benim dilencilerle ilgili bilmiyorum soru var mı o konuda ama. Dilen-
cilerle ilgili konuya değinildi. Evet, biz her ne kadar 1,6 milyon kişiden daha fazla 
Suriyeliye ülkemizde koruma sağlamış olsak da, kendi ülkemizin kamu düzeni, kamu 
güvenliğini ya da dışarıya karşı işte birçok heyet geliyor. Kızılay da, siz de görüyorsu-
nuz, ya da işte birçok ilde dilencilik yapan Suriyeliler hatta bazen AFAD’la konuşuyo-
ruz bazılarının Suriyeli olmadığı bile ortaya çıkıyor daha sonrasında. Bunların ortada 
olması bu şekilde dilenmelerini kesinlikle istemiyoruz, hem Ankara valiliği olarak 
hem İstanbul’da. Özellikle büyük şehirlerde bununla karşı karşıyayız. Dilencilikle il-
gili bundan kaç tam tarihini hatırlamıyorum ama isterseniz daha sonrasında da bilgi 
verebilirim. Birkaç genelgemiz de oldu illere bu genelgeye istinaden, mutlaka dilenci-
lik yapanların işte biraz önce söyledim, yönetmelikte adres kayıt sistemine kayıt yap-
tırmak zorundalar. Adres kayıt sistemine kayıt yaptıramayan ya da sokakta yaşayan 
belirli bir adres veremeyen bize, bu kişilerin mutlaka kamplara yönlendirilmelerini 
istedik biz. İlk başta evet kolluk refakatinde değil de ama dilencilik yaptığı daha sonra 
yine valiliklerimizce tespit edildikten sonra kamplara şu anda kolluk refakatinde de 
gönderiliyor. Ve bunlarla ilgili de AFAD’la biz koordineli çalışıyoruz. İsmail Bey de 
belki ayrıntılı bilgi verebilirler. Eğer ilde, kayıt edilen ilde kalıp adres gösteremiyorsa, 
sokakta yaşıyorsa, dilencilik yapıyorsa, biz bunun o ilde kalmasını istemiyoruz. Mut-
laka bununda yönetmeliğinde buna ilişkin hükümleri var, belli bir kampta barındırı-
labilir diyor, belli bir yükümlülük getirilebilir diyor, bildirim zorunluluğu getirilebilir 
diyor. Bu çerçevede kamplarda barınmasını istiyoruz. Böyle bir uygulamamız var. 

Onun dışında Almanya ile ilgili bir konu söylemiştiniz. Almanya kimliklerini toplu-
yor işte yerleştirmek için kalifiye elemanları seçiyor dediniz ama. Bu konuda zaten 
üçüncü ülkeye yerleştirme konusu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler 
Yüksek Komiserliği ile koordineli olarak çalışıyor. Bunun dışında bir ülkenin bu şe-
kilde kimlik toplayıp ta, gerçi Alev hanım da bilgi verebilir, üçüncü ülkeye yerleştirme 
söz konusu değil. Zaten üçüncü ülkeye çıkış izinleri Suriyelilerde Genel Müdürlüğün 
iznine tabi, o konuda da bilgi vermek istedim. 

Metin ÇORABATIR

Teşekkürler, Alev’e yerleştirme konusunda çok kısa Alevciğim söz vereyim sonra 
AFAD ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. 

Alev ÖRSEL

Zaten aslında ancak kısa söz alabilirim, çünkü yerleştirme konusu Suriyelilerle ilgili 
olarak yeni uygulanmaya başlamakta olan bir konu. Bu krizin 3. senesinde geçtiğimiz 
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sene yeniden yerleştirme ülkeleri kotalar vermeye başladılar, Suriyeliler için ayrı ol-
mak üzere. Normalde bütün milletler için ülkelere verilen mülteci yerleştirme kotaları 
genelde bir aradadır yani bizim geleneksel olarak Türkiye’den 5 bin kişilik bir prog-
ramımız vardı, o yıllar içinde arttı. Suriyeli olmayanlar için geçtiğimiz sene, bu sene 
10 bin kişiye ulaştık. Suriyeliler için de bölgesel manada 30 bin kişilik bir kota tespit 
edildi 2014 için. 

Biz her ortamda gerek biz UNHCR olarak gerek Türk Devlet Yetkilileri, Dışişleri Baka-
nı, şimdiki Başbakanımız başta olmak üzere her ortamda dile getirdiler; Türkiye mali 
kaynaklardan yeterli payı alamadı uluslararası camianın kaynaklarından. Hiç değilse 
yeniden yerleştirme konusunda biz iyi bir kotaya sahip olalım diye. Biz de elimizden ge-
leni yaptık. Türkiye’ye bu 30 bin kişiden en fazla sayıda kişinin tahsis edilebilmesi için. 

Şu ana kadar sistem henüz oturmadığı için yani kayıtlar yapılmakta o kayıtlardan 
hassas durumda olduğu tespit edilen kişilerin kayıt sistemi buna göre ayarlandı yani 
yeniden yerleştirme kriterleri var. O kriterlere uyabilecek özel durumu tespit edilmiş, 
gerek fiziksel durumu gerek ruhsal durumu gerek aile durumu, yalnız çocuk, büyük 
aile, aile reisi olan kadın, çocuklarıyla tek başına olan kadın gibi farklı hassas durum-
daki grupları tespit eden kayıt sisteminden Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden. Kay-
dedilenlerin bilgisini almayı beklerken biz bu sistem yürürken 2014 yılındaki kotaları 
kullanabilmek üzere yeniden yerleştirme ülkelerine 5 bin kişilik bir dosya sunumu 
yapmış durumundayız. Kendi tespit edebildiğimiz hassas durumdaki kişilerle görüş-
meler yapmak suretiyle. 12 bin kişiye yakın görüşme yapıldı şu ana kadar. Bunların 
arasından 5 bin kişi yeniden yerleştirmeyle daha iyi bir kalıcı çözüme, hayata kavuşa-
bilecek durumda dendi ve buna uygun olarak dosya sunumları yapıldı.

Kotalara gelirsek Murat Bey’in gösterdiği bir takım rakamlar vardı herhalde biraz eski 
yani çok olağan üstü rakamlar yok tabi ama. 2 gün önce yine Cenevre’de bir taahhüt 
konferansı gerçekleştirildi. Mehtap Hanım da katıldı konferansa. Yerleştirme ülkeleri 
orda önümüzdeki yıl için kotalarını açıkladılar, ne taahhüt edeceklerini. Çok etkilen-
medim açıkçası 4 bin kişilik bir kota şimdilik açıklanmış, umarım bu rakam önümüz-
deki günlerde, aylarda çok daha artacaktır. Çok yüksek rakamlar bölgede, dolayısıyla 
ülkelerin yük paylaşımı sorumluluk paylaşımı kapsamında üstlerine düşenleri bu ma-
nada yapmalarını diliyorum. Ama ABD bu konuda hep birinci sıradadır. Yine Suriye 
konusunda da bir onların taahhüt konferansında da diğer belgelerde de “Open and 
The Free Settlement” gibi bir ifadeleri var. Yani herhangi bir rakam sınırı şuan için 
koymuş değiller ne kadar başvuru yapılacaksa bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar 
dediğiniz gibi. Ama Almanya konusunda şu anda bir yeniden yerleştirme programı 
yok Mehtap Hanım buna cevap vermem gerekirse. Bir insani yerleştirme programları 
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var onların sürdürdüğü. Şimdiye kadar Lübnan’dan ve Ürdün’den yaptılar. Türki-

ye’den bilmiyorum alınıp alınmadığını.

Metin ÇORABATIR

Teşekkürler Alev. Şimdi isterseniz size söz vereyim Sevgili İsmail Bey’e. AFAD’a yöne-

lik şeyler var, en son da Hüseyin Bey ile kapatalım.

İsmail YEŞİL

İki temel soru ben not edebildim. Bunlardan bir tanesi hizmetlerin sunumunda bakış 

açısı değişiyor mu? Buna tereddütsüz evet diyebilirim. Çünkü ihtiyaçlar değişiyor. 

İhtiyaçlar değişince dolayısıyla buna yönelik ürettiğimiz hizmetler de değişiyor. Peki, 

burada hak temelli bakış açısı var mı? Hak temelli bakış açısı en başından beri var. 

Çünkü çekirdek bir hak, kor alan belirlenmiş durumdaydı daha ilk girişler yapıldığı 

an itibariyle. Bu neydi? 

1) Acil ve temel sağlık hizmetlere erişimin sunulması,

2) Eğitim hakkının verilebilir olması yaklaşımımız. 

Bizim Afet ve Acil Durum rejimi içerisinde başlayan bir süreçti tabi bu zamanla geçici 

koruma yönetmeliği ile birlikte bu statüyle genişlemiş durumda. 

Dil ve tercüman ihtiyacından sağlık hizmetlerinden bahsedildi. Ben kısaca cevap ma-

hiyetinde, burada kamp içi ve kamp dışında farklı iki uygulama var. Kamp içerisinde-

ki sağlık kuruluşlarının tamamında mutlaka tercüman bulunuyor. Burada hizmetler 

aksaksız, aksamadan rutin devam ediyor. Kamp dışında ise yoğun talebin olduğu ih-

tiyacın bulunduğu illerde valilikler bünyesinde bir tercümanlık koordinasyon irtibat 

ofisleri var. Burada tercümanlar çalışıyorlar. Eğer sağlık kuruluşlarında ihtiyaç varsa 

sağlık kuruluşlarında hizmet veriyorlar ya da asayiş, emniyet, güvenlik gibi bir takım 

yerlerde tercümanlık hizmeti varsa oralara hizmet veriyorlar. 

Diğer bir nokta, hemen uzatmadan dış yardımlar konusu gündeme geldi ben çok basit 

rakamlar üzerinden gideyim. Ülkemizin yaptığı yardım yaklaşık 5 milyar dolar. Bir-

leşmiş Milletler Kuruluşlarının bu güne yaptıkları toplam yardım 180 milyon dolar. 

Bizim totalde tüm STK’larla birlikte dışarıdan aldığımız yardım miktarı ise 265 milyon 

dolar. Bu 5 milyar ve 265 milyon kıyasla zaten kamuoyunun bilgisi dâhilinde olan 

rakamlar, bunu ifade edeyim. 
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Deniz MARDİN

Pardon, şunun altını çizeyim, şöyle yanlış anlaşıldı. Ben dışarıdan ne kadar yardım 
yapıldı değil, daha önce Murat Bey’in Murat Erdoğan’ın da belirttiği gibi, dışarıdan 
yapılan yardımların kabul aşamasında ne gibi karar mercii haline geldi? İkincisi dil, 
tercüme hizmetleri açısından haberdarım ama ne yazık ki bu işlevsel açıdan hasta-
nelerde çok büyük sorun var. Üçüncüsü erişim açısından da bazen kişilerin hizmete 
eriştirilmesi lazımdır, ama hizmetin de kişilere gitmesi lazımdır gibi bir durum söz 
konusu. Bundan dolayı mesela az önce AFAD’dan girmiştik ama bir konteynırın eğer 
bu konteynır hareket edebiliyorsa, 3500-4000 kişilik bir çadır kenti var, bunun ulaşı-
mı açısından bir araç yetmez. Ve bu Urfa yolunda Suruç üzerinde, buraya konteynırın 
gitmesi kişinin oraya gitmesinden daha mantıklı geliyor bana, bir örnek olarak da. 
Son olarak da AFAD’ın politikaları açısından tabii ki hak temelli, az önceki Murat 
Erdoğan’ın şeyinde de söylediği gibi kişilerin herhangi bir şekilde burada kalıcılığını 
daha az bir süre sağlamak için eğer böyle söylersek, daha net şekilde. Hizmetleri daha 
geç ve kısıtlı verilmesi gibi bir politika var mı yok mu?

İsmail YEŞİL

Şuradan başlayayım, özellikle dış yardımlar konusundaki algımı düzelterek devam 
edeyim. Dış yardımların kabulüyle ilgili olarak, nihayetinde dış yardımda bulunacak 
donörün bununla ilgili bir işbirliği ya da bir proje kapsamında bunu sunduğunu, pro-
jelerin kabulü konusunda hiçbir problemin ve sıkıntının olmadığını. Nitekim kayıt 
araçlarının Birleşmiş Milletler tarafından sağlanan finansmanla sahada bulunduğunu, 
fakat gelen yardımın azlığına dikkat çekmek için rakamları verdim.

İkinci bir boyutta şunu özellikle hepimizin kabul etmesi gerekiyor, Maslowun hiye-
rarşi yapısı içerisinde insanların temel beslenme ve barınma ve onun ötesinde sosyal 
kültürel ve kendini gerçekleştirme hiyerarşisi içerisinde, en çok ihtiyacımız olan, en alt 
tabakada yer alan beslenme ve barınma. Bunlar burada duruyor iken daha sosyal, kül-
türel, psikososyal destek gibi bir takım taleplerin karşılanması konusunda da yardımlar 
yapılmakta ama bu şekilde gelen talepleri biz mümkün olduğunca beslenme, barınma, 
eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlara yönlendiriyoruz. Bütün STK’larımızdan da öncelik-
le bu temel ihtiyaç hiyerarşisini tamamlama konusunda gayret sarf etmeye ve bu ko-
nudaki işbirliklerine sonuna kadar açık olduğumuzu da buradan ifade etmek isterim. 

Diğer bir konu hizmetlere erişim ve bununla ilgili pratikte yaşanabilecek sıkıntılar. 
Yani görülen bir sorun anlatıldı. Biz bu problemlerin çözümüyle ilgili olarak plat-
formlar oluşturuyoruz. Nasıl platform, bir merkezi düzeyde Suriye koordinasyon ku-
rulu var. Bunlar üst düzeyde ülke genelinde konuşuluyor. İki valilikler bünyemizde 
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STK’ların da dâhil olduğu Suriye Koordinasyon Kurulları var, eğer buralarda bu me-
seleler dikkate alındığında ifade edildiğinde mutlaka çok basit çözümler üretilebilir. 
Biz hatta kamplarda ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri ortaya çıktığında 
oradan hastanelere sevkiyat anlamında, sevk anlamında lojistik ulaşım desteği zaten 
veriliyor. Hani bu tür talepler geldiğinde çok kolay çözülebilir nitelikte. Muhtemelen 
ben orada münferit olarak bir iletişim sıkıntısının olduğunu düşünüyorum, yoksa bu 
hizmetlerin sunumuyla ilgili kesinlikle herhangi bir tereddüt yok.  

Metin ÇORABATIR

Peki, çok teşekkürler, son olarak Hüseyin Bey’den rica edeyim. Kısaca konuşalım lütfen.

Hüseyin KOCAPIÇAK

Evet, ben de hemen kısaca cevap vermiş olayım. Geçici koruma, Veysel Bey’in sorusu, 
geçici koruma kapsamında kimlik belgesine sahip olanlar müstakil olarak çalışabi-
lecekler mi? yine bir işveren tarafından başvuru gerekir mi şeklinde bir soru geldi. 
Burada yönetmeliğin 29. maddesinin 2. fıkrasında, geçici koruma kimlik belgesine 
sahip olanların bakanlığa başvuru yapabileceği, çalışma izni için bakanlığa başvu-
ru yapabileceği belirtilmiş. Zaten bizim ana temel kanunumuz 4817 sayılı çalışma 
izinleri hakkında kanun. Burada da kanunun zaten temel felsefesi, bir işveren bazlı, 
işveren bazlı başvuru ve işverenin yabancıyı çalıştırma üzerine bir başvuru söz konu-
su. Yönetmeliğin de bu anlamda kanunun önüne geçmesi söz konusu değil. Sadece 
buradaki farklılık şu şekilde, kolaylık şu şekilde, belirttiğim gibi sayılar vermiştim 
3200 demiştik 3 yıl içinde. Sebepte ikamet alamamaları bu kişilerin, kanuna göre en 
az yurtdışı başvurusu için en az 6 ay ikameti olmaları gerekiyor. Fakat Suriyelilerin bu 
şekilde altı ay ikametleri olmadığı için Bakanlığımıza bu anlamda işveren bazlı başvu-
ru yapılamıyordu. Fakat yönetmeliğe göre artık geçici koruma kimlik belgesi olanlar 
6 ay ikamet aranmaksızın Bakanlığa başvuru yapabilecekler. Değişiklik burada oldu. 
İşveren bazlı herhangi bir, kişi bazlı başvuru söz konusu değil. Bu konuda açıklayıcı 
bilgi vereyim. 

Yine sürelerle ilgili herhalde sorunuz oldu. Bunlarla ilgili de yine yönetmeliğin bir 
sonraki fıkrasında verilen çalışma izinlerinin geçici koruma süresinin önüne geçe-
meyeceği, zaten düzenlenmiş. Biz de buna göre çalışma iznimizde son süreyi diğer 
izinlerimizde olduğu gibi bir yıl, iki yıl, üç yıl. İşte bunun dışında süresiz çalışma izni 
şeklinde değil de geçici koruma süresi kadar ibare koymayı düşünüyoruz şu anda. 
Ve buna da tabii ki Bakanlar Kurulu kararına göre kararımızı vereceğiz. Uygulamaya 
geçeceğiz. 
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Yine diğer bir konu, demin sizin şirket ortaklığı, şirket ortaklığı konusunda, bu ver-
diğim sayılar içinde, bu 3200 sayısı içinde şirket ortakları da çok sayıda var. Bunlar 
genelde 2-3 Suriyeli bir araya gelerek, tabi dediğim gibi 6 aylık ikameti olanlar başvu-
rabiliyordu bu güne kadar. 2-3 Suriyeli bir araya gelerek işte genel manada arkadaş-
lardan alınan bilgiye göre tekstil ağırlıklı, tekstil işletmeleri daha kolay kurulabildiği 
ve daha rahat faaliyette bulunabildiği için tekstil ağırlıklı fakat bunun dışında işte 
dediğim gibi restoran, lokanta türü faaliyetlerde söz konusu. Bu faaliyetleri de yü-
rüttüğünü duydum arkadaşlarımdan. Şu anda bunun önünde bir engel yok ortaklı 
ancak, bu güne kadar altı aylık ikamet arıyorduk kişilerden bize başvuru yapmaları 
için. Fakat geçici koruma yönetmeliğinden sonra 99 numarayı da almaları halinde, 
Türk vatandaşından bir farkı olmaksızın, çünkü diğer ülke vatandaşlarında biz belli 
ortaklık arıyoruz, yabancı için şirket kurması halinde en az beş Türk’ü istihdam etme 
şartını arıyoruz, ortak olması halinde de arıyoruz bu şartı. Suriyelilerde bu şartı ara-
mayacağımız için herhangi bir kısıtlamaya tabii olmaksızın şirket ortaklığı izin almak 
şartıyla şirket ortaklığı olarak faaliyette bulunabilecekler, bu konuda bir sorun yok.

Metin ÇORABATIR

Çok teşekkürler, bence güzel bir oturum oldu. Sevgili Abdülillah Ahmet Bey Suriyeli 
bir mülteci olarak hislerini bizle paylaştı. Eminim birçok Suriyeli aynı hisleri pay-
laşıyor. Kurumların, uluslararası kurum ve Türk ulusal kurumlarının temsilcisi ar-
kadaşlar ne kadar çabalar gösterdiklerini, düzenlemeler yaptıklarını söylediler. Şunu 
unutmamamız lazım: iki  milyona yakın mülteci var ve tarihimizin en büyük mülteci 
sorunlarından birisiyle karşı karşıyayız. Sorunlar hep olacak, sivil toplum kuruluşla-
rının da görevi, bu yönetmeliklerin bütün bu uygulamaların, uluslararası normlardan 
sapmadan, insan hakları temel prensiplerinden sapmadan uygulanması. Daha fazla 
insanın bunlardan faydalanması bunlara erişimi için eleştirilerini, gözlemlerini iletme-
leri, böyle tartışma ortamlarının devam etmesi. 

Sayın Başkanım, kapatalım ve yemek süresi falan ne kadar, onu organizasyon söyler.

Hikmet TÜLEN

14.15’de üçüncü oturum başlayacak, ona yetişmek kaydıyla serbestiz.
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Sunucu

“Eğitim, Sağlık, Barınma ve Altyapı Hizmetleri Konusunda Kamu ve Sivil Toplum Desteği” 
konulu oturumu yönetmek üzere Yılmaz Ensaroğlu’nu ve bu oturumun konuşmacı-
ları Celalettin Güvenç, Gülden Sönmez, Muhammet Ceren ve Hakan Ataman’ı mik-
rofona davet ediyorum. 

Yılmaz ENSAROĞLU İnsan Hakları Kurulu Üyesi 

Sanırım başlayabiliriz, ben biraz daha geç başlayacağız diye korkuyordum ama neyse 
ki bir 15 dakikalık rötarla üçüncü oturuma başlıyoruz. Üçüncü oturumda eğitim, 
sağlık, barınma ve altyapı hizmetleri konusunda kamu ve sivil toplum desteği ana 
tartışma konumuz ya da bu oturumun başlığı. Tabii mülteciler mevzuu olunca biz 
ağırlıklı olarak insan hakları alanında çalışanlar daha çok, onların uluslararası hukuk 
açısından sahip oldukları ve kullanmaları gereken haklarla hani daha çok ilgiliyiz. 
Ama tabii bu insanların gerçekten, işte kaldıkları yerde de adları statüleri ne olursa ol-
sun, ister bizim Türkiye›deki gibi işte misafir olsunlar, ne bileyim işte geçici sığınmacı 
olsunlar, isterseniz Türkiye’de ya da bir başka ülkede mülteci statüsünü kazanmış da 
olsalar. Yani bulundukları sürece o bir ay da olsa çocukların eğitiminden işte bütün o 
insanların hani sağlık, barınma, altyapı hizmetleri en temel insani ihtiyaçları ve temel 
haklarıyla ilgili problemler. Bunun da bir kısmını hemen hemen Türkiye gibi bütün 
dünyada işte devletler, bir kısmını sivil toplum örgütleri, sivil toplum inisiyatifleri 
karşılıyor. 

Bizim oturumda da yani her iki sektörden de kamu idaresinden de, sivil toplum ku-
ruluşlarından da değerli konuklarımız var. Ben ilk sözü programdaki yazılış sırasıyla, 
zaten bizim Kurum her şeyi yapmış gördüğünüz gibi, yani öyle moderatörlere çok da 
inisiyatif bırakmamış. Kimin hangi dakika kaç geçe başlayıp, kaçta bitireceğini bile 
belirlemiş vaziyetteyiz. Tabii aslında Celalettin Bey’in süresi 3 dakikadır da geçiyor 
ama artık 33’den itibaren başlatıp gideceğiz. 

Celalettin Güvenç Bey daha önce Valilik yaptı, şimdi belediye başkanlığı yapıyor. 
Yerel yönetimlerle ilgili en önemli en kritik iki masada da, yani iki masanın da so-
rumluluğunu, yükümlülüğünü taşımış ama şu anda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak da özellikle son dönemlerde, mülteci sorunuyla, Suriyelilerle çok daha 
yakından uğraşmak durumunda olan bir yöneticimiz ve konuğumuz. Kendilerinin 
gözlemleri, tecrübeleri, karşılaştıkları problemler ya da hangi sorunları nasıl çözme-
ye çalıştıkları ile ilgili değerlendirmelerini dinledikten sonra sivil toplum dünyasına, 
sonra ardından gene bir kamu idaresinden, Sağlık Bakanlığından Muhammet Bey’e 
geçerekten böyle bir devleti, bir sivil toplumu dinleye dinleye bu oturumu götürmeye 



82

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

çalışacağız. Bir arkadaşımız henüz yok, Milli Eğitim Bakanlığından gelecek olan Süley-

man Ülkü Bey, inşallah o da konuşma sırası ona gelinceye kadar gelip yetişmiş olur. 

Evet, buyurun Celalettin Bey.

Celalettin GÜVENÇ Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Değerli katılımcılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye İnsan Hakla-

rı Kurumu’na düzenledikleri bu çalışmalar dolayısıyla müteşekkirim. Bu toplantıyı 

önemsediğimi belirtmek istiyorum. 3,5 yıldır Suriyeli misafirlerimizle ilgili yoğun bir 

çalışma var. Sadece 19 Eylül 2014 tarihinde başlayan Kobani olayları değil, genel ola-

rak Suriye olayları başladı başlayalı 3,5 yıldır sınır illerimizde çok sıkıntı var ve yoğun 

çalışmalar gerçekleştiriliyor. Zannederim ki bu toplantı, sivil toplum kuruluşlarının 

derli toplu bir şekilde bir araya geldiği ender toplantılardan biridir ve bu hususta 

tekrar şükranlarımı belirtirim. 

AFAD’ın istatiksel bilgileri açıklamasıyla artık birçok konu biliniyor ve her türlü bil-

giye ulaşılıyor. Mümkün mertebe tekrarlara girmeden, özet halinde neler olduğunu 

anlatmaya çalışıp; özellikle Kobani konusunu ikinci bölümde biraz daha irdelemeye 

çalışacağım. Kobani konusunda birçok bilgi kirliliği olduğunu düşündüğüm için bu 

konu üzerinde ayrıca konuşmak gerektiğini, hatta bunu soru cevap şeklinde gerçek-

leştirmeyi düşündüğümü belirtmek isterim. Bir şansımız var öyle ki birlikte çalıştığı-

mız ekiplerin liderleri; Suruç Kaymakamımız Abdullah Çiftçi bey, Şanlıurfa’da 3,5 yıl 

önce 61 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle kurulan Suriye İnsani Yardım 

Platformu’nun başkanı ve çok önemli bir üyesi olan Osman Gerem Bey ve Yusuf Mert 

Bey de şu an aramızda. Gerektiğinde bizzat sormak istediğiniz soruları eğer format ve 

zamanınız uygunsa birebir cevaplayabileceğimizi belirtmek isterim.

Hazırladığımız slâytlarla sizlere sunmak istediğimiz şu ki: Yaklaşık iki milyon insan 

Kobani olaylarından sonra, 2011 yılından bu yana Türkiye’ye geçiş yapmış ve 500 bin 

insan yani dörtte birlik bölümü şu an Şanlıurfa’da ikamet ediyor. Şanlıurfa’nın Suriye 

ile 233 km sınırı var ve bu sınırın demografik yapısı olarak gerek sınırın bu tarafında 

gerek sınırın karşı tarafında belli bölgelerde Araplar ve Kürtler yaşıyor. Bu anlamda 

gözlem yapma adına tam bir sosyolojik laboratuvar diyebiliriz. Şanlıurfa’nın nüfu-

sunun 1 milyon 800 bin olduğunu düşünürseniz şehir olarak nasıl bir yükün altına 

girdiğimizi takdir edersiniz. Şanlıurfa’nın il geneli nüfusu 1 milyon 800 bin, merkez 

nüfusu ise yaklaşık 750 bin iken iki günde 100 binin üzerinde insanın geldiği Suruç 

ilçemizin merkez ilçe nüfusu da 56 bindir böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. 
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19 Eylül 2014 öncesi ilimizde kalan Suriyeli muhacir sayısı kayıtlarımıza göre 314 bin 
ve bunun yaklaşık 80 bini daha önce inşa edilen kamplarımızda kalırken; diğer kısmı 
dışarıda, akrabalarında, camilerde, taziye evlerinde temin edilen, çokta müsait olma-
yan, evlerde yaşayan misafirlerimiz (ki burada uluslararası dili kullanırsak “mülteci”) 
varken, Kobani sonrası bu sayı 489 bine çıktı. Ayrıca AFAD’ın, Kaymakamlığımızın, 
Belediyelerimizin, alanda çalışanların tespitlerine göre Kobani’den gelen 25 bin kişi-
nin de başka illere gittiğini düşünüyoruz.

Şu an Şanlıurfa’da 3 tane çadır kent var. Bunlar daha önce inşa edilen, ilk inşa edi-
len Ceylanpınar kampımız, ikinci Akçakale kampımız, üçüncü Viranşehir kampımız, 
üç ayrı ilçemiz ve bir tane de Harran ilçemizde konteynır kent var. Suruç’ta Kobani 
bölgesi için olayın hemen akabinde AFAD, belediyelerimiz, valiliğimiz ve kaymakam-
lığımızın iş birliği ile iki tane geçici barınma merkezi kuruldu. Ayrıca Suruç Belediye-
si’nin kendisinin yapmaya çalıştığı 3-4 tane kamp vardır ki yine yeri gelmişken söyle-
mek durumundayım; Suruç Belediyesi’nin yaptığı kampların tüm altyapı malzemeleri 
de tarafımızdan, Büyükşehir Belediyemizce karşılanmıştır. Yani buralara 8 bin 815 
ton altlık malzeme, 473 kamyonla taşınmıştır. O geçici kampların da alt malzemesi ta-
rafımızca karşılanmıştır. Bunlarla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından 37 kilometre 
yol yapımı gerçekleştirilip, 378 metrekare parke taşı döşenmiştir. 

2012 yılının sonunda düşünülüp, 2013 yılında tam realize edilerek ve 61 sivil toplum 
örgütünün bir araya gelmesiyle, büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağımız düşünü-
lerek, Şanlıurfa İl merkezinde “İnsani Yardım Platformu” oluşturuldu. Kurumsal bir 
yapısı olan bu platform, ilk günden beri bugüne kadar Türkiye’nin değişik yerlerin-
den yardımlar toplamakta, Büyükşehir Belediyemizin hazırlayarak tahsis ettiği lojistik 
merkezinde toplanan malzemeler, buradan ihtiyaca göre Telabyat üzerinden, Resu-
layn üzerinden, Kobani üzerinden Suriye’ye geçirilmekte. Hatta bu yardımların büyük 
bir kısmı da Cilvegöz’ü Kilis üzerinden Suriye’ye geçirilmiştir.

Bunların miktarlarını görüyorsunuz, 163 tır yardım; bunların hepsi Urfa’dan alınma-
mış olup, Platform üyelerimiz belirli periyotlarla Türkiye’nin değişik yerlerine ziyarete 
gitmekte oradaki ticaret odalarından, belediye başkanlarından, siyasi parti temsilcile-
rinden randevular almakta ve onlardan temin edilen malzemeler de organize edilerek 
ilgili yerlere aktarılmaktadır. Gelen malzemelerin çokluğu nedeniyle platform bizden 
3 bin m2 yeni bir lojistik depo istemektedir. Onu da bin 500 m2 olarak inşallah süratle 
yapacağız.

Tabii bütün bu çalışmaların sivil toplumsuz olamayacağını düşündük. Çünkü böyle 
devasa bir sorunla baş etmek çok kolay değil, devlet imkânlarıyla, yerel yönetim im-
kânlarıyla sivil toplumu sonuna kadar bu işin içine katarken, gönüllü hareketlerle, 
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AFAD idaremiz ve hükümetin ilgili bakanlıklarıyla ki ben o dönem valilik görevini 
ifa ediyordum süratle bir koordinasyon merkezi kurduk. Bildiğim kadarıyla her ilde 
de koordinasyon merkezleri kuruldu. Koordinasyon merkezlerinden insanların biyo-
metrik kayıtları alındı. Özellikle kamp dışında kalan insanların sağlık, eğitim, ihtiyaç-
larının sağlanması ve takip edilebilmesi için bu koordinasyon merkezleri önemliydi. 
Burada Arapça, Kürtçe bilen insanlar istihdam edildi. Gönüllü kuruluşlardan gelen 
talepler doğrultusunda da onlara görevler verildi. Suriye kanaat önderlerinden de is-
tifade edildi. Şanlıurfa’da bu yapı, şu anda vali yardımcısı ve AFAD İl Müdürlüğü 
temsilcisi tarafından devam ettirilmektedir.

Oturumumuzun en önemli başlıklarından birisi eğitim, hatta sorunun da en önemli 
bölümünü eğitim oluşturuyor. Şahsi kanaatim, kamplardaki eğitim durumumuz iyi-
nin üstünde, yani katılır mısınız bilmiyorum. Kampları gezerken göreceksiniz ki özel-
likle bizim konteynır kentte ve diğer kamplarda kültürel faaliyetler, sportif imkanlar, 
vakit geçirecek alanlar ve eğitim bakımından çocuklara gerekli eğitimler verilmeye 
çalışılıyor. Kamplarda ve kamp dışında 25 bin 097 öğrenciye 1003 öğretmen eğitim 
veriyor. Kamp dışındaki çocukların eğitimi için de bir eğitim merkezini süratle 2013 
yılında hazırladık. Orada da gönüllü öğretmenler nezaretinde çocuklara eğitim veri-
yoruz. Bu öğretmenlere ücret ödenmesinin zorluğu da bir sorun olarak gözükmekte-
dir. Bu insanlara bu gün itibariyle de bütçeden pek para ödenememektedir.

Sağlık hizmetlerinde iyi bir konumdayız, kamplardaki hastanelerimizin Birleşmiş 
Milletlerin standartlarının çok üzerinde olduğu tartışma götürmez. Buralarda gerekli 
tedaviler, poliklinikler yapılmakta, hastalarımızın ilaç ihtiyaçları temin edilmektedir, 
ama dışarıdakilerle ilgili önemli mesafeler alınmasına rağmen üzerinde çalışılması ge-
reken bir konu diye düşünüyorum.

Kobani meselesine gelirsek, Kobani üzerinden Türkiye yıpratılmak isteniyor. Kobani 
konusunda son derece tutarlı davranmak zorundaydık ve tutarlı davrandık, çünkü 
dışarıdan bilinmiyor ama Kobani ile benim Suruç ilçemin arasında sadece bir demir 
yolu var. Bu demir yolu köylerin arasından geçiyor, Suriye tarafında kalan köylüyle bu 
tarafta kalan köylüler akraba, ciddi şekilde yakın ilişkileri var dolayısıyla bizim bunu 
yok saymamız, görmezden gelme şansımız yoktu. Altını çizerek söylüyorum. Meclis 
üyemizin, belediyede daire başkanımın akrabası öbür tarafta, 19 Eylül 2014’den son-
ra daire başkanımın evinde 80 Kobani’li kalıyor. Bizzat kader birliği ettiğim, birlikte 
çalıştığım insanların akrabaları bir eve doluştular. Bunu siyaset için söylemiyorum, 
bunu yapmak insani görevimiz, bunu böyle yapmak zorundaydık.

Ne yaptığımızın 19 Eylül’den önceki hikâyesi şudur; 2013 yılında İŞİD, Kobani bölge-
sini doğudan, batıdan ve güneyden sarmış; dünyayla ilişkileri, irtibatları kesilmişti, bir 
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tek çıkış noktası olsa olsa Türkiye üzerinden Mürşitpınar, Suruç üzerinden olabilirdi 
ve süratle bölgede açlık tehlikesi baş göstermişti. Bunun üzerine “akrabalarımız aç” 
diye kendi teşkilatımız içerisinden, birlikte çalıştığımız insanlar tarafından, muhtar-
larımız tarafından talepler gelmişti bana, ben valiyim o zaman. Urfalıdan bu talep 
gelmiştir, bunun üzerine dönemin Sayın Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile 
İçişleri Bakanıyla ve Urfa Milletvekili olması hasebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanımız Sayın Faruk Çelik ile yoğun temasa geçerek bu insanlık dramına dönüşecek 
sorunun çözülmesi için çaba gösterdim ve Mürşitpınar’ın herhangi bir ticari kapısı 
olmamasına karşın geçen yıl insani yardım geçişini başlattık. 19 Eylül 2014 gününe 
kadar Kobani bölgesine sağlanan insanı yardım 800 tırın üzerindedir, Suruç Kayma-
kamımız, insani yardım platformu temsilcilerimiz burada.

Yine o dönemde, yani geçen yılın Temmuz-Ağustos’undan 19 Eylül 2014 gününe ka-
dar Kobani bölgesinde sınır kapısı olmamasına karşın hastalık, yaralanma, doğum ve 
diğer evlenme gibi mazeretler nedeniyle Türkiye’ye aldığımız, tedavi ettirdiğimiz in-
san sayısı kayıtlarımıza göre 10 bindir, bunu altını çizerek söylüyorum. Kobani bölge-
si 19 Eylül 2014’te İŞİD saldırıları il, ilçe merkezine yoğunlaşmadan önceki dönemde 
yaptığımız hizmet: Olmayan kapının açılması, açtırılması... Yerel inisiyatif kullandık, 
detaya girmek istemiyorum ama sonunda açtırdık. Ağırlığı sivil toplum örgütleri eliyle 
olmak üzere 800 tırın üzerinde insani yardımı bölgeye ulaştırdık ve 10 binin üzerinde 
yaralı, hasta insanın ülkemize girişine imkân sağladık.

19 Eylül’e gelince, iki günde 125 binin üzerinde insan giriş yaptı. Yani ben mülteci 
hareketleri siyasi tarihini falan çok tetkik etmiş, okumuş biri değilim ama iki günde 
bir yere bu kadar çok sayıda insan kaç kere gitmiştir bir ülkeden bir ülkeye ve bu-
nun sonuçları ne olmuştur düşünemiyorum bile. Hâlâ eleştirilecek yanlarımız olabilir 
ama her ortamda sordum, 56 bin merkez nüfusu olan Suruç’a 2 günde 125 bin kişi 
geliyor. Lütfen empati yapın “Acaba 125 bin insanı Londra’ya, New York’a, Berlin’e 
ya da Washington’a bıraksak ne olur?” diye bir soru sormamız lazım. Tarih, sosyoloji 
bilimleri bunu mutlaka inceleyecek, irdeleyecektir: “Bu iş nasıl bu kadar az travmayla 
atlatılabildi?” diye. Bu arada buradaki kahramanlığı da biz kendimize yazmıyoruz, 
halkımızın sağduyusuna, paylaşma duygusuna yazıyoruz. Onları mağdur, mazlum, 
garip, yardıma muhtaç ve akraba gördükleri için diye düşünüyorum. Yani çok konu-
şuluyor, çiziliyor ama önce büyük resmin görülmesi gerektiğinin altını çizmek istiyo-
rum. Halkımız o kadar zengin bir halk da değil. Birçoğunuz halkımızın gelip hangi 
şartlarda ekmeğini bu insanlarla paylaştığını görüyorsunuz.

19 Eylül 2014 Cuma günü saat 11 sıralarında Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 
tarafıma, sınırın 5-10 kadar değişik yerinde Suruç sınırında toplanmalar olduğu, İŞİD 
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silahlı terör örgütünün merkeze yaklaştığı, bunun sonucu olarak da insanların, köylü-
lerin sınırda yığılmaya başladığı ifade edildi. İlk yaptığımız iş, hava sıcak olduğundan 
belediyenin tankerleriyle sınır ötesindeki tel örgülere gelmiş insanlara ki içinde birçok 
yaşlı ve çocuk var, tankerlerle su servisine başladık. Daha önceki tecrübelerimle bu 
işlerin büyüyeceğini öngördüğümden süratle, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı M. Emin Özçınar’la ki şu anda bu işlerin koordinatörüdür, Büyükşehir’i 
halkı temsilen meclis üyelerimizden Mustafa Tepe’ye telefonla süratle Kobani bölge-
sine hareket etmelerini, oradaki durumu tetkik etmelerini ve bana anlık rapor verme-
lerini rica ettim. Olayın böyle olacağını tahmin ediyordum, çünkü biz orada üç yıldır 
yaşananları an be an takip ediyoruz. Bilahare saat 2 gibi yaptığım değerlendirmede bu 
işin sadece genel sekreter yardımcısı ve meclis üyemizle götürülemeyeceğini, bu işin 
daha büyük olduğunu, bizim oraya hareket etmemiz gerektiğini muhtar ve vekillerin 
olduğu bir toplantıda ifade ettim. Süratle bölgeye gidelim diyerek, Milletvekilimizi 
sonra Suruç’taki İl Başkanımızı alarak saat 4 civarında tel örgülere ulaştık.

Daha sınırdan bir tek kişi geçmemişti. Sınırdaki ilk geçişleri biz sağladık. İnsanlar 
yığılmışlardı, biz ordayken kamuoyu da vardı. “İŞİD bombalı saldırı düzenledi” de-
diler. Oysa tel örgülerin orada bir kadının mayına basması sonucu patlama meydana 
gelmişti. Biz o insanları tarlalarda perişan bir şekilde kalmasınlar diye Büyükşehir Be-
lediyesi’nin otobüsleri ile sınırdan içerilere taşımaya başladık ve içme suyu gibi temel 
ihtiyaçlarını giderdik. O gün akşam saat 18.00-19.00 sularında Suruç meydanında 
beş bin kişiye çorba çıkartmayı başardık. Aynı zamanda hayvanların da yem ve su 
ihtiyaçlarını karşıladık. Kriz yönetimine alışkın olmamızın belki de sonucuydu bu. 
Arkasından AFAD ekipleri bölgeye ulaştı. Aynı anda Valilik Kriz Merkezi, kaymaka-
mımız ve vali muavinleri başkanlığında bölgede kriz yönetimi kurdular. Biz de aynı 
kriz masasıyla olaylara müdahale etmeye başladık.

Zor bir süreç yaşandı. Siyasi bir takım muhalefetle karşılaştık. Ama ilk günden itiba-
ren devletin, Şanlıurfa halkının, hatta bütün yetmiş altı milyon halkımızın bu işe çok 
duyarlı olduğunu biliyordum. Mesela Antalya’dan biri beni aradı: “Benim bir şeyim 
yok ama biz sebze halindeyiz.” dediler ve bir kamyon sebze, meyve gönderdiler. Ki-
misi çocuk maması gönderdi, kimisi başka şeyler gönderdi hepsini koordine ettik. 
Sağlık Bakanlığı ulaştı gene krize alışkın olmanın verdiği tecrübeyle AFAD ulaştı ve 
çalışmaları yürütmeye başladık.

Altını çizerek söylüyorum, biz 140 personel, 40 araçla bölgedeyiz. Kurban bayramı 
namazını mültecilerle ve halkımızla birlikte Suruç’ta kıldık. 5 bin kişiye kavurma ik-
ram ettik. En önemlisi 4 milyon 250 bin harcamışız. Şunu çok önemsiyorum 110 tır 
yardımı 19 Eylül 2014’ten bu yana Mürşitpınar’ından, Kobani’de sivil halk kalma-
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masına karşın büyük ölçüde, yüz on tır insani yardım geçirilmiştir ve belki bu sayı 
artmıştır da. Yine 19 Eylül’den itibaren Kobani’den gelen, geçişine izin verdiğimiz, 
tedavilerini sağladığımız bin 184 kişi var. Ameliyatı gerekenler hastanelerimizde ame-
liyat altına alınmış, hafif yaralılar da ayakta tedavi edilmiştir. Bunların hepsinin kaydı 
ve belgesi mevcuttur. Şimdi değerli arkadaşlar bunu anlatarak, “Her şey çok güzel.” 
demek istemiyorum. Her şeyin çok güzel olmadığını, çok ciddi insanlık sorunlarıyla 
karşı karşıya olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Söylediğim gibi sadece Urfa’da 500 bin 
insandan bahsediyoruz. Çok ciddi yardıma ihtiyacımız var. Battaniye, her türlü giyim 
eşyası, çocuk bezi, mama, ısınma aleti vb. ciddi ihtiyaçlarımız var. Bu insanların, ge-
çici kamplarda kalanların durumları göreceli olarak iyi olsa bile köylerde kalanlar için 
sıkıntılar var.  

Eleştirmek isteyen, fotoğraf çekmek isteyen alanda bol malzeme bulabilir. Çünkü söy-
lediğim gibi çok kapasite üstü, olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Ama biz bu 
noktada eleştiri yerine tavsiyeye, yardıma ve desteğe ihtiyacımız olduğunu düşünü-
yoruz. Gerçekten gönüllü kuruluşlarımız, bütün halkımız yoğun bir şekilde çalışı-
yor; devlet, imkânlarını seferber ediyor. Belediye olarak bütün gücümüzle oradayız. 
Bakın ilk iki gün gerekli temizlik ve ilaçlanmalar yapılmasaydı, emin olun Suruç’ta 
salgın hastalık olabilirdi. Suruç Belediyesi’nin imkânları belli, alt yapısının çapı belli, 
yapacağı işler belli. Çok eski bir altyapı; kendi ihtiyaçlarına cevap veremeyen bir ka-
nalizasyon alt yapısı var. Korkulan olmadı ama bunların hepsi, ilgili belediyelerimizin 
hemen o gecede organize olması, temizlik araçlarını bölgeye göndermesi, ilaçlama 
ekiplerimizin oraya girmesiyle mümkün oldu.

Bu insanların ne zaman döneceğini çok bilemiyor ve kestiremiyoruz. Çünkü çok 
uluslararası bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla artık bunların en azından bir 
süre kalıcı olduğunu düşünüp daha radikal, daha köklü tedbirler alınması gerektiği 
düşüncesindeyim. Hükümetin de bu noktada gerek çalışma izni gerek ikamet konu-
sunda ilgili bakanlıklarıyla çalıştığını biliyorum. Burada da belki dile getirildi ama 
çocukların eğitimini ihmal etmememiz gerekiyor. Bu çocuklara dilimizin öğretilmesi 
gerekiyor. Madem bu kadar büyük emek veriyor bu devlet, Türkiye Cumhuriyeti’nin, 
bunların Türkçeyi öğrenerek yarın bizim gönüllü temsilcilerimiz olmasını sağlaması 
gerekiyor. Ama elbette Arapça, Kürtçe eğitimlerini de vermek gerekir. Bundan tabii 
bir şey olamaz. Onun üzerinden ciddi bir eğitim verilmeli, bu çocuklar kaybedilme-
meli diye düşünüyorum. Fiziksel olarak eğitim mekânlarının arttırılması gerekiyor. 
Öğretmenlerin ücret konusu, çocukların servisi, kırtasiye malzemesi gibi yardımların 
daha sistematik, düzenli olmasını ilk andan itibaren söyledim.
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“Yarın bu kalabalıkların çoğu dağılacak etrafımızda görünen, slogan atanlar… Ama bu 

iş bizim omuzlarımızda kalacak.” dedim. “Urfa olarak bizim omuzlarımızda kalacak. 

Bu insanların büyük ekseriyeti hiçbir yere gitmeyecek. Bizim gözümüzde, gözümüzün 

önünde olacaklar. Bunların her sabah çorbasını çıkartmak bizim görevimiz olacak.” 

dedim. Bugün bunu yaşıyoruz. On sekiz bin kişiye sivil toplumun yardımıyla çorba 

çıkarıyorum. Kendi imkânlarımızla kuruşun hesabını yapıyoruz. Dışarıdan doksan 

kuruşa çorba aldık, ama mercimek, yağ, yakıt vesaire ile ekmeği ile 36-40 kuruş ci-

varına düşürmeye başladık bunu. Bunun mücadelesini veriyoruz. En tabii ihtiyaçlar 

bunlar çünkü.

Kalıcı barınma ve çalışma hayatına katılmaları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanlığı çalışıyor. İnsan kaynakları yönünden zengin bu ülkenin değerli mensupları 

sosyolojik, psikolojik destek için geliyor, geziyor, not alıyor ama bu konudaki gönüllü 

kuruluşların yardım ve ilgiye muhtaç çocuklara ve gençlere daha kalıcı bir yaklaşım 

sergileyip onlarla ilgilenmeleri bence önem arz ediyor. Bu konuda yerel yönetimler 

olarak bizim hükümet tarafından daha fazla desteklenmemiz gerekiyor. Bunu hükü-

metimize ilettik, İnşallah gerekeni yapacaklar. Medyanın, sivil toplumun ne kadar 

büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu bilmesi ve sağduyu ile yaklaşması çok 

önemli. Yapılan haberler, yapılan çalışmalara zarar vermemeli, katkı sağlamalı diye 

düşünüyoruz. Bu konuda da zaman zaman sorun olduğunu düşünüyorum. Bize bu 

imkânı verdiğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Yılmaz ENSAROĞLU

Teşekkür ederiz, evet ben o zaman fazla zaman kaybetmeden hemen Gülden Hanıma 

sözü vereyim. Gülden Hanım İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı diye 

uzunca bir adı olan ama kısaca bizim İHH kısaltmasıyla tanıdığımız vakıftır. Ama çok 

uzun yıllardır, hatta geçen yüzyıldan beri değil mi yani insan hakları açısından çalı-

şan bir arkadaşımız. Ve şu anda temsilen geldiği kurum da sadece Türkiye’de ya da 

Suriye’de değil toplam galiba 136 ülkede benzeri çalışmalar yapan bir kuruluş. Evet, 

Gülden Hanım buyurun.

Av. Gülden SÖNMEZ İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı

Sayın Başkan, öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalıştayın hayırlara ve-

sile olmasını diliyorum. Umudumuz hep beraber bu önemli sorunların çözümüne 

yönelik katkılar sunabilmek.
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Burada sizlere İHH’nın Suriye faaliyetlerini anlatmayacağım, zira buradaki bütün katı-
lımcıların aslında İHH’nın Suriye halkına ve Suriyeli mültecilere yönelik ne tür çalış-
malar gerçekleştirdiğini bildiklerini tahmin ediyorum. Detaylı bilgi almak isteyenler 
bizim Suriye faaliyetlerimizle ilgili hazırlamış olduğumuz ve yayınladığımız periyo-
dik raporlarımıza web sitemizden ulaşabilirler. Ancak bir çerçeve çizmek, yöntem ve 
problemleri konuşmak Suriyeli mültecilerin sorunlarına ve bunların çözümlerine ışık 
tutacağından bazı hususları burada kısa sürede paylaşmaya çalışacağım. İHH, kendi 
faaliyetleri açısından Suriye krizini nasıl yönetiyor? Bugünkü toplantıya konu olan 
mülteci sorunlarına dair tespit ve önerileri nelerdir? Burada bunlara dair kısıtlı za-
manda anlatabileceklerimizi paylaşacağım. Burada sadece Türkiye İnsan Hakları Ku-
rumu ve devlet kurumlarına değil, bu toplantının bileşenlerine de çeşitli önerilerimiz 
olacaktır. 

Bugün 22 yıllık bir tecrübeyle dünyanın 136 ülke ve bölgesinde çalışma yürüten İHH, 
Türkiye’nin en yaygın ve en eski sivil insani yardım kurumlarından biridir. Muadille-
rine nispeten nev-i şahsına münhasır bir kurum olan İHH, kurulduğundan bu yana 
farklı bir insani yardım anlayışıyla hareket ediyor. Bizler İHH olarak insani yardımı 
insan onuru ve haklarından ayrı düşünmememiz gerektiğini söylüyor, bunu da pratik 
ediyoruz. Bu nedenle İHH, insanı yardıma muhtaç eden politik ve ekonomik sebep-
lerle mücadele ediyor. Hatta insanlar yardıma muhtaç hale gelmeden, onları yardıma 
muhtaç hale getiren politikalarla mücadele etmeyi yardım etmekten çok daha fazla 
önemsiyor. Kurum olarak bir nevi sağlıkçıların koruyucu hekimlik dediği engelleyici 
bir rol üstlenmeye çalışıyoruz. Günümüz dünyası savaşların ve göçün çokça yaşandığı 
bir dünya. Her yerde çok fazla acı var. Bu önleyici rolün bütün sivil toplum kuruluşla-
rının -faaliyet alanları ne olursa olsun- ayrı bir vazifesi olması gerektiğine inanıyoruz. 

Savaş ve çatışma gibi kriz bölgeleri İHH’nın esas ve öncelikli faaliyet alanıdır. İHH, 
kurulduğu yıllardaki Bosna Savaşı dâhil olmak üzere 1992’den bu yana hemen hemen 
tüm çatışma ve savaş bölgelerinde faaliyet yürütmüştür. Doğal olarak da mülteci ko-
nusunda Türkiye’nin bu alanda en yaygın faaliyet gösteren en tecrübeli kurumudur. 
Bizler bu tecrübe ve birikimi yeryüzünün her tarafındaki mülteci problemlerinin çö-
zümünde katkıya dönüştürmeye çalışıyoruz. 

Afrika, Asya, Ortadoğu, Kafkasya, Balkanlar ve Türkiye mülteci ve göç konusunda 
kesintisiz çalışma yaptığımız bölgeler. Bu geniş faaliyet yelpazesinin bize kazandırdığı 
çok büyük tecrübeler var. Bizler bunun hem Müslümanlar için hem de Türkiye için 
çok büyük bir kazanım olduğuna inanıyoruz; zira İHH’nın kazanımı aynı zamanda 
sivil toplumun kazanımıdır. Biz bugüne kadar sahada edindiğimiz tecrübe ve bilgiyi 
diğer alanlarda olduğu gibi Suriyeli mülteci krizinde de fayda ve avantaja dönüştür-
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meye gayret ettik. Ancak şunu gördük ki, ne yazık ki Türkiye’de hükümet yetkilileri 
de devletin ilgili kurumları da sivil toplumun bilgi ve tecrübesini değerlendirme ko-
nusunda oldukça isteksizler. Zira bizim, savaş başlamadan hemen önce ve savaşın 
başladığı, yani silahlı çatışmaya dönüştüğü ilk günlerde -geriye dönüp bakarsanız 
göreceksiniz- çok net bir uyarımız oldu. Şöyle ki, biz Suriye’de savaşın 8-10 yıl sü-
receğini, çok yoğun bir göç dalgasının geleceğini, planlamaların buna göre yapılması 
gerektiğini, önümüzde başka çatışmalara da gebe çok çetin, çok ağır şartları olan bir 
savaşın söz konusu olduğunu bölgedeki çalışmalarımız ve gözlemlerimize dayanarak 
sivil resmî her kesimle paylaştık. Bunu yaparken ki amacımız, hem devletlerin hem 
sivil toplum kuruluşlarının hem de uluslararası mekanizmaların plan ve tedbirlerini 
bu ihtimali gözeterek yapmalarını, en azından gündemlerine bu şekilde bir ihtimali 
almalarını sağlamaktı. Bugün nerdeyse tüm tespitlerimiz çoğu sonuçlarıyla maalesef 
bizi haklı çıkardı. Umarız ki kalan dört yıl için yanılıyoruzdur, savaş daha fazla devam 
etmez ve Suriye halkının iradesi doğrultusunda bir sonuca ulaşılır. Ama görünen o 
ki savaş ve savaşın sonuçları daha uzun süre devam edecek. Bu tespitlerimiz ışığında 
bizler bir kriz yönetme ve buna göre bir çap ve yöntem oluşturma konusunda kendi 
bileşenlerimize, kendi içimizdeki mekanizmalara ve göç alacak olan diğer ülke yöne-
timlerine ve sivil toplum kuruluşlarına düşünce ve önerilerimizi bildirdik, raporlar 
hazırladık, ilgili her yere sunduk. Basın toplantıları organize ettik. Kendi altyapımızı 
da bu öngörüye göre planladık.

Her ne kadar Türkiye içerisinde İHH’nın tecrübeye dayalı tespit ve önerilerine çok 
kulak veren olmasa da biz sahada edindiğimiz tüm tecrübe ve bilgimizi iletişim ağı-
mıza, üyesi olduğumuz çatı örgütlerine mümkün mertebe taşımaya çalıştık. Elbette ki 
Suriyeli mültecilerle ilgili problem sadece Türkiye’nin problemi değil. İHH yalnızca 
Türkiye’deki mültecilere değil Irak, Lübnan, Ürdün ve hassaten ağırlıklı olarak da Su-
riye içerisinde iç göç yaşayan ve göç etmeden bulunduğu yerde yardıma muhtaç olan 
insanlara da yardım ulaştırmaya çalışıyor. 

Bugüne kadar, yani savaş başladıktan bu yana sadece İHH’nın yapmış olduğu yardım 
miktarı 152 milyon dolardır. Hatırlayacaksınız, önceki oturumda AFAD yetkilisi 265 
milyon dolar toplam bir bütçeden bahsetmişti. Suriye’ye yardım konusunda sadece 
İHH’nın yardımları 152 milyon dolar. Ayrıca Rojava bölgesine de (Afrin, Cezire, Koba-
ni) yardımlar ulaştırılmıştır. Sadece Kobani’den gelen mağdurlar için toplam 3,5 milyon 
TL yardım yapılmıştır. Bu çalışmalar yürütülürken İHH, Türkiye’deki Suriyeli mülte-
cilerin ihtiyaç ve sorunlarını da dünyanın farklı noktalarına taşımaya çalıştı. İHH bir 
köprü vazifesi görerek Suriye halkına yardım etmek isteyen insanlara aracı oldu, bunun 
için veri ihtiyacı olan kişi ve kurumlara veri sundu. Sadece Suriye yardımları için bugü-
ne kadar 100’e yakın STK’nın Suriye halkına ulaşmasında köprü olmuş vaziyetteyiz. Bu 



91

Suriyeli Mülteciler Çalıştayı

kurumlar arasında ağırlıklı olarak Katar, Kuveyt gibi Körfez’deki Müslüman ülkelerle 
Balkan ülkelerine ait kurumlar yer almakta, ancak aynı zamanda kilise örgütleri, sol ha-
reketlerin oluşturduğu belki bütçe olarak küçük gözüken ama çok önemsediğimiz diğer 
bazı kurumlar da var. Kısacası İHH, yaklaşık dört yıldır Japonya’dan Güney Afrika’ya, 
Latin Amerika’dan Bosna’ya hemen hemen dünyanın her tarafından yardım kurumuyla 
Suriye ve Türkiye içerisindeki mülteciler arasında bir köprü oldu. 

İHH, bu çalışmalarına Birleşmiş Milletler ECOSOC danışman NGO Statüsü’nün sağladığı 
olanakları da ekleyerek BM’yi Suriye krizinde mümkün olduğu kadar insani yardım konu-
sunda harekete geçirmeye çalıştı. Sahadan aldığımız verileri ve sorunlara dair çözüm önerile-
rimizi BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, OCHA, UNICEF, UNESCO gibi BM kuruluşlarına 
sunarak onları da çözüm sürecinin içine çekmeye çalıştık. Burada belirtilmesi gereken belki 
de en önemli rol, BM İnsani Yardım İşleri Koordinasyonu OCHA’nın oluşturmuş olduğu 
High Level Lig’de Kızılay’la beraber Türkiye’den iki katılımcı olarak Suriye yardımlarının 
doğru yönlendirilmesi için çalışma yürütüyor oluşumuz. Buradaki pozisyonumuz karar 
alma sürecine katılım şeklindedir. Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin yaşadığı problemleri 
buraya taşıma konusunda da önemli fırsatlar elde ediyoruz. Bununla birlikte İHH, BM’nin 
mültecilere hizmet eden (barınma, sağlık, eğitim, hijyen vd.) bütün sektör toplantılarına da 
katılmakta ve sahadan bilgi vererek yardımların doğru istikamette yönlendirmesine katkı 
sunmaktadır. Bugüne kadar BM ile Suriyeli yerel sivil toplum kuruluşları arasında koordi-
nasyon sağlayacak çeşitli toplantılar tertip ettik. BM’ye düzenli olarak gönderdiğimiz Suriye 
raporlarında hem yaptıklarımızı hem de yapılması gerekenleri paylaşıyoruz. ECOSOC üyesi 
olarak, UNHCR’ın yıllık istişare toplantılarına katılıp, çalıştığımız bölgelerdeki mültecile-
rin ahvali konusunda bilgi ve belge sunuyoruz. OCHA’ya ilaveten, Avrupa Birliği’nin Yardım 
Koordinasyon Birimi olan ECHO ile de zaman zaman toplantılar yapıp Suriyeli mülteciler 
konusunda bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Bütün bu organizasyonları yaparken Avrupa 
Birliği’nin insani yardım koordinasyonu dâhil olmak üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı bünye-
sindeki Humanitarian Forum ve dünya insani yardım ligindeki diğer forumlar olmak üzere 
bütün kurumlara veriler, çözüm önerileri ve ortaklık tekliflerinde bulunduk. Bu teklifleri 
götürürken de çocuk, rehabilitasyon, eğitim, sağlık vb. daha spesifik konularda çalışan sivil 
toplum kuruluşlarını kriz bölgelerinde proje ortağımız olmaya davet ettik. 

Suriye ile ilgili yapılan en önemli faaliyetlerden birisi de Suriye içinde yaşanan ve Esed 
yönetimince yapılan işkence, tecavüz vb. zulüm ve insan hakları ihlalleriyle ilgilidir. 
Kadın ve çocuklar dâhil her yaştan insana uygulanan işkencenin önlenmesi, sayısı 
dahi tespit edilemeyen hapishane ve hapishane amaçlı kullanılan yerlerde suçsuz bir 
şekilde tutulan masum sivil insanların kurtarılması için çalışmalar yürüttük. Savaş 
suçu, insanlığa karşı işlenmiş suç, tecavüz vb. uluslararası hukukun suç saydığı tüm 
fiiller sistematik olarak Suriye’de gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye devam etmektedir. 
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Bu noktada sivillerin kurtarılması için de İnsani Diplomasi Birimimiz çok yoğun bir 
çaba göstermiştir. Bu kapsamda yürüttüğümüz insani diplomasi çalışmalarında kat-
liamlara, illegal tutuklamalara, kaçırmalara, rehin almalara, insan hakkı ihlallerine ve 
tehcire zorlamalara karşı arabuluculuk, barışın inşası ve gözlemleme, hukuki destek, 
kayıpların araştırılması, parçalanan ailelerin birleştirilmesi, kadın ve çocukların hi-
mayesi, yardım koridorlarının açılması, ambargoların kaldırılması, özgürlükleri el-
lerinden alınmış veya kısıtlanmış insanların özgürleştirilmesi gibi alanlarda faaliyet 
gösteriyoruz. Sadece geçen iki yıl içerisinde Suriye’de 76’sı kadın 2.138 Suriyeli, 70 
İranlı, 8 Türk, 1 Alman, 1 Afgan ve 1 Kuveyt vatandaşının özgürlüklerine kavuşması-
nı sağlayan İHH, benzer durumda olan binlerce insanın kurtulması için de çaba sarf 
etmektedir.

İHH olarak Suriye halkına dünyanın farklı yerlerinden gönderilen yardımların iyi bir 
şekilde organize edilmesi için, 20’den fazla STK’ya da ev sahipliği yaptığımız Reyhanlı 
ve Kilis koordinasyon merkezlerimiz ile mezkûr bölge ve Suriye içerisinde çok sayıda 
lojistik merkezimiz aracılığıyla bölgede hizmet vermekteyiz. Bölgede çalışanlar mut-
laka uğramıştır ve biliyorlardır ama bilmeyenler için söylemiş olalım, biz bu koordi-
nasyon merkezlerini oluştururken sadece İHH’nın faydalanması için ve çalışmalarını 
yerinde daha sağlıklı ve ekonomik yönetmesi için değil, burada çalışan bütün sivil 
toplum kuruluşlarının faydalanabileceği, bir ofis ortamı için gerekli her türlü imkânı 
bulabilecekleri ve yardım çalışmaları için kullanabilecekleri verilerin kendileriyle pay-
laşıldığı bir mekân şeklinde tasarladık. Suriye konusunda çalışan birçok sivil toplum 
kuruluşu bu koordinasyon merkezlerinde gelip işlerini yürütebilmektedir. 

Mültecilerle her zaman her yerde (göç yollarında, kamplarda, çadır kent ve konteyner 
kentlerde, şehirde, sokakta vb.) yüz yüze ve temas halinde olan ve onların her türlü 
problemine muhatap bir kurum olarak İHH’nın konuyla ilgili tespit ve somut çözüm 
önerilerini hızlıca paylaşmak istiyorum. 

1. Mültecileri Anlama ve Anlatma Sorunu Aşılmalı: Hiç kimse vatanını, evini terk 
etmek istemez, ancak bazı durumlarda bu kaçınılmazdır. İnsan için en zor olanı sı-
ğınmak, el açmak ve yardım istemek zorunda kalmaktır. “İnsan onurunu” korumak 
sadece BM Sözleşmeleri veya İnsan Hakları Sözleşmelerinde geçen bir söylem olmak-
tan çıkmalıdır. Her bir mülteci için onurun korunması, yaşam ile arasındaki bağda en 
kıymetli, en kırılgan halkadır. Bu nedenle mülteciler için kamp ve ihtiyaçlarının kar-
şılanması meselesinden önce o kamplarda, çadırlarda kalan en değerli olana, “insana” 
ulaşılmalıdır. Çalışmalar bu anlayışla yapılmalıdır. Eğer bu konu kamuoyuna anlatıla-
mazsa toplum içerisindeki gerginlikler ve çatışmalar, nefret söylemi dâhil çeşitli prob-
lemlerle karşılaşmak söz konusu olacaktır. Bunun için birçok çalışma yapılabileceği 
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gibi en hızlı ve en yaygın etki oluşturmak adına Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun 

öncülüğünde, etkili saatte (prime time), yardım talebi içermeyen ama “insanın değeri-

ni ve onurunun korunmasını” işleyen empatik yaklaşımla hazırlanmış bir kamu spotu 

reklamı yayınlanabilir.

2. Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: STK’lara ve araziye kulak verme isteksizliği ve 

STK’ların bu yaklaşımdan kaynaklı sorunları aşılmalıdır. Bu noktada özellikle Türkiye 

yönetiminin ve konuyla ilgili kurumlarının Türkiyeli sivil toplum kuruluşlarına olan 

güvensizliği ve ilgisizliğinin anlaşılmaz derecede olduğu görülmektedir. Bu çalışmala-

rı yaparken, Suriye içerisine yardım götürürken veya mültecilere yardım götürürken 

gerçekten çok ciddi mücadeleler vererek çalışmak zorunda kalmaktayız. Bugüne ka-

dar anlaşılmaz engellemelerle karşılaştık. Bu konuda şikâyetlerimizi yetkili ve ilgili 

mercilere ilettik. Her yaptığımız faaliyet şeffaf, denetime tabi olduğu; her çalışmamız 

hukuka uygun olduğu halde çoğu zaman çok uzun ve yorucu mücadelelerden geçip 

yardım çalışmalarımızı gerçekleştirebildik. Türkiye’nin dışında ve hatta BM ile çalışır-

ken dahi bu kadar zorlanmıyoruz. Her nedense Türkiye’de resmi kurumlarda “sivil 

toplumcular anlamaz” anlayışı hâkim. İHH bir Türkiye kurumudur; Türkiye halkının 

bir kurumudur. İHH olarak bizler, bölgelerde edindiğimiz verileri ve saha tecrübemizi 

bütün dünyada insanlık için avantaja, faydaya dönüştürüyorken, Türkiye’deki ilgili 

mercilerin bu konuda biraz daha yapıcı ve iş birliğine açık bir tutum içinde olması 

gerektiğine inanıyoruz. Bu elbette sadece İHH için değil aktif ve yoğun çalışan birçok 

sivil toplum kuruluşu için geçerlidir.

3. Türkiye Suriye Krizini Yönetme Şeklini Değiştirmelidir: Bugün burada yapılan 

sunumlar da haklı çıkarıyor ki, Türkiye’nin bu krizi yönetme biçiminde bazı prob-

lemler mevcut. 2 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacının yaşadığı ülkemizde, Suriye Kriz 

Masası halen kurulmuş değil. Normal zamanda dahi bir transit ülke olarak çok yoğun 

bir mülteci/sığınmacı sorunu olan Türkiye’nin bu boyutta ve bu kadar uzun süreli 

bir sorunu normal süreç kurum ve mevzuatı ile çözmesi imkânsızdır. Türkiye Suri-

yeli mültecilerin sorunları dışındaki göç ve mültecilikle ilgili problemleri yönetmekte 

daha yapısal sorunlarını yeniden inşa ederek çözme sürecinden geçiyor. Üstüne de 

eğer bu yoğunlukta Suriyeli mülteci akını yaşıyorsanız, aynı kurumların -Göç İdare-

si’nin, AFAD’ın- Suriye krizini yönetmesini beklememelisiniz. Elbette ki bu kurumlar 

bu konuda ana koordinasyonda yer almalıdır. Ancak Suriyeli mültecilerle ilgili her şey 

ayrı özgün bir mekanizma ve yapı tarafından yönetilmelidir. Suriye kriz koordinasyo-

nu farklı bir merkezden yönetilmelidir. Gelişmelere göre bu yeniden dikkate alınabilir 

diye bunu burada teklif olarak sunuyorum.
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4. Suriyelilerin Çözüme Dâhil Edilmesi: Suriyeli mültecilerin kendi içerisindeki 

donanım ve imkânları da hesap ettiğinizde, müthiş bir potansiyelle karşı karşıya ol-

duğunuzu anlayabilirsiniz. Sadece yardım almayı bekleyerek yaşamanın getirdiği o 

ağırlığı burada yakından hissettik ve neden bu insanları kendi problemlerinin çö-

zümünde aktif hale getirmiyoruz, neden Suriyeli çocukların problemlerinde Suriyeli 

annelerin çözüm tekliflerine kulak vermiyoruz ve bu önerileri buraya dâhil etmiyoruz 

dedik. Zira biz, mültecinin kendisinden alınmayan bilgiye dayalı her çözümün ek-

sik kalacağına inanıyoruz. Mülteciler için çalışacak dernekler, mutlaka süreçlerine ve 

çalışmalarına mültecileri dâhil etmelidir. Bu anlayışla İHH hem kendisi aktif olarak 

çalışmakta hem de mültecilerin de kendi sorunlarının çözümünde örgütlenmelerini 

sağlamaktadır. Buna güzel bir örnek olarak da Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin sa-

dece İstanbul’da Suriye çalışması için kurulmuş olan 17 sivil toplum kuruluşu, her 

hafta düzenli toplantılar yapmakta ve İstanbul’daki Suriyeli mültecilerin sorunlarının 

çözümü için ortak yöntemler, istişareler ve bilgi akışı sağlamaktalar. Türkiye’de son 

aldığımız rakamlara göre Dernekler İl Müdürlüğü’nde kayıtlı 90 Suriyeli dernek var. 

Bizler bu kurumlarla belki sadece o kurumların katılacağı bir çalıştay düzenleyerek 

onlardan çok faydalı öneriler alabiliriz. Hatta Suriyeliler tarafından kurulmuş dernek-

ler desteklenerek, proje oluşturup fon desteği alarak birçok konuda kendi çözümleri-

ni üretebilirler. Bu, önemli sayıda Suriyelinin katkı sağlayabileceği ve kendilerini çok 

iyi hissedecekleri bir çalışma olacaktır.

5. Yerel Yönetimlerin Sürece Katılması: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe 

belediyelerinin çok ciddi imkânları ve çok yoğun aktiviteleri mevcut; zira İstanbul’un 

hemen hemen tüm ilçelerinde Suriyeli nüfus var. Bu insanların doğal olarak kendi 

kültürlerine dair bir şeyleri yaşamaya ihtiyacı var. Ancak ne yazık ki yerel yönetim-

ler, belediyelerin imkânlarını Suriyeliler için aktif bir şekilde değerlendirilebilecek-

ken bunu yapmıyorlar. Büyükşehirlerdeki belediyelerin kültür merkezlerinde hiç 

değilse ayda bir kere Suriyeliler için sanatsal, kültürel, geleneksel geceler, moral ve 

maneviyatlarına iyi gelecek programlar düzenlenebilir, düzenlenmelidir. Suriyeli bir 

psikoloğun, bir doktorun gelip kendi dillerinde sunumlar yapabileceği programlar 

gerçekleştirilmelidir. Kendi ihtiyaçlarıyla ilgili kendilerinin karar verebileceği gün ve 

saatler ayrılmalı, böylelikle hem kendilerini ifade edebilecekleri hem de daha mutlu, 

daha umutlu hissedebilecekleri ortamlar oluşturulabilir. Bizler bunun önemli olduğu-

nu düşünüyoruz. Kamplar dışında Suriyeli nüfusun çok yoğun olduğu il ve ilçe bele-

diyelerinde Suriye yardım komisyonları kurulabilir. Bu komisyonlarda yerel dernek 

ve vakıflar, o bölgedeki Suriyeliler, sosyal dayanışma kurumlarının üyeleri vb. üyeler 

belirlenebilir.
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6. Dış Desteğin Artırılması: Türkiye’de bulunan bu kadar yüksek sayıdaki Suriye-
li mülteciye yönelik BM neden daha fazla yardım etmiyor, niye Batı’dan daha fazla 
yardım gelmiyor, şeklindeki şikâyetlenmeleri bir yana bırakıp bunun sebeplerinin 
araştırılması gerekir. Acaba Türkiye’den kaynaklı eksikler ve engeller olabilir mi? Bu 
soru önemli. Burada biraz da rol sivil toplum kuruluşlarına düşüyor. Sivil toplumdan 
dünyanın diğer taraflarındaki sivil topluma, çocuk, kadın, engellilerle ilgili çok farklı 
konularda farklı projeler üretilerek iş birliği teklifleri artırılmalıdır.

7. Sivil Toplum Kuruluşlarının Farklı Alanlarda Çalışmaları, Alan ve Faaliyet Ge-
nişletmesi: Sivil toplum biraz daha aktif hale gelmeli. Bu elbette ki dayatmayla olacak 
bir şey değil. Sivil toplum kendi içerisinde bir özeleştiri yapsa uygulamadaki bazı ha-
talarını fark edebilir. Zira bizler ifade edilen misyon ve vizyona ters şekilde Suriye ko-
nusunda geride durulduğunu fark ediyoruz. Oysa yukarıda da örneklendirdiğim gibi, 
farklı alanlarda çalışanlar çeşitli çözümler üretebilirler. Burada çok basit bir projeden 
bahsedeceğim. Bu proje aynı zamanda AFAD’a bizim arkadaşlarımızın götürdüğü ve 
AFAD’la koordineli olarak yapmayı düşündüğümüz bir çalışma. Bizler aradan uzun 
zaman geçtikten sonra savaş bölgelerine döndüğümüzde bazı olumsuz manzaralarla 
karşılaşıyoruz. Bu sebeple bugün mülteci kamplarında büyüyen çocukların ve genç-
lerin yirmi yıl sonrasını, on yıl sonrasını düşünmeye çalışıyoruz. Bu proje geçtiğimiz 
günlerde Nizip’teki kampı ziyaretimiz esnasında buradaki görüşmelerimizden sonra 
şekillendi. Buna göre bir defter hazırlayacağız. Bu defteri mülteci kamplarında yaşa-
yan bütün kadın, erkek, çocuk mültecilere dağıtıp günce tutmalarını isteyeceğiz. Belki 
on yıl sonra onlar için çok büyük anlam ifade edecek, belki bunlardan bazıları kopya-
lanarak Türkiye’nin resmî arşivine de konulabilecek. Bunun tarihe not düşmek adına 
çok faydalı bir çalışma olacağını düşünüyoruz. Bunun dışında iller ve ilçelerde valilik 
veya AFAD tarafından aylık STK toplantıları yapılmalıdır. Sığınmacıların %70’ini ka-
dın ve çocukların oluşturması ve kamplarda dünyaya gelen çocuk sayısın 36 bin oluşu 
bize en önemli sorunlarımızdan birinin gıda ve eğitim olduğunu gösteriyor. Kadınlara 
yönelik çalışma yapan STK’lar çok ilgisizler. STK’ların iç mültecilere destek konusun-
da kamu ile iş birliği müsaadesi beklemesi yanlıştır.

8. Üniversiteler Sahada Daha Fazla ve Daha Ciddi Çalışma Yapmalı: Üniversitelerin 
ve akademik camianın ilgi alanına giren birçok konu için önemli bir veri kaynağı 
olan mülteci bölgelerinde yapılacak saha çalışmalarının çok faydalı sonuçları olaca-
ğına inanıyoruz. Bu konuda üniversitelere çeşitli teklifler sunuyoruz. Ancak üzüle-
rek görüyoruz ki birkaç istisna dışında üniversitelerimiz bu alana yanaşmıyor. Oysa 
mülteci sorunlarının çözümü noktasında çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engellilerle ilgili 
çok kritik ve kayda değer çalışmalar yapılabilir. Öte yandan biz İHH olarak dünya-
nın dört bir tarafındaki üniversitelerden gelen akademisyenleri, bırakın Türkiye’deki 
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kamplara, Suriye’nin içine götürüyoruz. Bu kişiler Suriye içindeki kamplarda çalışma 
yapıyorlar. Türkiye’de de bu alanda yapılan çalışmaların sayılarının artmasını temenni 
ediyoruz. Üniversitelerin misyonları gereği toplumların hayatını derinden etkileyen 
böylesi büyük sorunlara daha etkili bir şekilde eğilmesi gerekir. Zira resmi-sivil Tür-
kiye olarak tecrübe ve çözüm yöntemlerimiz, dünyanın diğer yerlerindeki mülteci 
sorularının çözümüne katkı sunabilir.

9. İnsan Ticareti ve Ölümler Engellenmeli: İnsan ticareti yapan çetelerin durdurulması 
için politika ve tedbir üretilmeli, suçlular yakalanmalı, insan tacirlerinin müşterileri bu 
suçun ortağı olarak deşifre edilmeli ve cezalandırılmalıdır. İnsan tacirliği yapan şebeke-
ler ortaya çıkarılarak bu şebekelerin kimler olduğu, insan hayatını nasıl hiçe saydıkları 
kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bizler deşifre olan bazı suç örgütlerinin gereken ciddiyette 
soruşturmaya uğramadığını, mülteci kovalarken gösterilen hassasiyetin kaçakçılar için 
gösterilmediğini üzülerek defalarca müşahede ettik. Oysa ki mülteciler sadece bulun-
dukları ülkenin değil tüm devletlerin sorumluluğundadır. Mültecilerin geri gönderilme 
meselesinde de şüpheye dayalı hayatı riske atmak olmamalı. Bir kişi ancak hakkında 
bir yargılama varsa ve adil yargılanmaya dair bir şüphe yoksa; bu kişinin haklarını kul-
lanma, kendini savunma, işkence görmeme ihtimali varsa geri gönderilebilir. Mülteci 
ve sığınmacıların bulunduğu bütün ortamlarda asgari yaşam koşullarının sağlanması, 
sağlık vb. her türlü insani ihtiyacın karşılanması, kadın ve çocuklar için özel düzenleme-
ler yapılması gerekmektedir. Mültecilerin dâhil olduğu suçlarda etkili adil soruşturma 
yapılması hayati önemi haiz bir konudur. Uluslararası mekanizmaların, BM’nin ve alt 
kurumlarının, uluslararası yarı resmî ve sivil kurumların, sorunların çözümünde rol 
alması; hem politikalar oluşturma ve etkileme hem de koruma ve ihtiyaçların karşı-
lanması noktasında çalışması gerekir. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bu kadar çok Müslü-
man mülteci varken ve sayısız problemle karşı karşıyayken neden etkili söz ve eylemler 
geliştirmediğini anlamak ise gerçekten çok zor. İİT çağrı yapıp üye ülkeler arasında 
temel konularda anlaşmaya varılmasını sağlayabilir. İnsan haklarının korunması adına 
baroların bu konuda etkin görev alması, gerekirse AB ve BM’den destek alarak iş birliği 
yapması, avukatların mülteci haklarının korunmasında barolar eliyle çalışma yapması, 
mültecilerin maruz kaldıkları haksızlıklar karşısında baroların müdahil olması gerek-
mektedir. Bu konuda barolara mutlaka bir teklif götürülmesi ve bir fon oluşturulması 
gerekmektedir. Avukatlar olarak mülteciler için bir başvuru merkezi oluşturup her şe-
hirde böyle bir çalışma yapılması konusunda barolardan yardım temin edebiliriz, çünkü 
sivil toplum olarak bu konuyu bizlerin çözmesi mümkün gözükmüyor.

10. Kadınların Problemlerine Özel Çözüm Üretilmeli: Kadınlara özel çok ağır prob-
lemler mevcut. Mülteci kadınların en sık karşılaştıkları sorunlardan bazıları şu şekilde: 
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- Kaçış öncesi ve esnasında tecavüz, fiziksel ve cinsel saldırı ve istismar

- Sığınma ülkesinde fiziksel ve cinsel saldırı ve istismar 

- Eşlerin istismarı ve terk etmesi 

- Kişi olarak tanınmamak ve belge eksikliği 

- Zorla veya sömürülerek çalıştırılmak 

- Kamp yönetimlerinin erkek oluşu nedeniyle kendilerini ifade etmede zorlanmaları 

- Psikolojik ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyan kadınlara hitap edecek proje-
lerin ve bu konuda çalışma yapan yetkin kişilerin dünyada azlığı 

- Çocuk ve ergenlere özel çalışmalar geliştirilmesi 

- Belirsiz gelecek sorunu 

- Sorunlarıyla ilgili olarak mülteci kadınlara danışmak, kendilerine ve çocuklarına 
özel sorunlarında onlardan öneri ve katkı almak ve çözümün bir parçası haline 
getirmek 

- Temel ihtiyaçlara ulaşım konusunda kadın öncelikli düşünmek 

- Kadın sağlığı ile ilgili problemlerde özel tedbirler almak 

- Ekonomik olarak kendilerine yetebilmelerini sağlayacak mesleki eğitimler vermek 

- Kadınlara hakları konusunda özel bilgilendirmede bulunmak

- Sağlık, eğitim, din, hukuk, beceri geliştirme, psikoloji alanlarında mülteciler için 
çalışma yapılması

- Güvenlik ve refahlarını sağlayacak programlar ve önceliklerin tespit edilerek bun-
lara dair projeler geliştirilmesi

Suriyeli mülteci kadınların problemlerinin en önemlisinin cinsel şiddet ve tecavüz 
olduğu, bu olaylarının korkunç boyutlara ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu tür bir suça ma-
ruz kalmış Suriyeli kadınlar Esed rejimin elinden hasbelkader kurtulmuşsa ya intihar 
ediyor ya da korkunç dramatik bir hayatın içinde tüm dünyaya küsüyor. Ve işte bizler 
bu tür bir zulme maruz kalmış kadınların önemli bir kısmını ülkemizde misafir ediyo-
ruz. Bir kadının, böyle bir olay yaşamasının ne olduğunu, insan hakları savunucuları 
olarak, hukukçular olarak hepimiz az çok tahmin edebiliriz. Ama ne yazık ki herkes 
onlara kulaklarını tıkamış, gözlerini kapamış, kapılarını da kapatmış durumda. Oysa 
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böyle bir muameleye maruz kalmak dehşet verici bir şeydir ve tedavisi imkânsızdır. 
Bu kadınlar umumiyetle intihar ediyor. 13-14 yaşındaki kız çocuklarının intihar ettiği 
vakaları biliyoruz. Lütfen, cinsel şiddet ve tecavüz ve hatta bence Suriye’de tecavüzün 
sistematik bir silah olarak kullanıldığına dair bilgileri kayıtlara geçirelim ve bu konu-
da uzmanlardan kadınlara psikolojik olarak tedavi imkânı sağlayalım. Evet o kadın-
lar kolay kolay konuşmayacaktır ama hiç değilse tedavi olmak isteyenlere bu imkân 
sağlanmalıdır. Bu toplantıda bulunan herkes, başta Türkiye İnsan Hakları Kurumu, 
cinsel şiddet ve cinsel suçlar konusunda dünyaya çağrı yapmalı, hatta bu konuda bir 
çalışmaya öncülük etmelidir. 

11. Kalıcı Olma Oranı Hesaba Katılarak Tedbirler Alınmalı: Son olarak belirtmek 
gerekir ki Suriyeliler hiçbir zaman tamamen ülkelerine dönmeyecekler ve bizim ka-
lıcı bir parçamız olacaklar. Bu, dünyanın her yerinde olan ve olağan bir sonuç. İHH 
olarak diğer bölgelerdeki tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz ki, eğer Türkiye’de 
olağanüstü bir gelişme olmazsa, Suriye tarafında da çok çok olağanüstü bir gelişme 
olmazsa, savaş bugün bitse Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri en az dört yıllık bir sü-
reç alacaktır. Yeniden inşa, imar, şartların oluşması, sistemlerin kurulması vb. dört yıl 
alacaktır. Böyle olduğunu kabul etsek bile, biz gelenlerin %40’ının burada kalacağını 
düşünüyoruz. Her ne kadar genelde gönüllü ya da zorlayıcı geri dönüşler söz konusu 
olsa da Türkiye içinde yerleşme ve kalıcılık da bir sonuç olarak karşımızda olacaktır. 
Bize göre bunun da çok yönlü faydaları olacaktır. Ancak yine de yerel bütünleşmenin 
sağlanması için Türkiye, çözümleri şimdiden öngörmelidir. O halde neden Türkiye 
olarak şimdiden gördüğümüz bir sonuç için hep beraber kalıcı çözümleri üretmeye-
lim? Yerel bütünleşme için şimdiden orta ve uzun vadeli düşünerek Türkiye’nin bunu 
kabulü ve olumlu yaklaşımı, halkın uzun vadeli yerleşimi desteklemesi, ekonomik 
açıdan gerçekleştirilebilir hedefler konması, gelir getirici imkânlar ve istihdam sağlan-
ması, yeterli dış mali desteğin alınması, vatandaşlık alma ve tüm haklardan faydalan-
ma vb. imkânlar üzerine çalışmalar başlatılmalıdır. 

Son söz olarak bizler yeryüzünün tüm insanlar için yeterince geniş olduğunu ve insa-
nın, insana yaraşır adil bir hayat sürmesi sağlanamıyorsa yeryüzünün çok da anlamı 
olmadığını düşünüyoruz. 

Tüm insanlara onurlu bir yaşam dileğimizle...

Yılmaz ENSAROĞLU

Biz teşekkür ederiz ama anladım sizin salona söz verme niyetiniz yok yani eğer iki ko-
nuşmacımız da sizin gibi giderse zaten hayırlısıyla tebliğlerden sonra bitireceğiz. Şimdi 
söz çok da tedirgin olmayın vallahi 27 dakikaya kadar gitseniz de çok müdahale etmem 
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yani sadece dakikaları önünüze kâğıt halinde getiririm. Muhammet Bey, Muhammet 
Ceren bey Sağlık Bakanlığı adına aramızda, zannediyorum herhalde siz de işin daha 
çok sağlık boyutu üstünde mi ağırlıklı duracaksınız buyurun Muhammet Bey.

Muhammet CEREN Sağlık Bakanlığı

Sayın Başkan, değerli katılımcılar sizleri saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuri-
yeti Sağlık Bakanlığı, geçici koruma altına alınan Suriyelilere sağlık hizmeti vermeye 
29.04.2010 tarihinde ilk olarak Hatay’da başlamıştır. En güncel haliyle Türkiye’de 
bulunan 1 milyon 600 bin civarındaki Suriyeliden bahsediyoruz, bunların yaklaşık 
23.000’i 22 kampta yaşamaktadır. 

-  Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bu hizmetleri nerede veriyor? 

-  Kimler aracılığı ile veriyor? 

Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetini Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Has-
taneleri Kurumu aracılığı ile kamplardaki prefabrik konteynırlarda, çadırda ve ağır 
iklim tipi sahra hastanelerinde veriyor.

Elbette tüm bu sağlık hizmet sunumlarının yasal bir dayanağı olması gerekiyordu. 
Başbakanlık Acil Afet Durumu Yönetmeliği 09.09.2013 tarihinde yayınlandı, o ta-
rihten itibaren Sağlık Bakanlığı bu çerçevede hizmet vermeye başladı. Daha sonra 
17.12.2010 tarihinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi bir genelge yayınladı. En sonda he-
pimizin bildiği gibi İç İşleri Bakanlığı 22.10.2014 tarihinde Geçici Koruma Yönetme-
liği çıkardı. Sağlık Bakanlığı olarak bizde detaylı bir yönerge çalışması yapmaktayız.

Elbette Sağlık Bakanlığı ilk günden itibaren bir planlama dahilinde sağlık hizmet su-
numlarını sürdürmektedir. Sağlık hizmetini üç ana başlık altında sunmaktadır. Bun-
lardan birincisi acil sağlık hizmetleridir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı acil 
sağlık hizmetlerini sunarken, yaralı olarak sınırdan giren, kamplarda ya da kamp dı-
şında yaşayan tüm Suriyelilere ayırım yapmaksızın hizmet sunmaktadır. Bu bağlamda 
diğer illerden de günümüze kadar özellikle sınır illerine ambulans ve personel görev-
lendirmesi yapılmıştır ve görevlendirmeler halen devam etmektedir.

Ancak tüm bu hizmetlerin esasını teşkil eden temel sağlık ve koruyucu sağlık hiz-
metleri oluşturmaktadır. Geçici koruma altına alınan tüm Suriyelilere şu an temel 
sağlık hizmetleri verilmektedir. Koruyucu sağlık hizmetleri aşılama programına daya-
lı sunulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı kendi çocuklarına sunduğu 
tüm aşılama programlarını Suriyeli çocukların tamamına da uygulamaktadır. İhtiyaç 
dahilinde diğer yaş guruplarına da aşılama hizmeti sunulmaktadır. Bulaşıcı hastalık-
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larla mücadele çerçevesinde sağlık hizmetleri yürütülmekte ve ikinci basamak sağ-
lık hizmetleri kamu hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerini kapsamaktadır. Sevk 
ile de olsa üçüncü basamak olan üniversite hastanelerine de gidilebilmektedir. Şunu 
vurgulamak istiyorum ki, geçici kimlik belgesiyle geçici koruma alan tüm Suriyeliler 
Türkiye Cumhuriyetinde ki herhangi bir Türk vatandaşı gibi tüm kamu hastanelerine 
gidebilmektedir. Üstelik herhangi bir katkı bedeli ödemeden sağlık hizmetini ücretsiz 
alabilmektedir. 

Son dönemde dördüncü sağlık sunucu olarak, Sağlık Bakanlığı onayıyla STK’ların da 
bu işe girdiğini görüyoruz. Bu STK’ların altı aylık periyotlarla geçici sağlık tesisi aç-
masına izin verildi. Altı ay sonunda aranılan şartlar devam ediyorsa hizmet sunumuna 
devam edilebiliyor. Bu bağlamda da dördüncü bir ayak olmuş oluyor. Daha öncede 
belirttiğim gibi temel sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlı-
ğı tarafından sunulacaktır. Bulaşıcı hastalık riskine karşı gerekli taramalar, çocukluk 
yaşı aşıları ve gebelik dönemi takibi ile ulusal aşı takvimi bahsettiğim gibi Türk va-
tandaşlarına uygulandığı gibi aynen uygulanmaktadır. Bebek ve çocuklara Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu tarafından verilen çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri aynı şekilde 
Geçici Koruma altına alınan Suriyelilere de verilmektedir. Biz bu aynı kelimesini ıs-
rarla vurguladık ki herhangi bir ayrımcılık olmadığı anlaşılsın. Özellikle doğurganlık 
çağındaki kadınlara yönelik, ülkemizde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından veri-
len kadın üreme sağlığı ile ilgili hizmetler aynı şekilde Suriyelilere de sunulmaktadır. 
Geçici barınma merkezlerinde il sağlık müdürlüklerince yeterli sayıda sağlık personeli 
ve donanımlı ambulans bulundurulmaktadır. Bu planlamada tüm valilikler, il sağlık 
müdürlüğü aracılığı ile kamplara en kısa zamanda ulaşacak şekilde de planlanmıştır. 

Madde bağımlısı veya psikolojik sorunları olduğu tespit edilenler hakkında sağlık ku-
rumuna nakil de içerebilecek şekilde gerekli tedbirler alınmıştır. 6 milyon muayene 
yapıldığı resmi kayıtlarda mevcut olup, sayının daha fazla olduğunu ve birçok mu-
ayene kaydının buraya yansımadığını düşünüyorum. Çünkü sabah oturumunda da 
bahsettiğimiz gibi göç idaresi hala kayıtlarını tamamlamadı. Hastanelerden yeterli veri 
alamıyoruz, alınan veriler doğrultusunda yaklaşık 547.844 Suriyelinin hastaneye sev-
ki yapılmıştır. Sınırdan 23.517 yaralı alınmış, 226.719 hasta yatarak tedavi edilmiş, 
37.113 doğum yaptırılmış, 186.861 hasta ameliyat edilmiştir.

Bu rakamlar şunu gösteriyor ki geçici koruma alınan Suriyeliler sağlık hizmetine eri-
şimde engel yaşamamaktadır. Kamplar da hizmet sunan Türkiye Halk Sağlığı Kuru-
mu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu sağlık hizmetlerini 24 ambulans, 29 Uzm. 
Dr., 50 pratisyen hekim, 5 diş hekimi, 188 yardımcı sağlık personeli ile devam ettir-
mektedir. 
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SUT (sağlık uygulama tebliği) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına sunulan sağlık hiz-
metlerinin çerçevesini belirler, Sağlık Bakanlığı Suriyelilere de SUT kapsamında sağlık 
hizmeti vermektedir, siz şu hizmeti alırsınız, biz bu hizmeti veririz, bu hizmeti ala-
mazsınız diye bir ayırım ya da kısıtlama bulunmamaktadır.

Yılmaz ENSAROĞLU

Çok teşekkür ederiz, Hakan Bey’i de dinleyelim ondan sonra sözü misafirlerimize 
bırakacağız. Evet, Hakan Ataman, Hakan sen de bu teknolojiyi kullanacaksın galiba 
değil mi? Evet, Hakan slaytını açıncaya kadar ben hafif bir dedikodusunu yapayım. 
İnsan hakları hareketinin hani liberosu sayılır. Geçen yüzyıldan beri çeşitli kuruluşlar-
da, çeşitli derneklerde ve insan haklarıyla ilgili çeşitli sorunlarda, yani hemen hemen 
Hakan’ı çalıştırmayan Hakan’dan yararlanmayan sivil toplum örgütümüz neredeyse 
yok diyebiliriz. Onu bir zaman ayrımcılıkla ilgili çok velut dokümanlar üretirken gö-
rürsünüz. Bir süre sonra bakmışsınız Hakan nefret söylemi, nefret suçlarıyla uğraşı-
yor, ha şimdi de Helsinki’nin tuzağına düşmüş mültecilerle uğraşıyor. Evet, şimdi 
Helsinki’den bakınca mülteciler ve Suriyeliler nasıl gözüküyor bir de Hakan’ın pers-
pektifinden dinleyelim. 

Hakan ATAMAN Helsinki Yurttaşlar Derneği

Sayın Yılmaz Ensaroğlu’na hakkımda yaptığı tanıtım ve övgü dolu sözler için teşek-
kürler. Yılmaz ağabeyi uzun yıllardır insan hakları alanından tanırım ve doğrusunu 
söylemek gerekirse, kendisi benim ustalarımdan birisidir. Haliyle usta böyleyse çırak 
da benim gibi olur diyerek, sözü fazla uzatmadan hemen konuya gireyim.

Sizlere de konuşmak için zaman kalması bakımından biraz hızlı gideceğim. O yüzden 
bazı verileri ekrandaki slaytlara yansıtarak gitmeyi düşünüyorum. Verilere erişim yap-
mak isterseniz burada bilgisayarda PDF dosyasına da attım, benden de alabilirsiniz, 
isteyebilirsiniz. Dolayısıyla sayılar rakamlar üzerinde çok fazla durmaksızın bir an 
önce tartışmanın özüne, sorunları nasıl çözeceğimize gelmeyi ümit ediyorum.  

Şimdi Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD), asli olarak bir insani yardım örgütü değil 
ama size şimdi yapacağım sunum daha çok insani yardım ağırlıklı giden bir çalışma-
dan kısımları barındırıyor. HYD ağırlıklı olarak insan hakları ve demokrasi alanında 
mücadele veren bir örgüt. Aynı zamanda 2000’li yılların ortalarından beri de mülte-
cilere İstanbul’da hukuki destek veriyor. Ancak hukuki destek, üçüncü bir ülkeye 
başvurabilecek olan mültecilere yönelik sunulmakta. 2011 yılına kadarki çalışmaları 
da daha çok bunun üzerinden gitmişti. Mülteci destek çalışmaları kapsamında 2011-
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2013 yılları arasında Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) desteğiyle İstanbul’da bir 
çalışma başlattık. Bu bir psikolojik destek projesiydi, Suriyelilerle ilk temas burada 
başladı diyebilirim. Yani genel olarak Suriyelileri de içerecek şekilde bu proje kapsa-
mında 1400 mülteciye yönelik bir psikososyal destek hizmeti verildi. 681 tanesi psi-
kolojik destekten faydalandı, 91 tanesi de birden fazla destek almış vaziyette. Ve 4186 
kişi bireysel grup seanslarında bu çalışmalardan faydalandı. Genel veriler böyleyken, 
nedenlerine dönük geri baktığımızda ise bize başvuranların %64’ü doğrudan doğruya 
silahlı çatışma politik ya da dini nedenler veya diğer şiddet türlerinin herhangi birisin-
den dolayı kaçanlardı. Bu %64’lük dilimde de aile üyelerinin öldürülmesine tanıklık 
en yüksek oranı teşkil ediyor, ardından fiziksel şiddete maruz kalma, üçüncü alan teh-
dit ve dördüncü bir alan biraz önce de bahsedildi cinsel şiddet. Bu başvuruculardan 
kadın ve erkek dağılımı neredeyse yarı yarıya. 

İstanbul olunca tabi söz konusu olan sadece Suriyeliler değildi. Çok farklı ülkelerden ge-
len mültecilere destek verildi. Ancak en fazla başvurunun geldiği ilk beş ülke Afganistan, 
Irak, İran, Kongo ve Suriye’ydi. Dolayısıyla Suriye en fazla başvurunun geldiği ilk beş ülke 
arasındaydı. Bugün resmi olmayan rakamlara göre İstanbul’daki Suriyeli nüfusu 400.000 
civarında. Ancak diğer alanlarda olduğu gibi daha henüz net bir rakam açıklanmadı 

Gelelim doğrudan doğruya Suriyeli mültecilere destek konusuna. Yine burada da Sınır 
Tanımayan Doktorların mali ve teknik desteğiyle bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmayı 
Kilis’te yürütüyoruz. Burada birinci basamak sağlık hizmeti ve psikososyal destek ve-
riyoruz. Birinci basamak sağlık hizmeti AFAD koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığının 
izniyle gerçekleştiriliyor. İşte biraz önce Sağlık Bakanlığı yetkilisinin de söylediği gibi 
6’şar aylık izinlerle bu gerçekleşiyor. Burası bir geçici sağlık tesisi ve sadece birinci 
basamak hizmeti veriyor ya da ayakta tedavi dediğimiz yani yatarak ameliyat gerek-
tirmeyen sağlık hizmeti sunuluyor. Resmi olarak Nisan 2013’de başladı. Neden Kilis 
diyecek olursanız, aslında sayı bakımından Kilis 4. sırada ama Birleşmiş Milletlerden 
gelen Alev Örsel’di zannediyorum, onun da vurguladığı gibi, Türkiye’deki en yoğun 
Suriyeli mülteci nüfusu Kilis’te. Kamplarla birlikte kent içinde yaşayan nüfus birlikte 
düşünüldüğünde, Suriyeli mültecilerin sayısı Kilis nüfusu kadar, aynı zamanda da 
kent içerisinde Kilis nüfusunun neredeyse %70’i kadar Suriyeli yaşıyor. Dolayısıyla en 
yoğun neredeyse gündelik hayatınızda, her dakika, her saat görebileceğiniz bir atmos-
ferde Suriyelilerle muhatap olabileceğiniz bir yer Kilis. Ama çoğunluk bakımından 
Antep, Urfa, Hatay, Kilis olmak üzere böyle bir sıralama var.

Bu tabi buradan hareketle hemen belirteyim, bu rakamlar hali hazırda gerçeği tam ola-
rak yansıtan rakamlar değil, AFAD tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Ko-
miserliğine verilen resmi rakamları kullanıyoruz. Bu sayıları üç aşağı beş yukarı doğru 
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kabul ediliyoruz. Ama tahminlerimiz bu rakamların çok daha üzerinde bir Suriyeli nü-
fusunun Türkiye’de bulunduğu yönünde ve daha henüz ne yazık ki ihtiyaç belirlemesi 
açısından son derece önemli olan bu tespit, gereği gibi yerine getirilememiş vaziyette. 

Birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili olarak da verileri hemen size sunayım Ni-
san’da başladık 2013’de. Nisan’dan Ocak 2014’e kadar 27.579 kişi bu birinci basa-
mak sağlık hizmetinden faydalandı. Bunların bir kısmı tabii ki takip görüşmeleri de 
içeriyor, bu kişi değil de başvuru sayısı olarak söylememiz gereken bir rakam, aylık 
ortalama başvuru sayısı 3500, bu koşullara şartlara göre değişiyor. 2014’ün 11 aylık 
döneminde Ocak Kasım ayı döneminde de şu ana kadar başvuran sayısı 37.824 kişi 
birinci basamak sağlık hizmeti aldı buradan. Toplamda baktığımızda 20 aylık sürede 
65.403 kişiye birinci basamak sağlık hizmeti vermişiz sadece Kilis’te. Yaş ortalaması 
bakımından 2013’de de 2014’de de ortalama %24 civarındaki bir kesim, yani tüm 
başvuranların ortalama neredeyse %24’ü, beş yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. 
Ve bu 2014 yılında da değişmedi beş yaşın üzerindekiler ve beş yaşın altındakiler diye 
bir sınıflandırma yaptık. 

Şimdi bu son derece önemli bir şey, sağlık hizmetlerine erişim konusunda sürekli bir 
tartışma yapılıyor ve burada hemen gündeme getireceğim. Biliyorsunuz Türkiye’de 
daha önce de mültecilerden bahsediliyordu. Türkiye’nin Mültecilerin Statüsüne Dair 
BM Sözleşmesine çekinceyi kaldırıp kaldırmayacağı tartışılıyordu. Bu konuda sahada 
çalışan insan hakları örgütleri Suriyeli mülteciler geldikten sonra, mültecileri iki ka-
tegoriye ayırmaya başladılar, Suriyeli mülteciler ve Suriyeli olmayan diğer mülteciler. 
Şimdi bir de başımızda kayıtlı olanlar ve kayıt dışı olanlar olmak üzere bir kategori 
daha var. Burası işte son derece önemli, burada ne yazık ki geçtiğimiz ay ortasında 
temsilcisi olduğum Kilis ofisimize kayıt dışı Suriyeli mültecilere sağlık hizmeti veril-
mesi durumunda hakkımızda yasal işlem yapılacağına dair bir uyarı verildi. Ve biz de 
dolayısıyla kayıt dışı Suriyeli mültecilere, yani bize başvuranların neredeyse %30’unu 
oluşturan kayıt dışı Suriyeli mültecilere artık sağlık hizmeti vermiyoruz. Bu sadece 
bizim için değil Kilis ilindeki tüm kurumlar için geçerliymiş. Kamu kurumları da acil 
sağlık hizmetleri hariç normal herhangi bir sağlık durumundan dolayı kayıt dışı Suri-
yeli mültecilere sağlık hizmeti veremiyor.  

Buradan şu çıkmasın “acaba sen kayıt altına alınmalarına karşı mısın?” Bilakis kayıt altına 
alınmaları devletin bir yükümlülüğüdür. Mültecilerin statüsüne dair Cenevre Sözleşme-
si de bunu söyler. Ancak devletin bu yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmemesinin 
hesabını mültecilerden sormamak gerekir. Veya bu konuyla ilgili bir hizmet veriliyorsa 
bunun hesabını da sivil toplum örgütlerine sormamak gerekir. Buradaki yöntem, yaklaşım 
son derece yanlıştır. Dolayısıyla bakın şu tabloda başvurularda Ekim 2014’de birden bire 
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2800’lere doğru bir düşüş vardır bunun sebebi budur. Yani kayıt dışılara sağlık hizmeti 
verilmeyeceğinin belirtilmesi sonucunda, Ekim ayından itibaren başvurularda gözle gö-
rülür bir düşüş olmuştur. Daha sonra kayıt işlemleri tamamlandıkça insanlar yavaş yavaş 
tekrar gelmeye başladılar. Ama burada devletin kendi yükümlülüğünü, yani kayıt altına 
alma işini sivil toplum örgütleri olarak biz yapamayacağımıza göre, bunun resmi bir işlem 
gerektirdiğini göz önünde bulundurduğumuzda, hesabını da sivil toplum örgütlerinden 
sormamak gerekir. Bunu Suriye krizinin başlangıcında görmek lazım. Eğer biraz daha 
öngörülü davranılmış olsaydı şu anda bu tür sıkıntılar yaşanmayabilirdi. 

Verdiğimiz hizmetlerin yaklaşık %74’ünü dâhiliye, genel pratisyen ve çocuk doktoru 
tarafından yapılan muayeneler oluşturuyor. %26’sı da ağırlıklı olarak jinekoloji ile il-
gili. Jinekolojik muayenede önemli bir kısmı doğum öncesi muayene, aile planlaması, 
doğum sonrası bakım ve diğerleri olmak üzere bir tanımlama yapmak mümkün.

Aslında ilk başlarda jinekolojik muayene konusunda Sağlık Bakanlığının bir çekincesi 
vardı. Ama giderek artan Suriyeli nüfus ile birlikte -ki kastettiğim doğum oranlarının 
artması değildir, kastettiğim Türkiye’ye olan kaçışların sayısındaki artıştır- bu hasta-
nelerde yaşanan yoğunluk üzerine bu konuyla da ilgili olarak bize bir yetki verdiler. 
Bunun üzerine böyle bir çalışmaya başladık.

Bir diğer alan da psikolojik destek. Psikolojik desteklerin bir kısmı özellikle de far-
makolojik olanları uzman bir psikiyatrisi tarafından yürütülüyor. Bunun haricindeki 
psikiyatrik veya psikolojik desteğe ihtiyaç olup olmadığını anlamak için Suriyeliler 
içinde çalışan Toplum Ruh Sağlığı çalışanlarımız var. Eğer bize başvuran olursa da kli-
nik psikologlarımız aracılığıyla hem bireysel terapiler yoluyla hem de grup terapileri 
yoluyla destek yürütülüyor. 2013 yılı içerisindeki görüşme oranlarımız gördüğünüz 
gibi. Bunların bir kısmı ilk takip birincisi ilk başvuru diğeri takip görüşmeleri sırasın-
da, 2014 yılında şu ana kadar 5701 kişi yararlandı.

Temel rahatsızlıklar nedir diye bakacak olursak; depresyon, psikosomatik belirtiler, 
anksiyete ve diğer olarak ayrılıyor. Tetikleyici nedenler nedir diye bakacak olursak da 
şiddet burada bir numarada %52 ile ayrılma ya da kayıp nedeniyle yaşanan durumlar 
hemen ikinci sırada yer alıyor. Tıbbi koşullar yani yaşadıkları sağlık rahatsızlıklar 
nedeniyle durum bunun bir başka tetikleyicisi. Diğer hastalıklar ve felaketler yani 
kronik hastalıkları, süre giden hastalıkları veya başlarına gelmiş olan diğer herhangi 
bir felaket de diğer bir alan burada. 

Bunun haricinde yiyecek içermeyen malzeme dağıtımı var. Daha önce AFAD İl Mü-
dürlüğü ile Kilis’ de bin beş yüz aileye battaniye ve hijyen malzemesi dağıtıldı. Yine 
böyle bir acil kaçış olmuştu. 300 adet hijyen malzemesi dağıtıldı, Urfa-Suruç’ ta ilk 
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akın geldiğinde yine AFAD yetkilileriyle koordinasyon içerisinde yedi yüz kişilik bir 
yardım setini Urfa’ya gönderdik. En son olarak da AFAD’ın talebi üzerine Mardin-Nu-
saybin Kampı’na yerleştirilen Ezidiler için iki bin beş yüz yatak ve beş yüz hijyen mal-
zemesini gönderdik. Bu dağıtımlar kaçıştan hemen sonra ilk yardım şeklinde gidiyor. 
Yani düzenli bir yardım değil, acil durumlarda yapabildiğimiz şeyler. Aynı zamanda 
Urfa, Antakya ve Hatay’ ı kapsayan bir dizi yuvarlak masa toplantısı düzenledik. 

Ben geçen hafta yine Kilis ve Antep’teydim. Ondan bir hafta önce de Urfa-Suruç’ tay-
dım. Durumu gördüm, vaziyetin ne olduğunu bizzat gözlerimizle tanık olduk. Şimdi 
burada bölge barolarıyla bir toplantı yaptık. Acaba barolar olarak neler yapabilir, biz 
sizi nasıl destekleyebiliriz diye. Çünkü artık bu iş insani yardımla halledilebilecek bir 
iş olmaktan çıkmış vaziyette. Kuşkusuz ki insani yardım alanında daha hala çok büyük 
ihtiyaçlar var. Bunların da devam ettirilmesi gerekiyor. Ama giderek bize de tecavüz, 
taciz, şiddet vakaları gelmeye başladı. Bu konuyla ilgili olarak başvurucularımız içeri-
sinde, ciddi sıkıntılar yaşayanlar var. Bunları başvuran gizliliği nedeniyle açıklayamı-
yoruz.. Ama bizzat başvurucularımızın arasında bu nedenden dolayı şikâyetçi olanlar 
var. Böyle kriminal durumlar olduğunda derhal yerel yetkilileri bilgilendirip konuyla 
ilgili olarak harekete geçmelerini teşvik ediyoruz. Dolayısıyla artık bir hukuki desteğe 
bir sosyal politikaya acil bir şekilde ihtiyaç var. Eğer bu sosyal politikayı üretilemezse, 
bu iş sadece insani yardımla bir yıl sonra çözülemez ve tıkanabilir bir hale gelecektir. 

Bu insani yardım süreçleri insanların ilk etapta hayatta kalmalarını sağlayabilmek için 
son derece önemli. Ama artık tek başına bu alanda yürüyecek çalışmalarla bir sorun 
çözümü ben şahsen göremiyorum. Sahadaki yapmış olduğumuz tespitler de bu yön-
de. Dolayısıyla mevcut hukuki düzenlemelerin biraz daha hak temelli bir perspektiften 
olması gerekiyor. Bakın ben hukukçu değilim ama biraz dil felsefesinden anlayan biri 
olarak geçici koruma yönetmeliğini okudum, en az beş altı yerde ulusal güvenlikten 
bahsediyor. Haklardan sadece iki yerde bahsediyor o da hakların nasıl kısıtlanabileceği 
ile ilgili bir maddeden bahsediyor, ikincisi de yükümlülüklerle birlikte ele alıyor. Bu bir 
niyet göstergesidir aynı zamanda. Yani bu yönetmeliklerin hak temelli bir bakış açısıyla 
değil güvenlik temelli bir bakış açısıyla yazıldığına dair bize bir gösterge sunmaktadır. 

Bu güne kadar daha hak temelli giden çalışmalar olmadı mı? Sağlık Bakanlığı geçici 
koruma yönetmeliğinden çok daha önce bir genelgeyle, geçici sağlık tesislerinin ku-
rulmasıyla ilgili olarak sivil toplum örgütlerine yetki veren bir yönetmelikle hemen 
devreye girmişti. Milli Eğitim Bakanlığının bir yönetmeliği olduğunu biliyorum. Şim-
di Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma içerisinde olduklarını hatırlattılar 
ama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından konuyla ilgili olarak bir şey göremedik. 
Geçici koruma yönetmeliği ise topu diğer Bakanlılara atmak dışında bir şey sunmu-
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yor. Bu konuyla ilgili olarak ne yazık ki sürekli olarak yetkisiz kaldıklarını söylüyor-
lar, ya AFAD’a gönderiyorlar, ya başka bir yere gönderiyorlar. Bir şey olduğunda yani 
bir kişinin belli haklardan faydalanması için başvuru yaptığımızda sorun yaşıyoruz. 
Bu açıdan en sıkıntılı kurum ise İçişleri Bakanlığı. İç işlerine bağlı kurumlar ya işlevsiz 
ya da negatif tutuma sahip. Örneğin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yeni bir kurum. 
Henüz yeterli kapasiteye sahip değil. Diğer bir sorun Dernekler Dairesi, Dernekler 
Daire Başkanlığı ne yazık ki İçişlerine bağlı ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapma 
konusunda son derece olumsuz ve negatif bir tavra sahip.

Bir yandan yardıma ihtiyacımız var diyoruz ama yardım temin edecek uluslararası sivil 
toplum örgütlerine de izin vermiyoruz. Şu anda, sırada izin bekleyen 10’dan fazla ulus-
lararası sivil toplum örgütü var. Türkiye’de çalışma yapmak için izin bekliyorlar. Bun-
lardan birisi de bizim finansımızı sağlayan, sınır tanımayan doktorlar. Türkiye, Nobel 
barış ödülü sahibi Sınır Tanımayan Doktorları iki defa reddetti ve Türkiye’den çıkmaları 
için uyarıda bulundu. Şimdi bu perspektifle Türkiye’de Suriyeli mülteciler sorunun hal-
letmemiz pek mümkün değil. Bakın bu sadece bir tane örgütten bahsediyorum. Bunun 
gibi daha sırada daha pek çok örgüt var. Bu sivil toplum örgütleri, uluslararası düzeyde 
tanınmış, ödüllü, her tarafta bilinen, tanınan, saygın sivil toplum örgütleri. Türkiye’ye 
de gelip insani yardım faaliyetleri yürütüyorlar, hatta bir kısmı Türkiye’de faaliyet de 
yürütmeyecek. Yardımı doğrudan doğruya Suriye’ye götürecek, burada sadece yatıp 
kalkabilecekleri ve işlerini koordine edebilecekleri bir ofis istiyor, yani Türkiye içinde 
de çalışmayacaklar, yardımı doğrudan doğruya Suriye’ye götürecek olanlar da var. Ama 
buna rağmen Türkiye Cumhuriyetinin bürokrasisine takılıyorlar.

Şimdi bu mesela bununla ilgili olarak Geçici Koruma Yönetmeliğinde veya kanunlarda 
pek bir şey yok. Bu konuda biz hala dernekler kanunun sınırları içinde çalışıyoruz, 
bu önemli bir sorun. Çalışma, sağlık, eğitim ve diğer alanlarda çok ciddi sorunlar var 
bunun farkındayız. Bu konuyla ilgili sivil toplum örgütleri nereden yardım yapabilirse 
oradan yapmaya çalışıyorlar. Ama bir an önce hükümetin bir sosyal politika hazırlaması 
gerektiği çok açık. Yapmış olduğumuz yuvarlak masa toplantılarında Suriyelilerin ken-
dileri de söylüyorlar. Çatışmaların bu sıcaklığı ile en az üç yıl daha devam edeceği, krizin 
ise 8 ila10 yıldan önce çözümlenmeyeceğine dair uzmanlar da görüş belirtiyor. 

Dolayısıyla biz bu işi geçici korumalarla hareket ederek çözemeyiz. Geçici koruma ile 
hareket etsek bile 8-10 yıl sonra durumun artık geçici koruma olmaktan fiilen çıka-
cağı çok açık. O yüzden bu sosyal politikayı üretmek durumundayız. Bunun adına 
ne deneceği çok fazla önemli değil, çünkü uluslararası literatürde, entegrasyon mu 
desek, başka bir şey mi desek, çok tartışmalı, biz de tartışıyoruz. Ama sosyal politika 
demek galiba daha uygun olacak. Ekonomik yardımları ve diğer hizmetleri hak temel-
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li bakış açısıyla sunacak olan bir sosyal politikanın oluşturulması son derece önemli. 

Bakın küçücük bir Kilis’te sadece birinci basamak hizmeti veren bir sağlık tesisine 

67.000 küsur başvuru geldi. Sağlık Bakanlığının yereldeki il müdürlüklerince düzenli 

aralıklarla burası denetleniyor, başında Türkiye’den mezun olan Suriyeli bir doktor 

var Cerrahpaşa mezunu. Şimdi artık bu en son dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı ile de iletişime geçtik, kendisi için bir çalışma izni de almaya çalışıyoruz. 

Diğer bir mesele de Suriyeli doktorların denklik meselesi. Suriyelilerin sağlık ihtiyaç-

larını giderebilmek için, Suriyeli doktorlara ihtiyaç var. Hemen Sağlık Bakanlığımızın 

yetkilisi buradayken, denklik sorunuyla ilgili bir kolaylaştırma sağlamalarını talep 

edeceğim Çünkü çok sayıda nitelikli Suriyeli Türkiye’de. Bunların arasında doktorlar 

var, onları en azından sahada değerlendirebilelim. 

Muhammet CEREN

Şimdi bu konuyla alakalı uzun süredir çalışıyoruz, büyük bir aşama da kaydettik hem 

denklik hem çalışma izinlerinde. Çalışma izinlerinden beş tane kısıtlama vardı, bu 

dil bilmesi gerekiyor, işte denklik gerekiyor, sigorta gerekiyor. Onların tamamı aşıldı 

denklikten ziyade şu an onlara tanınma, çünkü denklik karşı tarafla diplomatik ilişki 

gerektiriyor. O konu şöyle aşıldı yani öyle planlandı aşılması, diplomalar tanınacak. 

Çalışma Bakanlığının dediği gibi bir işveren olursa, doktorlar da o şekilde çalışacak. 

Ama şu an sadece kamp içinde planlanıyor Suriyeli doktorların çalışması.

Hakan ATAMAN

Yani kamp dışı için de bir kolaylık çıkartılabilse çok memnun olacağız. Çünkü Sağlık 

Bakanlığı olarak sadece yetkili yani Türkiye’den mezun olan bir doktorun koordinas-

yonu altında çalışmasına izin veriliyor bu doktorların. Kamp içinde serbest ama kamp 

dışında mutlaka Türkiye’deki üniversitelerden bir mezunun koordinasyonu içerisinde 

olma şartı aranıyor. Ama bu şart yerine geldikten sonra Sağlık Bakanlığı da denetimle-

ri yaparak çalışmaları mümkün olabildi. Ben Yılmaz abiye daha da şey yapmadan size 

de söz hakkı verecek şekilde burada bitiriyorum, teşekkür ederim. 

Yılmaz ENSAROĞLU

Evet, biz de teşekkür ederiz. Bizim de oturumun sonuna geldik, sayın Korkut biraz 

tartışacak mıyız, bir 15-20 dakika geç başlamıştık. Yani birkaç arkadaştan soru alalım 

eğer zaman varsa. 
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Katılımcıların Yorum ve Katkıları

Levent KORKUT

Sen o zaman var mıydın bilmiyorum, Suriyeli konuklarımız var onlardan bir diğerine 
söz vererek tartışmayı başlatabiliriz Muhammet Salih bey, süre ne kadar olacak, yani 
çok mu aştık süreyi, şu an.

Yılmaz ENSAROĞLU

Şu anda normalde çay kahve arasına girmiş bulunuyoruz. 

Levent KORKUT

Sabahtan beri çok kısıtlı kullanıyoruz, biraz süre vermek durumundayız burada. 

Yılmaz ENSAROĞLU

Tamam, ben o zaman izniniz olursa moderatörlükten istifa edeyim bu vesileyle. Çok 
özür diliyorum ben daha önceden hani bu saatte normal hani biter düşüncesiyle, 16.30-
17.00 gibi başka bir yere yetişmem lazım. Söz verme işini de istersen artık sen deruhte et 
şeye kadar. Çay kahve molasına kadar, hem yönetimin arada bir değişmesinde yarar var. 
Tamam, çok teşekkür ediyorum, özür diliyorum. Ben yine zaman elverdiğince dinleme-
ye çalışacağım ama arkadaşlara da ayrıca masada oturan arkadaşlara da katılımlarından 
katkılarından ötürü hepinizin adına ben bu oturum açısından teşekkür ederek, yöneti-
mi emir komutayı her zaman aslında elinde bulunduran Levent Korkut’a vermiş olayım. 

Levent KORKUT

Evet, Muhammet Salih Bey’le başlayalım. Bir 15 dakikamız var, Muhammet Salih Bey 
de mümkün olduğu kadar kısa konuşursa… Kendisi bu bahsedilen Türkiye’de Suri-
yeliler tarafından kurulan derneklerden birisinde, İzmir’de değil mi? Suriyeli Mülteci-
lerle Dayanışma Derneği, başkanı mısınız Salih Bey derneğin. Buyurun.

Muhammet SALİH Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği / İzmir

Muhammet Salih Ali İzmir’de Suriyeli Mülteciler Dayanışma dernek başkanıyım. Sayın 
başkan, bütün arkadaşlar size teşekkür ediyorum, saygıyla selamlıyorum. Keşke benim 
ana dilimde konuşacaktım daha iyi ifade verecektim ama öyle bir zamanımız yok.
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Levent KORKUT

Salih Bey çevirmenimiz var.

Muhammet SALİH

Zaman gidiyor, ben anlıyorum, ben anlıyorum zaman gidiyor. Ama gene de kendimi 
zorlayacağım, yani ifade edebilirim. Büyük adam, büyük ağır yük taşıyor tabi. Yani 
bizim Urfa belediye başkanı ona teşekkür ediyoruz, o kadar yük tabi Urfa’da bir yük. 
Türkiye’de bir yük o kadar mülteci şu anda onlara kapı açmış. En büyük rakam yani 
hiç gerek yok söylemesi en büyük rakam şu anda mültecilerden, Suriyeli mülteci-
lerden Türkiye’de. Tabi o da sebepleri var, biri 900 kilometre sınırımız var. İkinci 
Türkiye ve Suriye milletleri alakamız tarihi bir alakamız var. Suriye tarihi bir karabet, 
akrabalar var yani, ikinci Sayın Urfa Belediye başkanının dediği gibi. 

Tabi ben buraya geldim, ben mültecilerin sesini taşıyorum. Mültecilerin dertlerini 
taşıyorum size. Dertler çok çünkü ben bizim derneğimizde günde onlarca Suriyeliler 
biz karşılıyoruz, biz onlarla görüşüyoruz, özellikle İzmir’de. Sağlık sorunları bitmiş 
gibi ama hala bazı pratikte şeyler var. Hastanelerde dil sorunu oluyor, tercümanlık 
yok. Tabi bu dert gibi diyorum ama hem de soru gibi bizim sağlık temsilcimiz, Sağlık 
Bakanı temsilcisi ona bir soru gibi de soruyorum. Acaba bir hastanede, devlet hasta-
nelerde tercüman olursa daha iyi pratik olarak sağlık meselesi çözülür. İnanın ben çok 
arada telefonla tercümanlık yapıyorum. Ben zaten tercüman değilim ama gene de ben 
telefonla, hastayla, doktorla hastanede ben tercümanlık yapıyordum. İkinci sorum 
sağlıkta hala İzmir’de büyükşehirde ilaç parayla alıyorlar. 

Tamam, biz biliyoruz Urfa’da Antep’te yüzdelik ilaç parası, yüzdelik bir şey veriyorlar 
ama biz hepsi İzmir’de bizim mülteciler hepsi parayla alıyorlar, hem de bu ilaç daimi 
kullanılan ilaçlar, şeker gibi, kalp hastalığı ve tansiyon ilaçları, bunlar pahalı geliyor 
bazen yani o kadar mali sebeplerle ilaç alamıyorlar. Bizde doktorlar var hemşireler 
var, onlara keşke öyle bir yol onlara açılırsa bizim doktorlar ve hemşireler eczaneciler 
öyle bir fırsat verilirse o da soru gibi ben Sağlık Bakanlığına soruyorum.

İkinci sorum eğitimdir, eğitim şu anda yeni bir genelge, bir 15 gün falan İzmir’de çıktı 
genelge, öğrenciler Türk okullarına gidebilirler ama bazen Türk okullarına gitmek 
sıcak bakmıyorlar çünkü çoğunluk dönmek istiyorlar. Hem de yüksek sınıflarda yani 
4.sınıf, 5.sınıf, 6.sınıf gidiyorlar da bir şey anlamıyorlar çünkü Türkçe bilmiyorlar. 
Onlara keşke öyle bir fırsat olursa en az bir iki okul Arapça diliyle İzmir’de çünkü 
Antep’te var hala biz İzmir’de fırsat olmadı şansımız olmadı hala başaramadık. Hem 
de bizim öğretmenler var İzmir’de. Onlara okul açarsa iş fırsatı da olur onlar için.
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En büyük sorun da iş sorunu, tabi hem ucuz ücretle çalışıyorlar, hem çok mesai ile 
hem dediğim gibi bir doktor ayakkabı sektöründe çalışıyor, bir mühendis var tekstil 
sektöründe çalışıyor. Çünkü izin, çalışma izni hala gerçekleşmedi pratikte bir şey ol-
madı. Biz zaten önce sordular, Çalışma Bakanlığı temsilcisi o da cevap verdi biz onlara 
da yine de soruyoruz o başvurmak acaba nerden oluyor yani bakanlığa mı yoksa şe-
hirlerde de başvurmak mümkün oluyor mu?

Bir sorum daha var o tanıtım kartı, tanıtım kartı 98 numarayla başlıyor, sosyal hizmet-
lere hala fayda görmüyorlar, çünkü bilgisayarda gözükmüyor o da bir sorundur. Yani 
hem okullarda eğitimde gözükmüyor, hem muhtarlarda gözükmüyor, hem eczaneler-
de gözükmüyor, sadece hastaneler kabul ediyorlar yani kimliksiz de kabul ediyorlar. 
Yani gene de sistemde hiç o numara 98 numara geçerli değil yani. 

Tabii biz de gençler var onlar da kültür ve spor ve müzik ve resim onlara da ihtiyaçları 
var, onlara bize yol açmak Türk gençleriyle beraber öyle bize yol açmak için, bizim 
kültürümüz beraber olacak yeni bir kültür çıkacak, yeni bir bahçe olacak. Tabi bazen 
ben duydum yani önce bazen diyorlar Suriyeliler kimse dönmeyecek veya çoğunluk 
Türkiye’de kalacak, biz bir hafta önce öyle bir araştırma yaptık, İzmir’de özellikle İz-
mir’de biz yaptık %90 dönmek istediler. Tabi o %90 istediler, biz büyüklere soruyor-
duk, yani aile babası ve aile annesi, onlara sorduk. Ama yarın bu çocuklar beş yaşında 
veya 6 yaşında on sene burada kalırsa genç olursa o zamanda değişebilir. Ama şu anda 
yani çoğunluk %90, biz araştırdık %90, %92’de bile dönmek istiyorlar. Çünkü ço-
ğunluk çiftçilik yapıyorlar, hem de çiftçi toprakla bağlı, toprakları bırakmış, arazileri 
bırakmış, mülkü bırakmış, bazen iş yerini bırakmış dönmek isteyenler. Gene de size 
teşekkür ediyorum Türkiye İnsan Hakları Kurumu da bize bu fırsatı verdi onlara da 
çok teşekkür ediyoruz. Siz de sağ olasın. 

Abdulillah AHMET Suriyeli Mülteciler Hukuk Bürosu 

Ben çok teşekkür ederim izin verdiğiniz için ben aynen katılıyorum. Muhammet Beyin 
dile getirdiği sorunları, ama o sorunlardan bir-iki sorunları söylemedi. Kimlik mesele, 
Yabancı Tanıtma Kimliği. Sadece kullanış yeri vilayette aynı vilayette, ben, Adana’dan 
çıkartmışım kimliği Allah etmesin bende şimdi bir şey, bir hal olsa burada ben hastane 
beni kabul etmiyor. Benim sadece Adana’dan müracaat etmem gerek. Okul mesele-
si, çocuklarım benim şimdi Antep’te çalışıyorum, çocuklarım Adana’da kalıyor. Ço-
cuklarımı okula vereceğim, bu Türk okulları kabul etmiyor, kimlik Adana’da çıkmış 
diye, yabancı tanıtma kimliği. Buna bir çözüm olursa, bu sıkıntı çok büyük, birçok 
Suriyelinin sıkıntısı bu. Bir de konu var çok önemli bir konu, Uluslararası Koruma 
Kanunu ve Yabancılar Kanunu Türkiye’de çıkan 2013 tarihinde çıkan. Bir meseleye 
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hiç yaklaşmadı, o mesele de resmi evraklar, Suriye resmi evrakları. Ben şimdi orda hu-
kuk okumuşum ve arkadaşım tıp okumuş, arkadaşım mühendislik okumuş bu resmi 
evrakları istiyorlar yeniden. Bu resmi evrakları biz orda muhalifiz, biz çıkartamıyoruz. 
Bunu nasıl bunu yerine getireceğiz biz? Uluslararası anlaşmalarda öyle bir yol var. O 
ülke, mülteci kabul eden ülke o mülteciyi o kartları çıkartmaya dair yardım edebiliyor 
veya elindeki kartları kabul edebiliyor. Öyle bir çözüm getirebilirsiniz ya da öyle bir 
çalışma siz yapabilirseniz, yetkili kişilere sunarsanız çok iyi olur.

Bir de bir soru vardı. Bize çok gelen bir soru. Türkiye’de burada kimlik alırken Suri-
yeliler yabancı tanıtma kimliği almıyorlar. Sebep neden diye sorarsak sebebi, diyorlar 
ki biz bu kimliği Türkiye’den alırsak, basarsak olabilir ki ilerde Avrupa’ya çıkmamız 
gerekir. Avrupa’da bizi mülteci olarak kabul etmezler. Bu soruya bir cevap alabilir 
miyiz? O yüzden, o yüzden gitmiyorlar. 

Levent KORKUT

Evet, evet. Tabii ki, yani böyle düşünmelerine neden olabilecek bir durum var çünkü. 
Arkadaşlarımız burada cevaplandırabilir bu sorunuzu da. Soru mu soracak? Tamam. 

Muhammet CEREN

Sağlıkla alakalı soruya cevap verebilir miyim? Sağlıkla alakalı soruya cevap verebilir 
miyim? Şimdi tercümanlık konusunda yüzde yüz haklısınız. Şu anda benim de bi-
zimde Ben Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri yurt içi, yurt dışı operasyonlarda 
Suriyelilere sunulan sağlık hizmetlerinin sorumlusu olarak ben görevliyim. Bu sağlık 
işleri bir proje bundan önce Suriye geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığının bir projesi 
vardı. 80 tercümanı biz AFAD’dan ve emniyet müdürlüğünden izin çıkardık. Onlar 
görev yapıyor ama genelde güney illerinde, artı İstanbul. Şimdi Uluslararası Göç Ör-
gütü’yle beraber yine bir proje yazdık. Çünkü bunun önemini biliyoruz. İletişim ol-
madığı sürece ne kadar güzel bir sağlık hizmeti sunsan, eğitim hizmeti sunsan, sosyal 
hizmet sunsan iletişim olmadığı sürece yarıda kalıyor ve anlamsız çıkıyor. 

Şu an Uluslararası Göç Örgütüyle beraber proje yürüteceğiz yine. Türkiye Cumhu-
riyetinin Suriyelinin gittiği devlet hastanelerine, sağlık kuruluşlarına tercüman istih-
dam etmek için. Ama kamp içinde AFAD bunu istihdam ediyor. Sorun şu. Acaba biz 
bu tercümanları Suriyeli mi, Türkiyeli mi? Türkiye’deki tercümanların ister Mardinli 
olsun, ister Urfalı olsun çoğunun Arapça bileni var ama yetersiz olduğunu gördük. 
Bizim projemiz Suriyelilerin lise mezunu ya da ortaokul mezunu, onları Uluslarara-
sı Göç Örgütü kanalıyla çalıştırmak. Çünkü Türkiye Cumhuriyetinde bir Suriyeliyi 
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devlet aracılığıyla çalıştırmak mümkün değil, hele geçici koruma altında çalıştırmak, 
maaş vermek onlara mümkün değil, yasal olarak mümkün değil. Dolayısıyla bunu 
Uluslararası Göç Örgütüyle halledeceğiz. Bu çok önemli, buna uzun zamandır çalışı-
yoruz. Bunu geçici Suriye Hükümeti’nden rica ettik. Bu işi yaptı, o yaptı. 

İlaçlarla alakalı Sağlık Bakanlığının hiçbir alakası yok bunu söyleyeyim. Bu resmen 
AFAD’la alakalı bir konu. Biz Sağlık Bakanlığı muayene ederiz, teşhis koruz, reçeteyi 
yazarız. Oradaki, bir sonraki kısım AFAD’la alakalı. AFAD bazı illerde özellikle güney 
illerde 10 tane il var. Urfa’dan işte Adana’ya Mersin’e kadar o illerde bazı eczanelerle 
anlaşmış onlara pey der pey para ödüyor, reçete karşılığı. Ama başka illerde mesela 
İzmir’de yok. İzmir’de, Suriyeli orda kendi hesabına alıyor. Dolayısıyla bu AFAD soru-
nu, bunu AFAD’a yöneltmek lazım. Kronik ilaçlarla alakalı, kronik hastalıklarla alaka-
lı ilaçlar rapor karşılığında rapor yazılabiliyor. Ama bu yine de AFAD’ın sınırladığı on 
il içinde. Yani İzmir’de yine yok bu. Bizim yönetmelikte, yönetmeliğe dayanarak yaz-
dığımız yönetmelikte katkı payı alınmaz diyor. Yani Sağlık Bakanlığının Suriyelilere 
sunduğu hizmetten dolayı katkı payı alınmaz. Bunu özellikle ilacı da içine kapsayacak 
şekilde yazdırdık. Çünkü Suriyeliler katkı payı ödemiyor SGK’ ya. SGK’ ya katkı payı 
ödemediğinden ondan da katkı payı alınmaz.

Levent KORKUT

Şimdi süremiz az, fakat düzenlemeye bir baktığımızda sonuç bölümünde kısa tutarsak 
gelecek oturumda çok geniş bir tartışma olanağı bulabiliriz. Elli dakikaya yakın bir 
süre açacağız orada. Ve orada bence özellikle sorunları özetleyen ve kendi alanlarınız-
dan çözüm önerileri de geliştiren, Gülden Hanım onu çok güzel yaptı. Çözüm öneri-
leri de söyledi. Öyle bir şey yaparsak, bunlar kayıtlara geçsin. Ve sonuç değerlendirme 
kısmına da katkı olsun diye düşünüyorum. Ve bir söz isteyen vardı, onu şey yapayım, 
bir de cevap var, evet. Ama gelecek oturumda uzun bir tartışma olanağı bulacağız. 

Katılımcı

Ben hemen Gülden Hanıma bir soru sormak istiyorum. Hani kendileriyle de zaman 
zaman ortak çalışmalar yürütüyoruz ama bize sürekli bir soru geliyor. Diyor ki, Ulus-
lararası Af Örgütü ve diğer insan hakları örgütleri sürekli diyorlar ki biz kamplara 
giremiyoruz, ama İHH sürekli kamplara girebiliyorlar diye bana soruyorlar. Ben de 
gerçekten cevabını bilmiyorum. Hazır sizi bulmuşken Türkiye İnsan Hakları Kuru-
munun huzurunda bir daha soralım, nasıl yapıyorsunuz? Biz çünkü iki- üç defa baş-
vuru yaptık yaklaşık iki yıldır cevap bekliyoruz. Halen her gün gittiğimde bakıyorum, 
acaba cevap gelmiş mi diye. Tabii bunu yönetmelikte bu durumu da söylemeyi de 
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unuttuk, bir maddeyle özetlemişler. Ziyaret için İçişler, Dışişleri ve AFAD’ın kararı 
diyor. Bu üç kurumu bir araya getirip bir karar verdirtmek ne kadar mümkün? Bizim 
bir kampa girebilmemiz için şu ana kadar hiç giremedik, hiç birine izin vermediler. 
Belediyelerin kurduğu işte Suruç’taki, Mardin, Diyarbakır’dakiler hariç. AFAD’ın hiç-
bir kampına giriş izin alamadık şimdiye kadar. Bunun cevabı nedir, sırrı nedir.

Gülden SÖNMEZ İHH

Sırrı, birincisi Türkiye içindeki bazı kamplarda biz aynı zamanda çalışıyoruz. Mesela bazı 
kampların bir bölümüne konteynırlarını biz sağlamışız, ihtiyaçlarını biz görmüşüz ve gör-
meye devam ediyoruz. Böyle bir boyutumuz olan kamplar var. Doğal olarak orada zaten 
rahat bir şekilde çalışabiliyoruz. Bu problem, problem evet gerçekten çok zor bir şeyle 
prosedürle çıkıyor. Biraz farklı bir yaklaşım görüyoruz, yani sivil toplum kuruluşları me-
sela rahat yani kaygı her neyse arka taraftaki kaygı o giderilmeyecek bir şey değil. Bir de 
kamp ortamı çok böyle bir sivil toplum kuruluşunun farklı bir aktivite falan yapabileceği 
bir ortam da değil. Ben, çok o klasik eski kaygı mantığından kaynaklanan bir şey gibi geli-
yor. Aşılabilir bir problem yalnız İHH olarak şunu söyleyebilirim ben. Tamamen yönetimi 
bizde olan ama Suriye’nin iç tarafında olan kamplarda eğer herhangi bir kurum burada 
çalışma yapmak isterse resmi ya da sivil problem değil, biz buna imkân oluşturabiliriz. 
Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama Suriye’nin iç tarafıyla ilgili söyleyebilirim bunu. 
Bu tarafla ilgili bir sorun olarak biz de görüyoruz. Prosedürün düzenlenmesiyle ilgili ben-
ce biraz daha belki hem Türkiye İnsan Hakları Kurumunun hem de bu konudaki ısrarcı 
STK’ların sayısının artması, bir de insan hakları örgütlerinin yanı sıra diğer kurumların 
da bu konuda belki insan hakları örgütlerine destek vermesi. Genelde hep tersi olur ama 
burada biraz farklı olmak zorunda. Öyle bir pozisyonda çözülebilir diye düşünüyorum. 
Eğer bu tür başvurulardan bizim İHH olarak haberdar olma imkânımız olursa biz de ay-
rıca koordinasyon kurullarının bir bileşeni olduğumuz için ben mesela bu pozisyonda bir 
başvurunuz olduğunu bilmiyorum. Biz ayrıca dile getirip bunun mücadelesini verebiliriz. 
Benim çok kısa bir teklifim vardı, demin onu unutmuşum, onu da ekleyeyim. 

Bu mültecilerin böyle kamplarda değil de yoğun bir şekilde dışarılarda yaşadığı, nü-
fusun yoğun olduğu yerlerde çıkan, biraz nefret söylemi diyerek tarif edebileceğimiz 
ama bazı yerlerde neredeyse patlama noktasına gelmiş bölgeler, coğrafyalar olduğu-
nu biz fark ediyoruz bence daha fazlada gecikmemek lazım. Türkiye İnsan Hakları 
Kurumunun bilinçlendirmeyle ilgili mevzuattaki görevi çerçevesinde, belki de kamu 
spotu reklamı diyebileceğimiz topluma empati mesajıyla bakan yani onların işte ey 
Türkiyeliler onların size ihtiyacı var şeklinde değil de. Belki bir Türkiyelinin Suriye’ye 
sığındığını sanatsal bir yönde gösteren bir reklam acaba olabilir mi? Bir kamu spotu 
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yayınlanabilir mi? Herkesin seyrettiği bir saatte bir kamu spotu ya da buna dair bir 
dizi kampanyalar yapılabilir mi? Çok önemli olur diye düşünüyorum.

İkincisi özellikle Türkiye İnsan Hakları Kurumunun insani yardım ve diğer alanlarda 
çalışan sivil toplum kuruluşu gönüllüsü ve çalışanlarının hayatlarının korunmasıyla 
alakalı problemlerimiz var. Elbette ki biz savaş ortamında çalışırken bu riskleri bili-
yoruz ve göze alıyoruz. İHH’nın daha geçtiğimiz aylarda yetimlere yardım götüren iki 
görevlisi Esed’in Ordusunun bombardımanı sırasında hayatını kaybetti. Yine bir gru-
bumuzu gezdirirken İŞİD tarafından saldırıya uğrayıp, bir şoför kardeşimiz hayatını 
kaybetti. Çok sayıda da gönüllümüzü kaybettik. Yaklaşık 250 kişilik bir profesyonel 
kadroyla çalışıyoruz biz Suriye içerisinde. Ve kesintisiz gece gündüz bir çalışma sür-
dürüyoruz. Onun dışında her gün değişen rakamlarda binlerce gönüllüyü çalıştırıyo-
ruz. Ve korunmamız konusunda bence Birleşmiş Milletlerin de, Türkiye İnsan Hakları 
Kurumunun da ve benzer uluslararası insan hakları kurumlarının da insan hakları 
savunucularının korunması prosedürü gibi insani yardım görevlilerinin de korunması 
ile ilgili bir teklifi belki bu çalıştaydan çıkabilir diye düşünüyorum. 

Çok yoğun bir soru vardı, zorla evlendirmeyle ilgili büyük bir ihtimalle kayıtlara 
geçecek. Küçük yaşta kız çocuklarının zorla evlendirilmesi meselesi var ve Suriyeli 
kadınlara bu yönden çok baskı geliyor. Suriyeli kadınların çok net bir cevabı var. 
Bunun da kayıtlara geçmesi lazım. Ben birebir zorla evlendirilmek üzereyken bazı kız 
çocuklarının talebiyle anneleriyle görüşme imkânım oldu. Onlar şunu söylüyorlar bu 
istediğimiz bir şey değil. Ama belirsiz bir hayat yaşıyoruz. Ben bu çocuğun karnının 
doyduğunu, canının, namusunun güvende olduğuna emin olmak istiyorum. Evet, 
Türkiye Allah razı olsun bakıyor bize. Ama ya yarın bize yardım etmekten vazgeçerse 
Türkiye. Ya başka bir kriz çıkarsa bu çocukların hali ne olacak diyorlar, buda çok 
önemli bir husus. 

Levent KORKUT

Kısaca lütfen. 

Hüseyin KOCAPIÇAK 

Hemen kısaca, çalışma üzerine soru geldi. Suriyelilerin çalışma izinleri nasıl olacağı 
konusunda. Bu konuda belirttiğim gibi öncelikle bir işverenin bulunması gerekiyor. 
Suriyeliyi çalıştırmak isteyen bir işverenin bulunması gerekiyor işçi çalıştırmak is-
teyen. Bu işverenin doksan dokuzluk kimlik numarasına sahip Suriyeliyle ilgili ta-
mamen sistem üzerinden, yani internet üzerinden bakanlığımıza başvuruları kabul 
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ediyoruz. Bunu bakanlığımızca değerlendiriyor izin müdürlüğümüz. Biz Ankara’da 
bulunmamıza rağmen bütün Türkiye’nin her tarafından internet olan her yerden biz 
başvuruları kabul edip, değerlendirip kişilere yine sistem üzerinden dönüş yapıyoruz. 
Ankara’ya gelinmesine, şahsen başvuru yapılmasına gerek yok. Sistem üzerinde olun-
ması, e-devlet şifresiyle bize başvuru yapılması yeterli. 

Levent KORKUT

Burada bir söz, Suruç Kaymakamı galiba konuşmak istiyor. Lütfen kısa tutarsanız bir 
sonraki oturumda da söz verebiliriz. 

Abdullah ÇİFTÇİ Suruç Kaymakamı

Tamam, sonraki oturumda o zaman şey yapalım hocam.

Levent KORKUT

Tamam. Evet, şimdi bir mola veriyoruz. Kaç dakika? 15 dakika. 

Hüseyin KOCAPIÇAK

E- devlet şifresi Türk vatandaşlarına zaten veriliyor. Yabancı kimlik numarası olanlara 
da verilmeye başlandı. Yabancı kimlik numarasıyla gelenlere de ama 99’lu numara 
şart bunun için de. Hani bir ortaklık için Suriyeli şirket kurup ortak olursa bu da 
doksan dokuza gidip kendisi de alabiliyor. 





117

Moderatör: Nihat BULUT İnsan Hakları Kurulu Üyesi

Metin ÇORABATIR İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği (İGAM-DER)

Taner KILIÇ Uluslararası Af Örgütü

Katılımcılarla Birlikte Sorun Alanlarının ve 
Çözüm Önerilerinin Tartışılması

Kapanış Değerlendirmeleri 
Levent KORKUT İnsan Hakları Kurulu Üyesi

IV.OTURUM

SURİYELİ MÜLTECİLERİN
SORUNLARI VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ





119

Suriyeli Mülteciler Çalıştayı

Sunucu 

“Suriyeli Mültecilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu oturumu yönetmek üzere 
Nihat Bulut’u ve oturumun konuşmacıları Metin Çorabatır, Taner Kılıç ve Levent Kor-
kut’u mikrofona davet ediyorum. 

Nihat BULUT İnsan Hakları Kurulu Üyesi

Tekrar merhaba, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bu son oturumumuz, şu ana 
kadar ne olup bitiyor onu ele aldık, bundan sonra “ne yapmalı” sorusunun cevabını 
arayacağız. Bunu önce Taner Bey’den dinleyeceğiz, Taner Kılıç Uluslararası Af Örgü-
tünden bize söylediğim bağlamda sunumunu yapacak daha sonra oturuma katılan 
herkes serbestçe fikrini söyleyecek ve bu biraz daha aslında nispeten, nispeten diyelim 
ucu açık olacak. İsteyip de konuşmayan kimse kalmasın, politikamız bu. Sonunda 
da Metin Bey ve Levent Bey ortak bir değerlendirme yapacaklar ve böylece bu günü 
bitireceğiz. Evet, şimdi Uluslararası Af Örgütünden Taner Bey tanımayanlar için söy-
leyeyim, bu alanda avukat kendisi ve mülteciler konusunda da yazılarına rastladım. 
Dolayısıyla bu alanda söyleyecekleri bizler için önemli. Şimdi sözü ona bırakıyorum, 
buyurun.

Av. Taner KILIÇ Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Efendim ben de başta Türkiye İnsan Hakları Kurumuna çok teşekkür ederim. Bu 
toplantıyı düşündüğü ve sahada bu alanda çalışan değişik aktörleri bir masa etrafında 
bir araya getirdiği için. Buna gerçekten çok ihtiyaç var. Aslında zannedilenin aksine 
bu alandaki çok fazla farklı aktörler çok fazla bir araya gelmiyorlar. Daha dar kapsamlı 
ve birbirine daha yakın düşünen kişi ve kurumların bir araya gelmesiyle toplantılar 
oluyor. Hâlbuki olabildiğince sahadaki farklı aktörlerin ve bardağın hem boş tarafına, 
hem dolu tarafına bakan, farklı düşünenlerin bir masa etrafında toplanarak konuşma-
sında gerçek fotoğrafı görmek açısından daha çok ihtiyaç var. Bu günde başta kamu 
kuruluşları sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, yerel yönetimler ve 
mültecilerin temsilcileri olarak bu alandaki başat aktörlerin hemen hemen hepsinden 
gün boyunca katılım oldu. Bunu önemsiyorum, umarım bu toplantının daha alt baş-
lıklarla ve farklı modlarda devamı olur. 

Şimdi Suriyeli Mülteciler Türkiye’de mülteci olgusunu çok dramatik ve çok yoğun 
bir şekilde önümüze getirdi. Hâlbuki evet yani Cumhuriyet tarihinde, hatta dünya 
tarihinde de en ciddi, kitlesel iltica akınlarından birisiyle karşı karşıyayız. Hiç kolay 
değil, yani dünyanın hangi coğrafyasında olsa da hiç kolay değildi. Gerçekten son de-



120

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

rece tarihi bir döneme aslında hep beraber tanıklık ediyoruz. Bununla birlikte Türki-
ye’de iltica olgusu hani ilk kez de ortaya çıkmış bir şey değil. Cumhuriyet döneminde 
olduğu gibi son on yıllarda da Türkiye önemli bir iltica hareketinde bir geçiş rotası, 
bazıları için de varış rotası üzerinde bulunan bir ülke. Fakat bildiğiniz gibi Türkiye’de 
bu alanda olması gereken ilgi ve alaka devletin hemen tüm aktörleri tarafından erk ba-
zında düşünürsek yasama, yürütme ve yargı erki açısından hiç olması gerektiği ilgiyi, 
yani temel bir insan hakkı alanıyla ilgilenmenin gerektirdiği ilgiyi ve alakayı görmedi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde temel ve birinci kuşak bir insan hakkı olmasına 
rağmen, bırakın anayasal koruma altına alınmayı, bir yasa bile çıkarılması lüks görül-
dü Türkiye’deki sığınan mülteciler için. Yürütmede son derece sınırlı bir Yabancılar 
Şube Polisi bürokrasisine bırakıldı bu alan. Bütün alan, hatta strateji ve politikaları 
üretmekten uygulama ve yürütmeye kadar. Son derece sınırlı bir bürokratik alanda 
ve o kişiler de polis olduğundan güvenlik perspektifinden doğal olarak bir yaklaşımla 
Türkiye’nin bu alandaki politikaları oluşturuldu ve bu şekilde uygulandı. Yargıda yani 
yürütmeyi de denetleme pozisyonunda olan yargıda da hiç olması gerektiği gibi bir 
ilgi ve alaka olmadı. Türkiye’de en basit konularda bile derya deniz içtihat hukuku 
gelişmesine rağmen, Türkiye’de bu kadar hayati konularda dahi yargı önüne mesele-
ler, davalar hemen ya hiç gitmedi. Ya da giden az sayıdaki ve zayıf başvuru da yargıda 
ve yüksek yargıda diyeyim olması gereken ve yürütmeye yön vermesi, ışık tutması 
gereken içtihatların oluşmasını sağlamadı.

Son yıllarda Türkiye’de bu noktada biliyorsunuz Türkiye tarihi ile kıyaslandığında 
oldukça ciddi gelişmeler var. Hem Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hazırla-
ma süreci hem de bu süreçte eşdeğer birlikte yürüyen bu konuda müstakilen çalışacak 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün hazırlanma süreci Türkiye’de şüphesiz önümüze 
yepyeni bir kavşak sundu. Bunun etkilerini aslında daha yavaş yavaş görüyoruz. Yani 
2013 Nisan ayında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ilişkin yasa yürürlüğü girmiş ol-
masına rağmen uygulamaya halen bütün teşkilatıyla (yani taşra teşkilatını Yabancılar 
Şube’den almadığı için) uygulamadaki hala güvenlikçi bakış açısının yoğun bir şekilde 
uygulamayı baskı altında tuttuğunu söylememiz kötü niyetli bir iddia olmayacaktır. 
Umarım bu geçiş süreci dernekler il müdürlüklerinde olduğu gibi olabildiğince hızlı 
bir şekilde tamamlanır Türkiye’de. Ve bu alan olması gerektiği gibi sivil ve güvenlik-
ten ziyade insan hak ve onuruna dayalı bir alan olarak değerlendirilir, uygulamaya bu 
şekilde yön verilir. 

Dediğim gibi aslında Suriye krizinden önce de Türkiye önemli bir iltica ülkesiydi. 
Fakat tüm bu alanlardaki ilgisizlik meseleleri hep halının altına süpürülebilecek bir 
konu olarak gösterdi. Mesele, bir anlamda çoğu aktör açısından görünmez oldu. Fakat 
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şimdi işte en azından 1,6 milyon insan, artık gizlenebilecek bir nüfus değil. Dolayı-
sıyla hemen hemen -işte 72 şehirde dendi- tüm Türkiye’de mesele bütün dramatikliği 
ile karşımızda. Dolayısıyla artık gözümüzü kapatabileceğimiz bir durum yok. Şimdi 
bunun Suriye’deki savaşın da yakın vadede ciddi bir güç, yani taraflardan birisinin 
güçlü bir şekilde iktidarı ele alacağına yönelik bir ışık gözükmediği için, yani savaşın 
biteceğine yönelik bir ışık gözükmediği için daha orta ve uzun vadeli çalışmaların ya-
pılması gerektiğini artık herkes düşünüyor, herkes söylüyor. Gün içerisinde söz alan 
herkes bunu söyledi. 

Şimdi birçok insan hakları alanında olduğu gibi burada da yani kamu kurumlarının 
mevzuat üzerinden söylediği veya bakanlıklardan oluşan, Ankara’dan oluşan politi-
kalar üzerinden söyledikleri bir takım değerlendirmelerin, niyetlerin, mevzuatın uy-
gulamaya ne kadar geçtiği kritik edildi gün boyunca. Ve uygulamada ciddi sorunlar 
olduğu söylendi. Gün içinde söz almış arkadaşlar, temsilciler kurumlarının geçen za-
man içerisinde yapmış olduğu çalışmalardan elde ettiği tecrübe ve birikimle bu ko-
nularda yazmış oldukları raporlarla uygulamalarda sorunlar olduğunu bahsettiler. Bu 
böyledir, yani Ankara’da bir strateji ve politika oluştursanız, bir mevzuat oluştursanız 
da bunu ülkenin her noktasında bir hakkın aynı şekilde yürütülmesi dünyanın hiçbir 
ülkesinde gerçek anlamda mümkün değildir. Burada bu strateji ve politikaları oluştu-
ran kurumların özellikle bu alanda değerlendirme yapan, sahadan tecrübe ve sorun 
aktarımı yapan sivil topluma özellikle hak örgütlerine bu konuda kulağını tıkamaması 
lazım, hatta daha çok açması lazımdır. 

Genelde ben şöyle bir şey gözlemliyorum; yani bir örgüt bir eleştiri getiriyorsa ha 
bunu politik anlamda ve bir başka anlamda yıpratıcı bir eleştiri olarak getiriyor. Do-
layısıyla ben o eleştiriye kulağımı tıkayabilirim, hatta tıkamalıyım. Hatta o eleştiriyi 
mümkün mertebe, görünmez, duyulmaz bir hale getirmeliyim gibi yanlış bir refleks 
içerisinde. Hâlbuki herkesin şunu iyi değerlendirmesi gerekir ki, yani siz, sizin bakan-
lığınız, sizin kurumunuz, sizin hükümetiniz içerisinde sizin düşündüğünüz niyette 
sizin uygulayıcılarınızın her biri o uygulama ve anlayış içerisinde olmayabilir. Bunun 
birçok örnekleri var. Dolayısıyla sivil toplumun ve hak örgütlerinin raporlarına daha 
çok dikkat edilmeli, daha çok bunların üzerinde durulmalı ve bunu kendisini yıpratı-
cı çabalar olarak değil, gerçekten üzerine gidilip, çözülmesi gereken meseleler olarak 
değerlendirmeli. 

Şimdi tüm değerlendirmelerde şunun üzerinde çok duruldu. Herkes zannederim artık 
bunun çok farkında. Orta ve uzun vadeli güvenlik endeksli olmayan sosyal politika ve 
stratejilerin geliştirilmesinin, ciddi anlamda geliştirilmesinin hani vaktinin çoktan ge-
lip, hızla geçmekte olduğunu artık herkes -özellikle kamu idaresi açısından- umarım 
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farkında. Bu strateji ve politikanın geliştirilmesinde işte aynen bugünkü toplantıda 
olduğu gibi konunun aktörleriyle hem bu alanda çalışan üniversiteli akademisyenle-
rin birikiminden, hem bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerinden 
yararlanarak bu strateji ve politikaların oluşturulmasının daha ayakları yere basan, 
daha çok taraftarı ve destekleyicisi olan bir politikanın oluşturulması gerekir. 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanının Şanlıurfa örneğinden dile getirdiği koor-
dinasyon modelini çok takdir ettik. Daha önceden biz Mülteci Der’de son iki yılda 
on beş şehirde bunun saha çalışmalarını ve mümkünse bu tarz, tam da bu tarz bir 
koordinasyon mekanizmasının oluşmasına yönelik bir taktik arayışları, bir mekaniz-
ma arayışları çabasında bulunduk. Bunun bu denli güzel bir şekilde, hem de mülte-
ci meselesinin bu kadar kitlesel anlamda büyük yaşandığı bir şehirde bu kadar üst 
profilden yürütülmüş olmasını duymuş olmaktan ben çok memnun oldum. Benzeri 
çalışmaların bence diğer illerde olması gerekir. Ve yereldeki bu koordinasyonların bir 
de ulusal çapta bir üst koordinasyona ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. 

Geçtiğimiz aylarda maalesef yaşadık, pardon ona geçmeden şunu söyleyeyim. Bu ko-
ordinasyonun yapacağı önemli çalışmalardan birisi de kanaatimce dile getirildi. Ulus-
lararası Af Örgütü raporunda da bunun üzerine çok dikkat çekiliyor, yani Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma Kanunundan bahsediyoruz. Ve 22 Ekimde yayınlanan Geçici 
Koruma Yönetmeliğinden bahsediyoruz. Bunlar şu andaki Türkiye’deki uluslararası 
koruma arayanlara, mültecilere ve özellikle Suriyeli mültecilerin başat olarak kendi-
lerine uygulanan temel mevzuat oldu. Mevzuat anlamında hani bu ay sonuna kadar 
çıkması beklenen yönetmelik de yayınlandığında bir mevzuat eksikliği büyük oranda 
kalmayacak gibi. Genelgelerle diğer eksiklikler çözülecek gibi. 

Şimdi bunun bir kere mültecilerin kendilerine ulaştırılması gerekiyor. Yani kâğıt üze-
rinde istediğiniz şeyi yazın, bu hak ve sorumlulukların mültecilerin anlayacağı bir 
dilde, anlayacağı bir şekilde anlatılması gerekiyor. Eş zamanlı olarak kamu görevlile-
rinin bu konularda bilgilendirilmesi gerekiyor. İldeki bir il sağlık müdürlüğüne, bir 
hastaneye, bir okula, AFAD’ın bir ofisine giden bir mülteci “yok, bizim öyle bir şeyden 
haberimiz yok, bu uygulama yok” cevabıyla karşılaşmaması gerekiyor. Yani kamu 
personelinin hızlıca görevlendirilmesi gerekiyor. Eş zamanlı olarak sivil toplumun 
bilgilendirilmesi gerekiyor, ama buradaki sorumluluğu yine sivil toplumun kendisine 
vermek daha doğru olur. Yani bizlerin, bu alanda çalışan başka kadın, çocuk, engelli, 
gençlik sivil toplum örgütlerini hızlıca bilgilendirmemiz gerekiyor.

Hukuki yardım bu noktada çok önemli. Gülden Hanım kısmen değindi, ama çok çok 
konuşulmadı. Şöyle bir durum var, haklara kavuşmada Suriyeli mülteciler ve diğer 
mülteciler son derece bilgisiz. Hâlbuki Baroların adli yardım mekanizmaları var. Ya-
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bancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu iki yerde (57/7 ve 81. maddelerde) Barolara, 
Avukatlık Kanununa atıf yaparak sorumluluk, pozitif sorumluluk yüklüyor. Aslında 
başka kanunlarda adli yardımdan ayrıca yararlanabilirsiniz diye atıf yapılmazken, bu-
rada Barolar belki de bundan hani kaçmasınlar, kaçınmasınlar diye ismen belirterek 
pozitif sorumluluklar yüklüyor. Fakat görüyoruz ki (bizim bu alanda da çalışmala-
rımız var bazı Barolarla), çok büyük bir oranda Baroların bundan haberi yok, yani 
kanundan haberi yok. Bazıları haberi olsa bile görmezden geliyor. Bazıları kendisine 
müracaat yapılsa bile reddediyor. Az sayıda bu konuda duyarlı Baronun adli yardım 
hizmetini bu alanda çalışacak avukatları sertifikalı eğiterek yardım etme çalışmaları 
başladı. Bunun hızlıca artması gerekiyor. Orda sadece iltica ve uluslararası koruma 
taleplerinden değil, boşanma, ev içi şiddet, ne bileyim kira ilişkileri gibi normal bir 
Türk vatandaşı adli yardımın hangi alanlarından yararlanıyorsa, onlardan da yararlan-
ması gerekiyor. Çünkü adli yardımdan yararlanmak için vatandaş olmak şart değil. 
Bu ülkede yaşayıp, hukuki ilişkiye giren herkes için bu mekanizma gayet güzel bir 
şekilde uygulanabilir.

Yine bu bahsettiğimiz koordinasyona bağlı olarak Türkiye’deki bu alanı yürüten otori-
telerin (ki şu anda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) AFAD’tan ziyade bu konu-
daki merkezi strateji ve politikaları yürüten kurum olarak öne çıkıyor, kanuni görevi 
de o) şimdiye kadar benim görebildiğim kadarıyla gölgede kaldılar. Pek kamuoyunun 
önüne çıkan bir açıklamalar yapmadılar. Hâlbuki tüm şu konuştuğumuz meselelerden 
sorumlu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü içerisinde bir Uyum Başkanlığı var, ama o kişi 
nedense konuşmuyor. Daha çok sorumluluk ve inisiyatif alıp, hem kamu içerisinde 
hem sivil toplum içerisinde saydığımız aktörlerle bir işbirliği geliştirilmesi gerekiyor. 
Ve hem yurt içindeki ulusal, hem de uluslararası kuruluşların bu alandaki çalışmaları-
na hani gerçekten engel olunmayıp yardımcı olunması gerekiyor. Yani yardım etmek 
isteyen bu kuruluşlara yardımcı olunması gerekiyor. Bu kapsamda Gülden Hanımdan 
bu teklifin gelmesi de bizim için manidar oldu. Biz İHH bu konularda en rahat çalışan 
kurum zannediyorduk. Demek ki, İHH da çok sorunla boğuşarak bunları yapmaya 
çalışıyor. İnanın bizim kulağımıza da gelen, çok fazla bürokrasiyle mücadele ederek, 
boğuşarak bu çabalar oluşturulmaya çalışılıyor. Büyük bir zaman ve enerji, sinir harbi 
buraya gidiyor. Hiç buna gerek yok. Elbette bir şey yapılabilir. Bu konuda dikkatli 
olunabilir, ama bu dikkati çok abartmaya hiç gerek yok yani sivil topluma bakış açısı-
nın biraz değişmesiyle yapılabilecek çok şey var. Bilmiyorum sürem ne kadar?

Nihat BULUT

Aştık, toparlarsan çok memnun olurum. Ben kesmek istemedim tabi. 
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Taner KILIÇ 

Yani gün içinde dile getirilen sorunlar çok fazla var ama Metin Ağabey ben sana bı-
rakayım istersen. Sen diğer sınırlarda, kayıtta, sağlık, eğitimde, çalışma gibi alanlarda 
eklemeler yapabilirsin. Ama bunların gördüğüm kadarıyla daha alt başlıklarla, daha 
belki farklı çalışma gruplarıyla toplantılar organize edilebilir. Yani “hep beraber” top-
lanıp çalışma hakkını konuşmamıza gerek yok. Ama şurada uzman olan 15 kişi için 
çalışma yaşamına yönelik sorunlar için ayrı bir toplantı olabilir. Eğitim için bir başka 
10 kişi toplanabilir. Bunun gibi. O tarz alt başlıklarla bu sürecin devam edeceğini 
umuyorum, diliyorum. Çok teşekkür ederim.

Nihat BULUT

Biz teşekkür ediyoruz efendim, çok sağ olun ağzınıza sağlık. Şimdi artık konukları-
mıza dönebiliriz. Evet, Abdullah Bey’den başlayacağız, Suruç Kaymakamı, Buyurun.
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Katılımcılarla Birlikte Sorun Alanlarının ve 
Çözüm Önerilerinin Tartışılması

Abdullah ÇİFTÇİ Suruç Kaymakamı

Teşekkür ederim Sn Başkan. Öncelikle çalıştaya katılan herkese teşekkür ederek baş-
lamak istiyorum. Güzel bir çalışma oldu. Biz alanda bazen yalnızlıktan şikâyet edi-
yoruz. Burada aslında yalnız olmadığımızı görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Evet, 
Suruç, Kobani yaklaşık 3 aydır Türkiye’nin gündeminde hatta dünyanın gündeminde. 
Ama biz, ben kaymakam olarak yaklaşık 1,5 yıldır oradayım. Suruç kadar 1,5 yıldır 
aynı şekilde, Kobanililer Kobani’deyken de onlarla iletişim halindeydik, yardım gö-
türüyorduk Büyükşehir Belediye Başkanımızın belirttiği gibi. Tabi önceki süreçlerde 
aslında Kobani ülkemizden ayrı bir ilçeden çok sanki bir ilçemiz gibi bütün yardımlar 
ve bütün hastalar ve diğer bütün alt yapı Suruç’ta Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan kar-
şılanıyordu.

Ayın 18’i, 18 Eylül 2014 tarihinde ilk gelen göç dalgası, biraz önce mülteciler koordi-
nasyonundan Volkan Bey sınırda bekletilme oldu gibi bir ifade kullandı. Aslında ayın 
18’inde 5 bin kişilik ilk dalga geldiğinde biz Suriye’deki muhataplarımızla görüştük. 
Hatta Kobani’nin yöneticileriyle görüştük, onların ricası üzerine Türkiye’ye kabul et-
medik ilk gün. Çünkü kabul edilmesi durumunda bir endişe yaratacağı ve her yerden 
göçün geleceği yönünde bir algı vardı, bir endişe vardı. Dolayısıyla bir 5 bin kişilik 
bir grup sınırda bekletildi. Ertesi gün IŞID saldırılarının artması üzerine bir noktadan 
başlandı kişiler alınmaya. Yaklaşık 10 bin kişi bir noktadan alınmaya başlandı. Ama 
yarım saat içerisinde yaklaşık sınırın 10 noktasında 10 ayrı yerde bu mülteciler sınıra 
yığılmaya başladı. Ve bir günde ilk günde 60 bin kişi, 2. günde 65 bin kişi alındı an-
cak bu kadar büyük bir sayıya rağmen ki 1 hafta içerisinde 170 bine yakın kişi aldık 
Suriye’den. Bu kadar kısa süre içerisinde, bu kadar insan alınmasına rağmen 4 ma-
yının patlamasından kaynaklanan yaralanmalar dışında ki büyük yaralanmalar değil 
bir ölüm olayı yaşanmadı. Çok büyük bir yaralanma olayı yaşanmadı ve hiçbir kayıp 
vakasına rastlanmadı. Aileler bölünmeden ve çocuklarını kaybetmeden ülkemizin sı-
nırları içerisinde kabul etmiş olduk. Ve çok hızlı bir şekilde daha önce bu problemin 
olabileceğini, göç dalgasının olabileceğini planladığımızda çok kısa bir süre içerisinde 
önemli bir kriz ortamı oluşmadan bu insanlar başlarını sokabilecek yerlere, akrabala-
rının yanına, kampa gelmek isteyenlere kampa yerleştirilmiş oldu. Ve ilk planda çok 
büyük gibi görünen sıkıntı aslında hafif atlatıldı. 

Tabi, ilçemizin 207 mezrayla beraber yerleşim birimi var ve ilçe merkezinin her nok-
tasında şu anda Suriyeli var. İlçe nüfusumuz köyleriyle beraber 101 bin şu an itibariy-



126

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

le ilçemizde 80 bin Suriyeli misafir ediliyor. Büyük bir rakam, birçok köyümüzde köy 
nüfusunun 2 katı kadar Suriyeli var. Bunun getirdiği sorunlar takdir edersiniz ki kolay 
değil çözümü. Kamplarda kalan gerek bizim gerek AFAD’ın kontrolünde gerek yerel 
yönetimlerin belediyelerin kontrolündeki kamplarda kalanların sayısı 20 bin civarın-
da. Geri kalan 60 bin köylerde, mahallelerde, kendi buldukları yerlerde kalıyorlar.

Ve biz bir lojistik merkez oluşturduk ilk başta ve bu sivil toplumdan gelen, AFAD’ 
dan, Kızılay’dan gelen bütün yardımlar bu lojistik merkezine geliyor ve köylerde, ma-
hallelerde, kampın dışında kalan bütün Suriyelilere dağıtılmaya başlandı. İlk planda 
hemen ilk yaptığımız iş, sosyal incelemeci, vakıflarda çalışan sosyal incelemeci arka-
daşları bir araya getirdik ve bütün köylere bir anda girerek bir hafta içerisinde adrese 
dayalı nüfus sayımı yaptık. Biyometrik kayıttan önce adrese dayalı nüfus sayımı yaptık 
ve bu nüfus sayımına göre yardımları dağıtmaya başladık. Ailelerin ihtiyaçlarını aldık. 
Şu an Suruç’un en uzak köyünden en yakın mahallesine kadar bütün yerlerde en az 4 
kere her bir aileye gidilmiş vaziyette yardımlar dağıtılıyor.

Tabi çok ciddi bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız aslında. Yani şu ana kadar Tür-
kiye’ye giren en hassas grup bizim ilçemizde. Ufak bir olayın çok büyütüldüğü Tür-
kiye’nin bütün ilçe, illerini etkilediği bir siyasi krize dönüştürebileceği bir ortam var. 
Her gün karşıda yine Kobani bölgesine yardım gidiyor ve her gün oradan gelen yaralı-
lar alınıp tedavi ediliyor. Şu ana kadar belki ilgi çekicidir yani işin güvenlik boyutunu 
da biraz tabi ön plana çıkarmak lazım. Şu ana kadar 200’ün üzerinde Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşının cenazesi geldi Kobani’den. Ancak bugüne kadar tedavi ettiğimiz 
yaklaşık 1200 yaralının içerisinde hiçbir Türkiye vatandaşı olarak müracaat eden yok. 
Aslında bunların birçoğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama Suriye kimliğini temin 
etmek artık zor değil Suriye’de. Suriye kimliğini temin ederek Türkiye’ye bir şekilde 
bütün suçlarından arınmış, katıldığı örgütlerden ya da Türkiye’den daha önce kaç-
mış gitmiş, işlediği suçlardan dolayı. Şimdi Türk vatandaşı olmasına rağmen mülteci 
kimliğiyle Türkiye’de dolaşan ve aslında güvenlik açısından da önemli risk oluşturan 
insanlar var. Bunu ayırt etmek çok zor. Şimdi bu şekilde tespit ettiğimiz daha önce 
Türkiye’de suç işlemiş, gözaltına alınan, tutuklanan insanlar var. Ancak tespit edilme-
si eğer daha önce Türkiye’de kimlik kartı, parmak izi yoksa bunu tespit etmeniz çok 
zor. Ancak istihbarat çalışmalarıyla belki bir yere kadar. Ama şu anda Suruç’tan gelen 
Türkiye Cumhuriyeti’nin topraklarında ama Türkiye vatandaşı olmasına rağmen mül-
teci sıfatıyla dolaşan önemli sayıda insan var.

Tabi gelen kitlenin politize edilmesi yönünde de çok ciddi gayret var. Buna rağmen 
bugüne kadar Kobani’den gelen insanların Suruç’ta hiçbir suça karışmadıklarını ra-
hatlıkla ifade edebilirim bu memnuniyet verici bir durum. Yine başka yollarda kadın 
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istismarı konusunda, diğer konularda bugüne kadar hiçbir vaka ulaşmadı en azından 
güvenlik güçlerine. Bizim kayıtlarımıza böyle bir olay geçmedi. Bütün birimlerde tabi 
AFAD, Kızılay, artık bu işi aslında Türkiye iyi yapıyor. AFAD da, Kızılay da ve böl-
gedeki bütün kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları yerli yabancı bütün sivil toplum 
kuruluşları bu mülteci konusunda önemli tecrübeler edindiler ve aslında yardımlar 
tahmin edilenin çok ötesinde çok hızlı bir şekilde ulaştı. Hatta yardımların fazlalığın-
dan yardımları satıp paraya çevirmeye başlayan Suriyeliler de var. Bunu da koordine 
etme konusunda ciddi gayretlerimiz var çünkü her sivil toplum kuruluşu kendi başı-
na yardım dağıtmak istiyor. Biz de onları bizim çatımız altında bizim yönlendirdiği-
miz yerlere mükerrer olmaması adına bizim koordinasyonla dağıtılmasını istiyoruz.

Tabi sözü fazla uzatmamak adına iki, üç problem belirterek konuşmamı bitirmek 
istiyorum. Suriyeliler gelirken araçlarını getiremediler. Daha doğrusu bizim mayınlı 
bölgeye kadar getirdiler, mayınlı bölgenin iç tarafına alamadık. Belli prosedürlerle ala-
madık. Şuanda Türkiye topraklarında tren yoluyla tel örgü arasında Suruç’ta bekleyen 
yaklaşık 40 bin araç var ve araçlarını beklemek adına Türkiye’ye gelmeyip, ama Tür-
kiye topraklarında ama sınırın bu tarafına geçemeyen yaklaşık 1000 civarında araçla-
rının başında bekleyen insan var. Bu konu defalarca bakanlık seviyesinden gündeme 
getirilmesine rağmen herhangi bir çözüme ulaştırılamadı çünkü bu araçların birçoğu 
iş makinesi, biçerdöver vb büyük araçlar. Bunların Türkiye’ye nasıl kabul edileceği 
konusunda ciddi hukuki problemler var. 

Yine sınırda hayvanlar bekliyor yani onların yemleri, suları bizim tarafımızdan karşı-
lanıyor. Birçoğu kaçak yollardan Türkiye’ye girmiş olmasına rağmen halen bekleyen 
hayvanlar var. Bu konuyu da biraz Suriyelilerden kaynaklanan yani Tarım Bakanlı-
ğı’nın teklif ettiği fiyatı kabul etmemelerinden kaynaklanan sıkıntılarla halen orda 
bekleyen hayvanlar var. Bu araç ve hayvan sorununun biran önce bitmesi gerekiyor. 

İkincisi kampların dışında kalan kişilerden ilaçların %20’lik pay alınması sıkıntı, pa-
rası olmayanlar bu ilaçları alamadıkları için bu katkı payını veremedikleri için sıkıntı 
yaşıyorlar. Başka bir problem aslında Suriyelilerin yükünün birkaç ile paylaştırılması 
da o iller açısından ciddi bir sıkıntı. Urfa, Gaziantep, Hatay, Kilis gibi iller bu yükü 
ciddi oranda üstleniş durumdalar. İstanbul’da, Ankara’da farklı illerde sokakta di-
lencilik yaparken yakalanan bütün Suriyeliler bizim taraflara gönderiliyor. Aslında 
yükün diğer iller tarafından da paylaşılması gerekiyor ki bu işi hafif atlatalım.

İsimleri Tespit Edilemeyen Katılımcıların Karşılıklı Konuşmaları:

- Kaymakam Bey, bu konuda bir genelge var değil mi Hakan, genelge mi şey mi? Ne var? 

- Neyle ilgili olarak?
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- Yani bu yeni gelenlerin de bölgedeki illerde kalacağına dair bir şey var.

-  Yani bu özel anlamda, spesifik anlamda dilencilik yapanların…

-  Yok, yok dilencilik yapanlar değil. Yani yeni gelecek olanların da bölgede kalması-
na dair bir düzenleme var galiba?

-  Böylesi bir düzenlemeden biz of the record bir şekilde haberdar olduk. İçişleri 
Bakanlığının hizmete özel olarak göndermiş olduğu bir genelgeden bahsediliyor. 
Ancak bu genelge hizmete özel düzenlendiği için sivil toplum örgütlerini resmen 
İçişleri Bakanlığı bilgilendirmemiş vaziyette ve bizim şu anda İçişleri Bakanlığı ka-
ranlık kutumuz. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve 
yine benzer şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile temel sorun olanlar 
üzerinde iletişime geçerek bazı çözüm üretme konusunda diyaloglar geliştirmekle 
birlikte İçişleri Bakanlığıyla gereken düzeyde diyalogu sağlayamıyoruz. Biraz önce 
de söyledim. Mesela bu cümleleri konuşurken bizim Kilis’teki ofisimize şimdi yak-
laşık yarım saat önce polis gelmiş. Bütün çalışanlarımızın ismini, listesini, Suriye-
lileri falan istemiş. Gelip gidiyorlar yani böyle bir şey var. Yani İçişleri Bakanlığıyla 
sivil toplum örgütleri arasında bir Türkiye’nin ezeli, ebedi bir gerginliği var dolayı-
sıyla genelgeyi ben okudum ama aslında onu benim okumamam gerekiyordu. Bir 
şekilde okudum. Evet, böyle bir İçişleri Bakanlığı Genelgesi var, gördüm, elimde 
de var ama bunu açıklayamam burada. 

Evet, hayır yani burada şu açıdan çok önemli, zaten nüfusunun çok üstünde kişileri 
almış olan bu illere yeniden yüklenmek oraları iyice güç duruma sokacaktır. 

Abdullah ÇİFTÇİ

Kayıt merkezlerinin belli illerle sınırlı tutulması aslında birçok Suriyeli misafirin geçici 
barınma altında ülkemize sığınanın kayıt edilmemesi sorunuyla karşı karşıya kalı-
nıyor. Suruç özelinde 65 bin kişinin biyometrik kaydını almış durumdayız. 70 bin 
civarında Suruçlunun olduğunu tahmin ediyoruz. 70 bin ile 80 bin arasında. 65 bin 
biyometrik kayıt alınmış durumda ve kayıtlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Aslında 
kayıt alanına ulaşma ile ilgili şu anda herhangi bir sıkıntı yok çünkü köy köy servis 
dolaştırılarak gelmek isteyenleri oralara, kayıt alanlarına ulaştırıyoruz. 

Önemli sorunlardan birisi köylerde ya da mahallelerde vatandaşın tahsis ettikleri ev-
lerde kalan Suriyelilerin elektrik, su abonelikleri ile ilgili ciddi sıkıntıyla karşı karşı-
yayız. Hemen her gün vatandaşların bu şekilde biz Suriyeli misafir ettik ama şu kadar 
elektrik, şu kadar su geldi. Bunları kim ödeyecek? Sorunuyla karşılaşıyoruz. Aslında 
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biraz önce Mehtap Hanım zannedersem bu sorunun aşıldığı abonelik yapılabileceğini 
belirtti göç idaresinden. Ancak bunu kurumların uygulaması noktasında şu anda sı-
kıntılarla karşı karşıyayız. Kimisi göç edenlerinden bir de beyin göçü yaşatmamamız 
lazım. Aslında çok nitelikli gelen misafirlerimizin içerisinde Türkiye’de yeterince belki 
çalışma koşulları bulamadıkları için Avrupa’nın diğer yerlerinde ya da dünyanın diğer 
yerlerine göç eden doktorundan mühendisine, nitelikli misafirlerin Türkiye’de tutul-
masının yararlı olacağını değerlendiriyorum.

Eğitim konusunda Türkiye’nin bir karar vermesi lazım. Bunlar hangi şekilde eğitile-
cek, nerede eğitilecek? Çadır kentlerin içinde sıkıntı önemli oranda aşılmış durumda 
ancak çadır kentlerin dışında kalan yerlerde uluslararası, UNICEF ve RET kuruluşları 
ile işbirliği şeklinde bu hizmet götürülmeye çalışılıyor. Ancak bu konuda bence devle-
tin çok daha sahiplenmiş şekilde kendi dilini de öğreterek Türkçeyi öğreterek eğitime 
devam etmesi gerekiyor. Yine burada verilen eğitim gerek çadır merkezlerinde, gerek 
dışarıda verilen eğitimin yarın öbür gün Suriye’de denkliğinin olup olmayacağı, geçer-
liliğinin olup olmayacağı konusunda da sıkıntılar var. Bunların da bu şekilde çözül-
mesi gerekiyor. Baştan beri Suruç’ta bu göç dalgasının başlamasından bugüne kadar 
gerçekten Sivil Toplumun çok ciddi katkılarını aldık. Bazı serzenişlerde bulunuldu 
“kamplara giremiyoruz” diye. Gelip, Suruç’a gelip bize müracaat eden hiç kimseyi 
geri çevirmedik biz, iyi niyetlerle kampa gitmek isteyenleri. Ancak tabi herkes iyi 
niyetle gelmiyor, yani bunu da göz ardı etmek lazım. Burada siyasi ve hassas bir kitle 
var. Bu kitleyi provoke etme amaçlı gelenler de var. Yani dolayısıyla bazen, güvenlik 
noktasında belli elemelerin yapılması yanlış anlaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. 
Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

Nihat BULUT

Çok sağ olun, teşekkürler. Şimdi Metin Bey aramızdan ayrılmak zorunda, yabancı 
misafirleri var, 6’da buluşacak. Dolayısıyla onun değerlendirmesini hemen alalım. 
Kendisini tanıyorsunuz zaten. Buyurun

Metin ÇORABATIR İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği

Çok özür dilerim hakikaten 6’da buluşmam lazım. Kısaca bir iki gözlemimi sizinle 
paylaşmak istiyorum rapora geçmesi açısından.

Birinci gözlemim şu; Mülteciler için çeşitli hizmetleri, politikaları planlarken onları bu 
süreçlere dâhil etmek gerekiyor. Aramızda bu salonda Suriyeli iki değerli konuğumuz 
da bulunuyor. Muhakkak bu trajediyi en iyi onlar hissediyor. Yani bizim ne yapılması 



130

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

gerektiği veya ne yapıldığı hakkında bir bakış açımız var. Ama bir de onların hisset-
tikleri, yaşadıkları var. Yani biz hep Türkiye’de güzel işler yapıyoruz Suriyeliler için 
diyoruz. Ama Suriye’deki yerinden edilmiş insanlar, potansiyel mülteciler ve buradaki 
mülteciler ne düşünüyor? Onlara kulak vermemiz lazım daha iyi şeyler yapabilmek 
için. Bir örnek vereyim; IGAM olarak bir hafta önce Francesca Borri adlı İtalyan bir ga-
zeteciyi davet ettik, konferanslar vermesi için. Sn. Borri, 2 sene Halep’te kaldı. Biliyor-
sunuz hükümetimiz, Halep’ten büyük bir göç olma ihtimali üzerine dış politika üre-
tiliyor şu sıralar. Francesca’nın söylediği şuydu; Halep Esad kuvvetlerinin eline düşse 
de potansiyel mültecilerin çoğu gelmek istemeyecek. Bunun bir nedeni Halep’teki 
muhalefetin kontrolündeki bölgelerde yaşayan Suriyeli sivillerin çoğunun hâlihazırda 
Hükümet kuvvetlerinin kontrolündeki bölgelere geçmiş olmaları. Çünkü Suriye’ye 
gönderilen uluslararası yardım sadece hükümet kontrolündeki yerlerde dağıtılıyor. 
Muhaliflerin bölgesinde insanlar açlıktan ot yiyorlar. Aç kalmamak için istemeseler 
de geniş bir nüfus Esad yönetiminin kısmına geçmiş durumda. Veya Esad’dan çok 
nefret ediyorlarsa yakınları Esad’ın varil bombalarıyla öldürülmüşse İŞİD bölgesine sı-
ğınıyorlar. Orada da yardım dağıtımı var. Ayrıca Türkiye’de bulunan akrabalarından, 
tanıdıklarından, özellikle kentlerde yaşayan mültecilerden Suriye’ye hayat şartlarının 
giderek zorlaştığı bilgileri geliyor. Eğer bu gözlemler doğru ise dış politikamızı belki 
gerçekleşmeyecek yeni bir göç dalgası ihtimaline dayandırarak uluslararası toplumu 
Suriye’de güvenli bölge kurulmasına ikna etme çabalarına odaklamak vakit kaybı ol-
maktadır. Bu örnek, gerek Suriye içindeki nüfus hareketlerini, gerekse Türkiye’deki 
Suriyeli mültecilerin algılarını hesaba katmanın önemini gösteriyor sanırım. Planları-
mızı, stratejimizi, yatırımlarımızı onlarla diyalog içine girerek yapmalıyız. Onlar için 
düşünmek yerine onlarla diyalog içinde, onların ihtiyaçların kendi ifadelerini temel 
alarak sorunlara yaklaşmamız gerekir. 

Bir başka gözlemim bilgi paylaşımı konusunda. Murat (Erdoğan) Hocamızın sabahki 
oturumda söylediği şeylerden birisi bilgi paylaşımındaki eksiklerdi. Devlet kurum-
larından veri almak çok zor. Bu çok önemli bir konu. Politika oluşturmak, strateji 
oluşturmak için bilgiye ihtiyacımız var. Onu bulmakta zorluk çekiyoruz. Veriniz ol-
mayınca kime nasıl yardım yapabilirsiniz? 

Üçüncü bir gözlemimi de paylaşmak isterim: Sabahtan beri yapılan görüşmelerde do-
ğal olarak bir kavram kargaşası içinde olduğumuz ortaya çıkıyor. İşte, Sevgili Nuray 
(Ekşi) Hocam da söyledi. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasası sığınma konusun-
da 4 tane kategori getiriyor: “Şartlı mülteci”, “başvurucu”, “mülteci”, “ikincil koruma-
dan yararlananlar”. Bunun üstüne bir beşincisi geldi, 91. maddeye göre kitle halin-
de gelenler “geçici korumadan yararlananlar” diye niteleniyor. Aslında Türk sığınma 
sistemi, Avrupa’dan gelenler dışında herkes için geçici nitelikte. Çünkü Türkiye hala 
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1951 Cenevre Sözleşmesi’ne coğrafi kısıtlama uyguluyor. Avrupa dışından gelen her 
sığınmacının ülkeye girmesine Türkiye tarafından başka bir ülkeye yerleştirilmek 
koşuluyla izin veriliyor. Coğrafi kısıtlamanın sürdürülmesi kavram kargaşasına yol 
açıyor. Sığınma sistemimizin geçici niteliği, entegrasyon konusunu hiç düşünmemiş 
olmamıza yol açtı. Mülteciler için kalıcı çözümler gerekiyor. Uluslararası toplumun 
kabul ettiği üç önemli kalıcı çözümü, ülkesine gönüllü geri dönüş, sığındığı ülkeye 
uyum ve bir üçüncü ülkeye yerleştirme diye özetleyebiliriz. Suriyeli mültecilerin kısa 
dönemde ülkelerinde bir istikrar ve güven ortamı oluşmayacağını varsayarsak, imdi 
karşılaştığımız bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Entegrasyonu hiç birimiz bilmi-
yor. Türkiye bilmiyor. Bugüne kadar Türk sığınma sistemi tamamen bir havuz siste-
mine dayanmıştı. Sınırları Türkiye kontrol ediyor. Çıkışı da Birleşmiş Milletler Mülte-
ciler Yüksek Komiserliği kontrol ediyor. Havuzdaki su taşmadıkça sistem de işliyordu.

Bugün 1,7 milyon Suriyeli mülteci var. Bir yandan da Kasım 2014 sonu itibariyle 
189 bin Suriyeli veya Avrupalı olmayan mülteci var. Dolayısıyla bu yüksek sayılar 
nedeniyle artık hiçbir ülkeye bu insanları yerleştirmemiz söz konusu değil. Suriyeliler 
Türkiye’de ne kadar kalabilirler onu kimse şu anda bilemez. Belki yarın gidebilirler 
belki hep bizde kalırlar. Ne kadarı gider? Onlar spekülatif şeyler ama o insanların, 
Türkiye’de kaldıkları sürece haklarından tam olarak faydalanacakları ortamları bizim 
yaratmamız lazım. Bu hem Türkiye için hem onlar için önemli. 

Son olarak, şunu söylemek istiyorum: Bir kişiyi mülteci yapan kendi ülkesindeki ko-
şullardır. Nuray Hocamız 1951 tarihli Cenevre sözleşmesinden bahsetti. Sözleşmenin 
yaptığı bir mülteci tanımı var. Bu tanım daha sonraki anlaşmalarla genişletildi. Savaş, 
iç savaş, yaygın şiddet gibi olaylardan dolayı can güvenlikleri olmadığı için ülkesinden 
kaçan insanları da mülteci sayılıyorlar. Devletlerin o gelen insanlara verdiği statüler 
ne olursa olsun temel olan insanların neden ülkelerini terk ettikleri. Dolayısıyla hak-
larıyla hukuklarıyla mülteci kavramı şu andaki normların ulaştığı noktada bir tane 
mülteci kavramı var.

Türkiye yine bahsedildi coğrafi kısıtlama uygulayan üç dört ülkeden biriyiz. Onu kal-
dırmadığımız sürece hep böyle işte yamama tanımlarla, sorunlara yeni çözümler ara-
yacağız. Benim naçizane gördüğüm olay bu şekilde. Artık üçüncü ülkeye yerleştirme 
Türkiye’deki mülteciler için mümkün değil. Alev Hanım söyledi, Batılı ülkelerden 
Suriyeli mülteciler için Türkiye’den yerleştirmek amacıyla komik rakamlarla kotalar 
açılıyor, 5 bin kişi 3 bin kişi alacağız deniyor. Bu düşük miktarlar bile alkışlanıyor 
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından. Üçüncü ülkelere yerleştirmenin çok 
sınırlı olduğu gerçeğini de hesaba katarak, artık, “bu arkadaşlarla, yani Suriyeli kom-
şularımızla artık bir arada yaşayacağız. Onlar bizden birileri olacak” dememiz lazım. 
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Onların ülkemizde insan onuruna yaraşır bir biçimde güzel yaşamasını ve Türkiye’nin 

ekonomisine, kültürüne katkıda bulunmasını sağlayacağız. Yarın ülkelerine döner-

lerse kendi ülkelerinin yeniden inşasında buradaki tecrübelerinden yararlanacaklar. 

Teşekkürler.

Nihat BULUT

Biz teşekkür ediyoruz çok sağ olun, gerçekten çok faydalandık. Evet, şimdi soldan 

başlayalım hep sağdan gittik. Evet sizden isim özellikle alalım ki kayda geçiyor. 

Av. İbrahim ERGİN Uluslar Arası Mülteci Hakları Derneği

Ben de katılımcı, konuşmacı ve organizasyonu üstlenen kuruma şükranlarımı su-

nuyorum öncelikle. Uygulamada alanda çalışan bir sivil toplum kuruluşunun üyesi 

olarak bazı sorunları aktarmak istiyorum. Sorun ve soru, hem soru hem sorun. Bu 

bahsedildi, Taner Hocam bahsetti, bu temel hak ve özgürlükler konusunda kısıtlayıcı 

mevzuatın bizden gizlenmesi uygulamada birçok haksızlıkları beraberinde getiriyor. 

Biz bir hukukçu olarak, vatandaş olarak veya yabancı olarak, yabancılar şube müdür-

lüğüne veya farklı birimlere gittiğimizde bize sizin başvurunuzu alamıyoruz veya şu 

evrak eksik dediğimizde, nerden kaynaklanıyor dediğimizde o tamamen keyfi de bir 

cevap olabilir. Mesela harç olarak 300 TL söylemişse bunun bir denetimi olmadığı için 

o anki keyfi de bir evrak isteyebilir. Bunun denetimini yapamadığımız için biz çok 

büyük sıkıntılarla en azından hukukilik açısından bu bir sıkıntı doğuruyor. Bundan 

vazgeçmeliyiz diye düşünüyorum. Ve bunla ilgili ne zaman vazgeçilecek yabancılar 

konusunda bunu da dikkatlerinize sunuyorum. 

İkincisi bu Suriyelilerin kayıt altına alınan sistemle ilgili son zamanlarda bir sıkıntı var. 

Bu nedenle son bu hafta içerisinde birkaç vakaya denk geldik. Suriyelileri kayıt altına 

almak istiyoruz. Ama sistem çalışmadığı için yeni alınan bir sistemde sıkıntı olduğu 

için. Bu arada bu sorular genelde hep Mehtap Hanım’aydı. Burada onun yerine cevap-

layabilecek? Veya Mehtap Hanım yok herhalde burada? Tamam, sistem sıkıntısı oldu-

ğu için 2 gün 3 gün tutuluyor Suriyeliler, normalde serbest bırakılacaklar ama polisler 

de sürekli sistem çalışıyor mu diye kontrol etmiyorlar. İşte bir ara fark ederlerse siste-

min çalıştığını işlemlerini yapıyorlar ve kartını verip, bahsedilen kimlik tanıtma kartını 

veya geçici korunma kartını verip serbest bırakacaklar ama bazı vakalarda bir hafta 

bile kaldığı oluyor kötü koşullarda nezarethanede Suriyelilerin. Bu bir sistem sıkıntısı 

bununla ilgili ne yapılacak ne edilecek bilemiyorum ama çözülmesi gereken bir sıkıntı. 
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Bu yabancılar müdürlüğü ile göç müdürlüğü arasında bir entegrasyon sıkıntısı vardı, 
ilk başta çok daha görülür bir sıkıntı vardı. Bir mevzuat olmadığı için ve genelgelere 
göre işlemler yürütüldüğü için zaten şuan yabancılar şube müdürlüğü biz bıraksak 
bu sivil inisiyatif bu süreci zaten yürütemeyecek. Bize muhtaçlar ve onlar bilmiyorlar. 
Yani bir sistemle yani aslında amirleri olan bir sistemi dikkate alabilecek bir başlangı-
cı olmadı. Ve şuan uygulamadaki sorunların birçoğu bundan kaynaklanıyor. Bunun 
denetimi nasıl yapılacak biz mesela bazı vakalarda işte sağa sola şikâyetler yapıyoruz 
bunlarla ilgili. Göç müdürlüğüne diyoruz ki gelin şu sivil birisini gönderin şurada 
yarım saat dursun diyoruz bir baksın ne var ne yok yani orada oturduğumuz yerden 
kanunlar güzel demek güzel ama uygulamada güzel değil hiç bir şey. 

Bunlarla ilgili bir denetim de yapılmadı özellikle havalimanı konusunda bir şeffaflık 
yok. Avukatın ve yasal danışmanların uluslararası koruma, havalimanları için konu-
şuyorum, uluslararası koruma talebinde bulunmak isteyen yabancı zaten yakın sınır 
dışı alanda ülkeye bile girememiş ve polisler hiç dinlemiyorlar. Yani bu zamana kadar 
bizim müdahalemiz olmadan kendi başına dilekçesini kabul ettirmiş bir vakaya rast 
gelmedik biz. Biz müdahale ederek iki üç saatlik bir izin prosedürü eğer mesai saatleri 
içerisindeyse bu sıkıntıyı böyle aşıyoruz. Ama değilse akşam vakitlerinde veya hafta 
sonlarında biz kesinlikle oraya yasal olarak giremiyoruz. İzin alabileceğimiz bir merci 
yok ve polis ve gümrük kesinlikle bizi oraya sokmuyor. Dilekçeyle faks gönderdiği-
mizde veya başka şekilde kendimizi anlatmaya çalıştığımızda kesinlikle ulaşamıyoruz 
ve mülteciler geri gönderiliyor. Bazıları şuan Rusya’da ya hapis, sadece öğrenciler bazı 
vakalarla ya da haber alınamıyor birçok vaka var böyle. Ve bu bizi kahrediyor. Çoğu 
kez orada ben uygulamada çatlıyorum öleyim istiyorum o havalimanında. Her zaman 
da söylüyorum bunu o kadar çaresiz hissediyorum kendimi. Ve ne kadar başvuru 
yapsak bu konuyla ilgili hem havalimanlarına hem de göç müdürlüğüne yani birçok 
alanda konuştuk. Bunla ilgili hiç bir şey yok. Bir sürü orada mevzuat boşluğu var, sı-
kıntı var ama bu sıkıntı olduğunu herkes bilsin, bunun için mücadele edecekleri etsin. 
Biz tek başımıza veya başka varsa bilmiyorum edenler. 

Bu Antalya’da çıkartılan Suriyeli genelgesi pasaportu olmayan veya ikameti bulunma-
yan Suriyelilerin Antalya’da barındırılamayacağına ilişkin ayrılıkçı bir genelge çıkar-
tıldı. Bununla ilgili biz bir dava açma hazırlığı içerisindeyiz ama böyle bir anlayış var. 
Doğu’daki iller işte tüm sivil inisiyatifleri, kamu kurumları ve halk bununla mücadele 
ederken, ekonomik durumu daha iyi olan bir il hiç ayrım gözetmeksizin belki ikameti 
yok pasaportu yok ama kendi işinde gücünde olan yani burada ayrım gözetmeksizin 
ilçe emniyet müdürleri falan bu konuda açıklama yapmıştı belki bilirsiniz. Böyle bir 
sıkıntı var bunun da belki eleştirilmesi gerekiyor. 
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Bu Suriyelilerin, bir sürü sorularım var bu arada, hızlı hızlı geçiyorum. Suriyelilerin 
evlenme işlemleri sorunsalı var. Mevcut mevzuata göre yabancıların Türkiye’de evle-
nebilmesi için ülkelerinden bekârlık belgesi almaları gerekiyor. Ve bunu edinemedik-
leri için hiçbir şekilde yani AFAD’ın da bir raporunda okumuştum. Yüz binlerce Suri-
yeli kendi aralarında veya TC vatandaşlarıyla veya başka vatandaş mensupları kişilerle 
evlilik gerçekleştiremiyorlar. Çünkü bunun bir alternatifi yok şu an uygulamada bir 
çözüm bulamadık. Ve bu da dini nikâhla yasal olmayan evlilik ve nesep açısından 
biraz sıkıntılar doğuruyor. Bu da gündemimize oturmuş olsun.

Yine Mehtap Hanım’a bir soru vardı Osmanlı vatandaşı Türk soyluları ile veya TC 
vatandaşı işte 37 yılında veya farklı. TC kurulduktan sonra sınırın öte tarafında kalan 
Türk soyluları için bir entegrasyon, ayrı bir süreç yürütülmeli mi? Aslında Türkçe 
konuşuyor belki 37 yılında babası askerlik veya başka bir sıkıntıdan dolayı o tarafta 
kaldığı için alt soyu olan Suriyeliler, birçok Suriyeli var Türkiye’de bunlar için pozitif 
yasalar yok. Yine Hüseyin Bey’e sorabileceğim bir soru vardı. Bu asgari ücret uygula-
ması yani Suriyelilerin diğer şartları aramadan, şeyden faydalanabileceğini söylemiş-
tiniz, çalışma izni alabileceği. Bu biliyorsunuz en vasıfsız işçi için 1 buçuk kat asgari 
ücretle, o da istenmiyor onu da öğrenmiş olduk. 

Hocam size, bu Avrupa’daki geçici koruma, bu sistemi bize anlatanlar işte Türki-
ye’de bir ilk yaptık ve geçici koruma diye bir şey bulduk diye anlattılar bize. Bunu 
Avrupa’da bir örneği veya da farklı ülkelerde bir örneği olduğunu biz duymamıştık. 
Siz azami süresinin iki yıl olduğunu ve ondan sonra anladığım kadarıyla farklı bir 
sistemin devreye girdiğini söylediniz. Bunu uygulamış ülkeler var mı ve bir olay oldu 
mu denilmişti. 

Bir de Alev Hanım’a birkaç sorum vardı. Alev hanım da gitti. Bir sıkıntı aslında söyledi 
Alev Hanım ama bu Suriyelilerin mesela özellikle hava limanında polisler diyor ki sen 
Suriyelisin Ürdün’den, Libya’dan geldin. Bize göre orası daha güvenli bir ülkedir Suri-
ye’den gelmediğin için seni geçici koruma kapsamına almıyoruz. Suriyeli olduğun için 
uluslararası koruma talebini de almıyoruz dediği için 4 ay, 4 buçuk ay, 5 ay Suriyeliler 
havalimanlarında yaşadılar. Ben ilk görüşmeye gittiğimde elini kapatarak bana doğru 
geldiğinde yeni mi kalktın diye sordum. “15 gündür gün ışığı görmedim” diye bir şey 
söyledi. Duş alma imkânlarını yani orada terminal bölgesini düşünün orda yaşayan 
insanları. Suriyeliydi bunlar. Ve burada büyük bir sıkıntı vardı. Biz bunun için çok 
uğraştık en azından uluslararası koruma çok tartışmalı süreçten sonra uluslararası 
koruma başvurusunu kabul etmediler geçici koruma kapsamına aldılar ama orada 
da büyük bir sıkıntı var. Kayıt konusu uluslararası kuruma başvuruları alınmıyor. 
BMMYK da bu başvuruları almıyor. Başvuru almadığını söyledi, özel olarak kayıt da 
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alınmadığını söyledi. Ama bu olsaydı 3. ülkeye gönderilme usul ve öncelikleri hakkın-
da bilgi almak isterdik. Bize gelen başvurucuları yönlendirelim mi, yönlendirmeyelim 
mi yoksa bunları, mültecileri kayıt altına aldıklarını söylediler. Bu kayıtları ne için 
aldıklarını tam anlayamadım. Hangi kurumlarla ve ne amaçlarla topladıklarını tam 
çözemedim ama eğer bu nitelik ve nicelik açısından yapılan kayıtlarda, daha sonraki 
bu göndermeler de kullanılıyor mu?

Bir de bu aile birleştirmesi konusunda bayağı sıkıntı var. Suriyeliler bize başvuru ya-
pıyor bir şekilde ailesinden bazı üyeleri Avrupa’ya gitmiş ve savaşta babasını kaybet-
mişse, annesi mesela Almanya’daysa bununla ilgili yaptığımız başvurular da sonuçsuz 
kaldı. Bu şekilde aile birleştirmesi konusunda da sıkıntılar var. Kâfi bu kadar.

Nihat BULUT

Çok teşekkürler yani çok dikkatli dinlemişsiniz. Bir sürü soru çıkarmışsınız. Soru 
sormadığınız çok kişi kalmadı ama çoğu da burada yok. Evet, sıradan soldan devam 
edelim. Arkada bir konuğumuz var. Siz el kaldırmış mıydınız?

Serbest MUHAMMED Irak’lı Mülteci

Hocam ben Irak mültecisi Serbest Muhammed. Iraklılar maalesef yani bu kurultay, 
çalıştay Iraklılarla ilgili hiç bir çalışma değildi ama yine de fark etmez. Tüm mülteciler, 
sonuçta mültecidirler. Tüm Iraklıların adına ben burada maalesef Irak bir Irak kon-
solosluğunun ya da Irak hükümetinin bir heyeti burada olması gerekiyor. Ya da bir 
hukuki kuruluşların bir heyetinin burada olması gerekiyordu. Maalesef benim işim, 
görevim de değil. Sadece ben burada en çok yönlü olarak bir tercümanım burada. 
Tüm Iraklıların sorunları maalesef tercümanların özellikle yönlü olan tercümanların 
başına ters dönüyor.

Yarın gece, her zaman, yani milletin başına bir şey geliyor. Millet ağlayarak gelip kapı-
mı çalıyor, telefon ediyor, karakola götürüyor, hastaneye götürüyor ya da hastaneler-
den ya da karakollardan aynı teklifle karşılaşıyoruz.

Şimdi detaylı olarak bu Iraklıların sorunlarını bahsetsek, tam olarak, kişisel olarak di-
rekt benim de başıma ters dönecek. Benim de kendi korumama burada mülteci olarak 
kendi korumama gücüm yok. Ancak sadece yetim çocukların bir de tecavüze uğramış 
Irak’ta tecavüze uğramış kadınlar, küçük yaştaki kızlar, hatta ki erkekler de. Bir de tek 
kalan çocuklar orda gözünün önünde anasına, kız kardeşine tecavüz edilmiş çocuklar, 
4 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğa burada da, gurbette de o olayda kaçan bu kadınlar. 
Burada da tekrar yine maalesef en çok Iraklılar tarafından tecavüze uğramış hamile bı-
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rakılmış. Çaresiz kalmış. Bana telefon ederek kapımı çalarak, ağlayarak ben de nereye 
götüreceğimi, nereye yönlendireceğimi bazen zor buluyorum. 

İşte buradan mülteciler herkesin yani bir hukuksal, bir dernek açılmış. Kimisi bu 
devletin Allah razı olsun yardımıyla, kimisi buradaki hukuksal derneklerin yardımıyla 
bir kendilerine bir dernekler ya da hukuksal dernekler açılmış ama Iraklılara maalesef 
herkes kendi olayına düşmüş. Buranın konsolosu da ya da Irak’ın hükümetinin tem-
silcisinin görevi de nedir burada anlamıyorum yani. Şimdi şuan kısaca, fazla detaylı 
olarak dedim bitmiyor yani, salon kadar kitaplar da yazsan bitmez. Zaten laf da olu-
yor. Bunların çözümleri tek kelimedir. Ama en önemlisi en başta yaşlı adamlar bir de 
kadınlar, yalnız başına kadınlar, bir de yetim çocuklar. Şu anda gençler parklarda ya-
tabilir, otogarlarda yatabilir ama parasız pulsuz, erkeksiz, sahipsiz bir de yanında iki 
üç tane 4 yaşında, 5 yaşında bir çocuğu olan kadınlar nereye gitsin yani gece. Parası 
olmadan. Ya da bir ona bakan bir dernek olmadan. 

Maalesef tüm bunların sebepleri de Iraklılarla ilgili. Suriyelilerle ilgili diğer ülkelerle 
ilgili hakkım yok konuşmaya. Bir de bilmem anlaşmaları da o ülkelerle farklı gözükü-
yor. Ama en çok burada Iraklıların başına gelen sorunlar, Birleşmiş Milletler maalesef 
hepsi değil bazıları, bazıları iki bölümdür. Birleşmiş Milletler çalışanıysan iki bölüm-
dür. Ben bu lafı söylerken kendimi feda ediyorum. Kendimi korumaya gücüm yok 
dediğim gibi. Oralarda da yetmiş yaşı olan dünya çapında maalesef istihbaratçı, men-
faatçi bir örgüttür. Şimdi adam Irak’tan geliyor. Ben dönmeyim. Maalesef ağzımı bo-
zuyorum böyle sözcüklerle. Ben travestiyim diyor, iki üç ay içerisinde sanki bir küçük 
bebeye bakıyor, bir küçük kendi ciğerine bakıyor. Her tür işlemlerini yapıyor. Onlara 
para, hukuklarını bile üç ay içerisinde en çok 6 ay içerisinde Avrupa’ya uçacaklar kur-
tulacaklar. Ama ben geldim eşimi öldürdüler. Mezhepsel olarak, ben geldim, hükü-
met, hükümet değildi. Ben geldim milleti toprağı kuran bir ordumuz bir emniyetimiz 
olmadığından dolayı geldim. Huzursuzuz. Orada senelerce beklettiriliyorlar.

Aynı zamanda Türk devletiyle, İçişleri Bakanıyla, yabancı şubesiyle direkt yazılarla iliş-
kilere girecek kendi başlarına ittifaklarını edecekler. Siz bu mültecileri şuraya atın, ora-
ya atın. Ya da mülteci saymayın TC vermeyin. Hem de bu devletin gösterdiği yardımın 
önünde de engel olmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü haksızlıkları ortaya çıkmasın diye. 
Mesela 5. aydan sonra, gelen yani IŞİD yüzünden, Suriye’den sınırı geçip pasaportsuz 
insanlar geldi. Ama Irak’ın mültecileri uçakla havaalanından Ankara’dan inmişler. Ya 
da sınır kapısından, Habur sınır kapısından pasaportla giriş yapmışlar. Peki, bunlar 
neden, neden yani kaçakla giriş yapan kişiyle aynı hukuk olsun. Vay sana TC yok 
çünkü sen 5. aydan sonra gelmişsin. Bu laf da kimden çıkmış yine Birleşmiş Milletlerin 
anlaşmalarıyla, yabancılar şubesiyle böyle bir laflar çıkmış. Yani Iraklılar gerçekten çok 
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büyük sorunlar içerisinde. Özellikle yanlış anlaşılmasın Suriyeli vatandaşlar yüzünden 
Iraklılar da zorluk çekiyor. Iraklıları bıçaklıyorlar Suriyelidir diye. İki millet Arapça 
konuştuğu için her şey Iraklıların başına ters dönüyor. Iraklılar burada linç yapılarak 
Suriyelidir diye linç yapıldıktan sonra kusura bakma Iraklı olduğunu bilmedik.

Nihat BULUT

Çok sağ olun başka bir boyutuna dikkat çektiniz…

Serbest MUHAMMED

Kısacası son kelimem Hocam, en önemlisi aile var, 5 tane sakat engelli kız sağır, kör 
doğurmuş ana baba var burada. Birleşmiş Milletler ona hiç bakmadan, travestilere 
güzelce bakıyor. Bir de yetim çocuklar var yatacak yeri yok. Ya anasız babayla, ya 
babasız anneyle. Tek onlara bir çare baksanız Allah razı olsun sizden başka bir şey 
istemek istemiyorum. 

Nihat BULUT

Çok sağ olun Teşekkürler. Nuray Hocam cevap vermek ister misiniz? Bir önceki arka-
daşa tabi (Av. İbrahim Ergin’e yönelik).

Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi

Geçici koruma bugüne kadar verildi mi diye sordu arkadaşımız ve bu hani Türki-
ye’nin yaptığı yeni bir yönetmelik diye anlatıldı. Aslında geçici koruma sadece Avrupa 
Birliği’nin 2001 yılında yaptığı geçici koruma yönergesinde değil ondan önce de Ame-
rikan hukukunda da “tps tamper protection status” adı altında ve yine İsviçre Yaban-
cılar Kanununda yer alan bir düzenleme. Aynı zamanda da iklim mültecileri denilen 
“climate change refugees” ama iklim mültecisi dediğimiz kişiler iklim olayları sebebiy-
le ülkelerini terk etmek zorunda oldukları için bunlara 1951 Cenevre Konvansiyonu 
uygulanmıyor. Dolayısıyla da iklim mültecisi dediğimiz kişiler de gittikleri ülkelerde 
geçici koruma statüsü alabiliyorlar. Bizim Geçici Koruma Yönetmeliği ise Avrupa Bir-
liği Yönergesine paralel düzenlenmiştir. Ama Avrupa Birliği Yönergesinin yanı sıra 
bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatları dikkate alınmıştır. Bu vesileyle 
bir hususu daha vurgulamak istiyorum. Evet, Metin Bey’in dediği Metin Çorabatır’ın 
değerli arkadaşımızın söylediği bir husus var. Türkiye coğrafi kısıtlamayı uyguluyor o 
yüzden diyor dörtlü ayırım var. Fakat bu görüşüne katılamayacağım bu dörtlü ayırım 
Türkiye’nin icat ettiği bir ayırım değil. Bu dörtlü ayırım uluslararası hukukta var olan 
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bir ayırımdır. Dolayısıyla bu terminolojiye bizim alışmamız lazım. Adını sevelim, sev-
meyelim. Ama elbette ki Metin Hoca’nın söylediği çok güzel bir şey var. Önemli olan 
bir mülteci statüsü vermektir. Keşke bunu dörtlü alt gruplara ayırmasaydık diye. Tabi 
ki bu hepimizin istediği şey olabilir ama uluslararası hukukun kavramlarını da çöpe 
atacak lüksümüz yok. O yüzden bu kavramları çalışmalarımızda, raporlarımızda kul-
lanmak zorundayız. Sevelim ya da sevmeyelim çünkü Amerika’da ayrı, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi içtihatlarında ayrı, Yunanistan’da ayrı, Türkiye’de ayrı, Suriye’de 
ayrı uluslararası hukuk normu olamaz. Bunlar her yerde aynıdır.

Bir şey daha vurgulamak istiyorum. Denildi ki Geçici Koruma Yönetmeliğinde bireysel 
uluslararası koruma başvuruları kabul edilmiyor. Onda da bir istisnası var. Bu istisnayı 
da burada belirtmek istiyorum. Evet, genel kural, eğer geçici koruma verilen Suriyeliler 
varsa bunların uluslararası bireysel başvuruları kabul edilmiyor. Fakat bir istisnası var. 
Ülkesinde silahlı faaliyetlerde bulunmuş olup da silahlı faaliyetlerini sonlandırmış olan-
lara yani Suriye ordusu mensuplarına ve aynı zamanda muhalif güçlere bireysel başvuru 
yapma hakkı bu yönetmelikte tanınmıştır. O yüzden yönetmeliği de doğru okumak ge-
rekiyor. Suriye’den gelen Sayın Hâkimimizin güzel bir sorusu vardı. Dedi ki, Suriyeliler 
eski adıyla tanıtım belgesi, yabancı tanıtım belgesi, şimdiki adıyla geçici koruma belgesi 
almak istemiyorlar. Çünkü bunu alırlarsa sonradan Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ya 
da herhangi bir Avrupa ülkesine giderlerse uluslararası koruma alamayacakları endişesi 
var. Bu konuda haklısınız. Çünkü Türkiye güvenli 3. ülke olarak kabul ediliyor. Birinci-
si güvenli 3. ülke olması, ikincisi de zaten iltica işlemlerinin ilk başlatıldığı ülke olması 
sebebiyle Avrupa ülkelerinden herhangi birine yaptığınız uluslararası koruma başvuru-
nun reddedilmesi mümkündür, bu olasılık da doğrudur. Teşekkür ederim.

Nihat BULUT

Soldan devam edelim. Sizden evet,

Afşin EVREN Hayata Destek Derneği

Benim aslında söylemek istediğim bu insani yardım politikalarının bir şekilde değişi-
mi ile ilgili bir şey. Şimdi bu Suriye krizinin yaklaşık 3 yıldır devam ettiğini düşünür-
sek artık insani yardım örgütleri olarak biz bir bağımlılık yaratmaya başladık aslında. 
Yani bu açıdan da biraz bakmak gerekiyor. Bu açıdan da artık geçim kaynaklarını ken-
di kendine oluşturabilecek ve harcamalarını kendileri yapabilecek bir sisteme yavaş 
yavaş geçmemiz gerekiyor. Bunun da tabii ki olması için de yasal bir düzeneğin olması 
gerekiyor. Mesela bu geçici koruma belli bir yaklaşım getiriyor buna, çerçeve getiri-
yor ama nihayetinde çalışma koşulları açısından baktığımız zaman çok fazla pratikte 
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bir karşılığını göremiyoruz. O yüzden insani yardım politikaları açısından baktığımız 
zaman da hani bu yardımları ileten sivil toplumları yerel veya uluslararası olsun artık 
yavaş yavaş şeyi düşünmeye başladı İngilizce’de “livelihood” denilen ve geçim kay-
naklarını oluşturmaya yönelik nasıl politikalar üretebiliriz şeklinde. Bu bir tanesiydi. 
Tabi bunun yapılabilmesi için de sosyal politika anlamında değişik bakış açılarının bu 
çerçevede getirilmesi gerekiyor. 

Uyum konusunu konuştuk aslında çok önemli bir konu. Belki ister kabul edelim ya da 
etmeyelim yavaş yavaş bu tarafa doğru gidiyoruz. Artık ister entegrasyon diyelim ister 
uyum diyelim artık yavaş yavaş bu Suriye meselesiyle bağlantılı olarak cümle içerisinde 
kullanmalara başladık. Ben geçen gün Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün bir resmi web 
sayfasına baktım. Orada bir uyumla ilgili bölüm vardı. Heyecanla açtım nasıl bir bilgi 
alabilirim falan gibilerinden. Orada şey gördüm. Sadece Didim, Marmaris ve Bodrum’a 
yerleşen İngiliz vatandaşların uyumu ile ilgili programların bilgilendirmesine yönelik 
şey vardı. Ama artık yavaş yavaş bunu da hani Suriye meselesiyle bağdaştırarak onun 
temelinde sosyal politikaları oluşturmamız gerekiyor. Diğer bir konu özellikle bu in-
sani yardım örgütlerinin bir şekilde genel sorunu. Şimdi insan kaynağı yani bu insani 
yardımları iletecek kişilerin yeterli kapasiteye sahip olmaması meselesi oradan da şeye 
bağlamak istiyorum. Sosyal hizmetler uzmanı eksiklerimiz var bizim. Aslında bunların 
da devlet tarafından bir şekilde kapasiteyi geliştirici ve belli alanlarda insani yardımlarda 
uzman kişilerin yetiştirilmesi artık neredeyse bir gereklilik haline geldi. Diğer yandan 
akademide de mesela üniversitelerde de insani yardımın bir şekilde uzmanlık olarak dü-
şündüğümüzde bununla ilgili derslerin artık okutulması gerekiyor diye düşünüyorum.

Diğer bir konu biliyorsunuz yerel halkla Suriyeliler arasındaki her zaman bahsetti-
ğimiz tansiyon meselesi. Yine insani yardım politikalar anlamında düşündüğümüz 
zaman sanırım artık yerel halkı da bu yardımları ulaştırma düzeyinde onları da kat-
mamız gerekiyor. En azından belli bir şeyin altındaki ihtiyaç sahibi Türkleri de ne 
bileyim artık kontenjanlar mı olur nasıl olur bilemiyorum. Mesela %10, %20 konten-
janlar ayırıp bir şekilde onları da hani desteklemeye yönelik ve en azından tansiyonu 
biraz azaltmaya yönelik belki yaklaşımlar da olabilir. 

Af Örgütünden Levent Bey bahsetti bu hukuki yardım meselesini. Bu gerçekten şu 
anda çok önemli ve eksikliğini görüyoruz. Alanda da birkaç baroyla ildeki barolarla gö-
rüştüğümüzde kapasite olarak çok yeterli olmadıklarına dair bir izlenim aldık kendileri 
de belirttiler. Ve bunun dışında sanırım adli yardım bütçesi diye bir şey var ve bunun 
arkasındaki sebeplerden dolayı yani bu bütçeye ulaşamamaktan kaynaklanan böyle bir 
servisi ulaştıramama gibi bir şeyleri vardı durumları vardı. O yüzden hani baroların da 
katılımını bir şekilde burada aktif hale getirmek gerekir diye düşünüyorum. 
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Kaymakam Bey şey demişti ona ben bir not aldım. Yapılan yardımlar bazen satılıyor 
diye. Aslında bu evet karşılaştığımız bir şey bizim de. Çoğu zaman karşılaştık. Neredey-
se ofisin karşısında bizim dağıttığımız mesela kışlık malzemelerin bir piyasası oluşmuş 
ve orada alış veriş şeklinde bu aslında şeyden kaynaklanıyor. Durum tespitini durum 
analizini iyi yapmamaktan kaynaklanıyor. Bu aynı zamanda yerel halkta bir tansiyon 
meselesi aslında. Yani gerçek ihtiyaç sahiplerinin yardımı bir şekilde şey yapılmaması, 
ulaşımının iyi karar verilmemesi ile ilgili bir şey. Ve aslında o şeylerin yardımların sa-
tılması da ayrıca bir geçim kaynağı olarak düşünebiliriz. Çünkü büyük ihtimalle hani 
ihtiyacı yoktu şeye, yani o verilen en azından belki battaniye belki bilmem ney ihtiyacı 
yoktu ve onu satma gereği duydu ve oradan bir geçim kaynağı aslında sağlamaya çalıştı. 
Bu açıdan da bakmak lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun.

Nihat BULUT

Çok teşekkürler. Bir küçük uyarı yapmam gerekiyor. Şimdi hepimizin konuşabilmesi 
için az daha kısaltabilirsek. Yine soldan devam edelim. Kısa, çok kısacık.

Katılımcı

Uyumla ilgili. Çok kısacık sadece bu uyumla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben yıllardır 
uyum üzerine çalışıyorum ve yurtdışında hep bunun tecrübeleri Türkler üzerinden 
gidiyor. Biz ilk defa böyle bir yani biz Türkiye’nin her geçen gün transit ülke olmak-
tan hedef ülke haline dönüşeceğini bekliyorduk ama bu kadar hızlı olacağını kimse 
beklemiyordu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulurken de bu ön görülmüştü ama 
Suriyeliler olayı bambaşka bir şey. Şimdi ilerdeki tartışmalar bakımından da önemli 
olacağını düşündüğüm için sadece bunu eklemek istiyorum. Ben bir sosyal bilimci 
olarak, siyaset bilimci olarak uyum kavramını mümkün olduğunca kullanmamaya 
çalışıyorum. Çünkü uyum daha mühendislik kavramı. Yani iki parçanın birbirine 
uyumundan söz edebilirsiniz ama sosyal alanlarda işler öyle gelişmiyor. Dolayısıyla 
birlikte yaşam kültürünün geliştirilmesi gibi bir kavram üzerinden gitmemiz lazım. 
Hangi kültürden olursa olsun bunun vurgulanmasının önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Çünkü bundan sonra ister istemez bizim literatürümüzde bu konu çok daha sık 
bir biçimde geçecek. Teşekkür ediyorum.

Nihat BULUT

Çok sağ olun teşekkürler, sizden sonra bir de sağa bakacağım. Çok kısa.
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Katılımcı

Yani aslında çok kısa biçimde bu sosyal politikaların oluşturulması kısmı ile ilgili konuştu 
arkadaşlar. Ancak bu nedenden ötürü ben Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün biraz sivil 
toplum örgütleriyle yine işbirliği içerinde çalışarak kendisine bir eylem programı ve bir 
mülteci politikası yani kanun değil, bize şu anda bu kanunlarla bağlantılı olarak uygulana-
cak bir politika bir eylem politikası bir sosyal politika lazım. Yasa hazırlanırken yapıldığı 
gibi, sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde hazırlaması gerektiği çok açık. Dolayısıyla 
bu sosyal politika mı denir yoksa genel olarak bir göç politikası mı Türkiye’nin olmalıdır. 
Bunun adı sonra tartışılır ama bütçesiyle ve uzun vadeli bir mülteci politikasının oluşması 
daha doğrusu oluşması gerekiyor. Zira bu Suriyelilerin yoğun bir şekilde ülkemize gir-
mesiyle yoğun bir şekilde gündeme geldi ama arkadaşımız da söyledi Türkiye’nin aslında 
mülteci sorunu yeni bir sorun değil çok uzun bir sorun. Dolayısıyla bizim artık hızlı bir şe-
kilde bir mülteci politikasına bir eylem planına ihtiyacımız var sivil toplum örgütü olarak.

İkincisi uluslararası toplumu hep aralardan geçtik ama uluslararası toplumun yüküm-
lülüklerini biraz sürekli atlıyoruz. Ya da gündemin yoğunluğundan geçiyor. Uluslara-
rası toplum mutlaka bu konuyla ilgili olarak elini bu taşın altına sokmak zorunda bu 
şart. Sürekli kenarda kalıyorlar veya imkânsızlıklarından bahsediyorlar. Bu topluluğun 
içerisinde çalışan Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan arkadaşlarımız da bundan 
sıkıntılı ama bir türlü bu uluslararası toplumları harekete geçiremiyoruz. Dolayısıyla 
uluslararası topluma başta Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika ülkeleri olmak üzere ciddi 
bir iş düşüyor. Bu konuyla da ilgili olarak da bir çağrı da bulunulmasında fayda var. 
Yani en azından kota arttırmayacaklarsa bile bölgedeki 3 milyondan fazla 4 milyon 
kişilik Lübnan, Ürdün Türkiye’ye dağılmış, Irak’a dağılmış. Bu durumu destekleyecek 
bütçeyi politikayı açması lazım. Bu konuda Türkiye’nin, kendi başlangıçtaki politika-
sını değiştirmesi de lazım. Bunu da önemle vurgulamakta fayda görüyorum. Sağ olun. 

Nihat BULUT

Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağa dönelim sonra sola. Buyurun,

Av. Abdulhalim YILMAZ Mazlumder

Abdulhalim Yılmaz, MAZLUMDER’den, avukatım, genel başkan yardımcısıyım aynı 
zamanda. Şimdi birinci konu bana göre bu dilenciler ve istihdam konusu çok fazla 
abartılıyor. Yani biraz daha biraz şehir efsanesine dönüşmüş durumda. Hem medyada 
özellikle sosyal medyada, Suriyeli mülteciler konusunun hep dilenciler üzerinden ya 
da işte iş ve istihdam konusu üzerinden konuşulması çok çok abartılı. 1 milyon 600 
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bin Suriyeli mülteciden bahsediyoruz. Eğer toplama baktığımız zaman o dilencilerin 
de kendilerinin nerden nasıl geldiği de çok fazla belli değil binde biri bile etmez. Ama 
buna rağmen çok fazla abartılıyor ve hatta korkutuluyoruz. 

Diğer yandan iş, istihdam konusunda da işte Suriyeliler yüzünden işimizi kaybettik 
falan diyenler de bana göre hikâye, açık söylüyorum. Çünkü onların çalıştığı işlerde 
ve ücretle bizim çalışmamız mümkün değil. Yani bırakın şu andaki emek sömürüsü 
işte 400, 500 liraya aylık çok ağır işlerde, inşaat işlerinde, atölye işlerinde çalışmayı, 
asgari ücret bile olsa o ücretle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 900 liraya, 1000 
liraya çalışmazlar. Onun için ben bunun biraz bencillikten kaynaklanan ya da müref-
fehlerin korkusu diye ifade edebileceğim şekilde biraz yabancı düşmanlığı içeriğinin 
ifadeli olduğunu belirtmek istiyorum. 

Aslında burada işin emek sömürüsünün bir diğer boyutu da var. Suriyeliler aslında 
ciddi anlamda kendi fiziki kol güçleriyle ciddi bir katma değer sağlıyorlar. Ve bir an-
lamda aslında Türkiye’deki toplumsal sınıfları bana göre bir basamak yükselttiler yani 
toplumun en yoksul ve en ezilmiş olan kesimi bir basamak yükseldi onun için en alt 
kesiminde Suriyeli mülteciler var. En yoksul ve en ezilmiş olan kesimi şu anda onlar 
temsil ediyor. Örneklerde işte en basit bildiğimiz kâğıt toplama işini bile artık Suriyeliler 
yapıyor ya da atölyelerdeki en basit niteliksiz işleri onlara yaptırıyorlar. Ve daha önce o 
işi yapanlar bu sefer o işin planlamasını veya o işin organizasyonunu yapıyorlar. 

Bu bir konu daha ayrı bir başlık olarak belirtmek istiyorum. Şimdi belki önümüzdeki 
dönemde en çok konuşacağımız iki konu. Sık sık da bahsedildi. Avrupa Birliği’ne 
giremedik veya Avrupa Birliği’ne ne zaman girip girmeyeceğimiz çok belli değil. Ama 
bir otuz yıl geriden takip ettiğimiz de kesin. Yani birincisi bu sosyal medya üzerinden 
ağırlık olmak üzere bu ırkçılık ya da yabancı düşmanlığı meselesi yabancılara yönelik 
ifadeler ve bakış açısı ya da yazılar, ifadeler. 

Ve ikincisi entegrasyon diye ifade edilen ama biraz önce hocamın çok iyi bir şekilde 
ifade ettiği şekilde birlikte yaşam meselesi. Birlikte yaşam derken, sadece vatandaşlık 
olarak düşünmemek lazım. Daha doğrusu belki en son fikir olarak düşünmek lazım. 
Bu insanların burada bir şekilde hayatının kolaylaştırılması gerekiyor. Yani bu uzun 
süreli ikamet, işte dil öğrenmek, eğitim, imkânların kolaylaştırılması bu lazım gerekli 
olan bir şey. Bizim bu insanlara sürekli geçici olarak bakmamız doğru bir şey değil. 
Daha doğrusu zaten 4 yıldır buradalar ne kadar süre kalacakları burada belli değil. 
Veya diğer başka mültecilerden, Afgan mültecilerden ya da Çeçen mültecilerden bah-
settiğimiz zaman 10 yıldır, 15 yıldır bu insanlar burada. Ve hala ikamet sorunlarıyla 
ya da çalışma izniyle ya da okula gidememekle boğuşuyorlarsa bu ciddi bir sorundur. 
Bu aynı şekilde Suriyeli mülteciler için de önümüzdeki dönemde göreceğiz.
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Son olarak şunu ifade etmek isterim. Bizim genel olarak bu mültecilere özellikle de 
Suriyeli mültecilere sağlayacağımız kolaylık yani bu yasal bakımdan şeffaflık olarak, hak 
temelli olarak sağlayacağımız haklar, bir yandan onların hayatlarını kolaylaştırır aslın-
da ama bir yandan da Türkiye’deki yerli halkın da hayatını kolaylaştırır. O insanların 
hayatlarını zorlaştırdığımız sürece ya da yasakladığımız sürece ya da çalışma izni ver-
mediğimiz sürece, emekleri sömürülecek, emekleri sömürüldüğü zaman haksız rekabet 
olacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına diyecekler ki bunlar çok ucuza çalışıyor ben 
iş bulamıyorum. Hâlbuki eğer çalışma izni konusunda kolaylık olursa minimum bir 
asgari ücret olacak ve bu sigortalı bir şekilde olacak, böyle bir haksız rekabet ortadan 
kalkacak. Bunun için her şey yasal ve kayıtlı olması halinde tabii ki o zaman bu haksız 
rekabet ortamı da ortadan kalkacağı için daha iyi olacak. Yani bizim aslında mültecilere 
kolaylık göstermekten belki klasik devlet refleksleriyle çekiniyoruz ama. Bizim onlara 
göstermediğimiz her hak ya da bir an tırnak içinde ifade ediyorum lütfetmediğimiz her 
hak aslında bize zarar olarak bir anlamda geri dönüyor. Bunun için onlara hak temelli 
olarak yaklaşmamız ve hayatlarını kolaylaştırmamız gerekiyor. Her halükarda Suriye 
cennete bile dönse %10 insan bir şekilde burada kalacak bu da 200 bin civarında insan-
dır. Onun için birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum.

Nihat BULUT

Sağ olun çok sağ olun. Öyle devam edelim. Kısa olsun lütfen,

Osman GERİM Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu

Bu çalıştayı düzenleyenlerin emeği geçenlerden herkesten Rabbim razı olsun. Ben özel-
likle eğitim konusu söylendi ama çözümü nedir konusunda. Eğitim önemli gerçekten biz 
şu anda bir nesli kaybediyoruz. Düşünün 7 yaşında bir çocuk Türkiye’ye geldi 4 senedir 
11 yaşında. Bu çocuğa bu yaştan sonra verebileceğimiz bir eğitim yok. Onun için şu 
anda eğitim önemli diyoruz ama çözüm nedir konusunda mesela biz yaz döneminde hız-
landırılmış bir eğitimle o Suriyeli mazlum kardeşlerimizin çocuklarını eğitebiliriz, proje 
bazında. Bunun yanında yarım gün eğitim yapan eğitim merkezlerimiz var. Bu eğitim 
merkezlerimizi kullanabiliriz veyahut da gece okullarıyla bu nesli bu şekilde eğitebiliriz.

Bunun yanında yardımla işte biz bir senedir sahadayız. Sadi’nin çok güzel sözü var 
diyor ki eğer mide derdi olmasaydı hiçbir kuş tuzağa düşer miydi? Elbette düşmezdi. 
Şimdi son zamanlarda dikkat ederseniz özellikle Akçakale Telabyat bölgesinde işte 
üç yüzer grup, dört yüzer grup Suriyeliler ülkesine dönüyor haberler yapılıyor biz 
de seviniyoruz. Savaş olan bir bölgeye bu insanlar niye dönüyor. Özellikle IŞİD’in bir 
bölgesinden niye Suriye’ye geçiyorlar. Onun iki sebebi var, bir bu giden grubun yakın 
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derecedeki akrabaları bir grubun elinde. Bu isterse IŞİD olsun isterse Suriye Özgür 
Ordusu olsun ikisi de aynı metodu kullanıyor. Ölümle tehdit ediliyor ve bu insanları 
Türkiye den çekiyor. Veyahut da bu insanları biz Türkiye’de karınlarını doyurmadı-
ğımız için IŞİD para teklif ediyor. Gelin ailelerinizi filan köye aldık orda da harıl harıl 
toprak satıyorlar devlet ilan etmişler ve gelen insanlara, giden insanlara toprak tapu-
luyorlar, satıyorlar ve gençleri de asker olarak maaş karşılığı askere alıyorlar. Özellikle 
Türkiye’nin bu konuda çalışma yapması lazım. Bu insanların bu dönemde dönmeleri-
nin kontrol altına alınması gerekiyor diye düşünüyoruz.

Nihat BULUT

Bitirebilir misiniz lütfen, çok vaktimiz daraldı. Özür dileyerek.

Osman GERİM

Teşekkür ederim.

Nihat BULUT

Çok kısa olsun.

Katılımcı

Satılan yiyeceklerle alakalı, sahada tespit ettiğim bir şey var onu kardeşimizle paylaşayım 
istedim. Eğer evde tüpü yoksa yağı fazlaysa yağını satıyor tüp alıyor. Ya da satıp kirasını 
veriyor ya da elektrik, su parasını ödüyor. Onun için buradaki mültecilere nakit yardı-
mının yapılması gerekiyor. Bir de bu dilencilerle alakalı İstanbul’da dolaşırken beyefen-
di işaret etti, dediler ki hocam dediler her kapıya günde en az 5-10 tane Suriyeli geliyor 
dolayısıyla sayıları az ama yoğun olarak gidip geldikleri için oldukça fazla gözüküyorlar. 

Bir de herkes şikâyet etti. Bakanlıklar çıkardıkları genelgeleri, yönergeleri neyse kanun-
ları birbirlerine hızlıca ulaştırmaları gerekiyordu. Ben öğretmenim. İdarecilik de yaptım. 
Çoğu zaman okullara mesela eğitimle ilgili gönderilen genelgeleri müdür yardımcısı 
sadece ona bakmakla görevliymiş gibi ona bakar sonra da klasörünün içine kor. Dola-
yısıyla bu bilgilerin personelle de paylaşılması gerekiyor. Ve 2 gün önce bir valimizin 
kaymakam beye telefonu var. Bu önemli bir örnek. Aradı dedi ki Kaymakam Bey’e kar-
deşim cimrilik etme dedi. Elindeki kaynakları biran önce ihtiyaç sahiplerine ulaştır ve 
ek kaynak iste diye. Çünkü ek kaynak veren kuruma vali bey telefon ettiğinde efendim 
bize ek yardım talepleri yok diye cevap aldı vali bey. Onun için herkes aynı duyarlılığı 
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gösteremiyor. Mesela bir Suruç Kaymakamımız burada. Güzel örnekleri var ama devlet 
memuru anlayışıyla bu işler hızlı yürümüyor. Bu biraz hantallık oradan kaynaklanıyor.

Nihat BULUT 

Sağ olun. Buyurun, isminizi de söyleyin. 

Baldan KAVAKLI Türk Kızılay’ı Unicef Ortak Projesi

Ben Türk Kızılay’ı UNICEF ortak projesinde, Suriyeli çocukların desteklenmesi proje-
sinde Gaziantep Nizip kampında, mülteci kampında görev yaptım 1,5 sene. Ben biraz 
psikoloji gözlüğünden birkaç yorum yapmak istiyorum. Hocalarım zaten bu kaynaş-
tırma, kültürel kaynaşmanın altını çizdiler. Gülden Hanım olsun, Hocam olsun. 

Bir diğer ayak, bir önceki oturumda sanki biraz havada kaldı. Beslenme, barınma el-
zem ama psikososyal ayağı, çok da önemli değilmiş gibi bir izlenim oldu ama bunu bir 
sac ayağı olarak değerlendirebiliriz. Çünkü psikososyalin içerisine biz o kadar geniş bir 
parantez ki bu, dezavantajlı gruplar, kadın ve çocuk gruplarını alabiliriz. Bunun içeri-
sine çocuklar girer, yaşlılar girer, zihinsel engelliler ve normal hani ruh sağlığı yerinde 
fertler de giriyor. Psikososyal ayağı desteklenmediği takdirde krizlerin oluşması ya da 
kişilerin başlarına gelen travmatik durumu atlatmaları kolay bir süreç olmuyor. Bunu 
ben kamplarda yaklaşık ben 5 bin kişilik bir kampta çalışıyordum. 2 bin kadar genç ve 
çocuk benim sorumluluğum altındaydı. Takdir edersiniz ki bu kadar çok insana hizmet 
vermek mümkün değil. Bunun için de hem kamp içinde hem de kamp dışında aile ve 
sosyal politikalar bakanlığının çalışanlarına çok ciddi ihtiyaç duyulmakta.

Çok kısacık bir şey daha eklemek istiyorum. Benim çalıştığım kampta UNSCR Bir-
leşmiş Milletler Mülteci Örgütü’nün focus grubu çalışmaları oluyordu. Ama biz bunu 
sonrasında gördük ki focus grup çocukların, gençlerin ya da sadece bir kısmının far-
kındalığı arttırılıp aile eğitimleri bütün bir aileyi bilinçlendirme geri planda kaldığın-
da çok başarılı olmuyor. Aksine olumsuz sonuçlarla karşılaşıyorduk. Çok kısacık bir 
anımı paylaşmak istiyorum. Benim 16 yaşında bir genç kız, focus grup, yani erken 
evliliğe dair bir focus gruptan çıkıp bana gelip beni kurtarın ben evlenmek istemiyo-
rum bana okuyabileceğimi söylemiştiniz, bana böyle güvenceler vermiştiniz diyerek 
bize veryansın da bulundu ama elimizdeki imkânlar dâhilinde, aile eğitimi olmaksızın 
bunlar çok sağlıklı yaklaşımlar değil. Çok teşekkür ediyorum. 

Nihat BULUT

Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buradan bir arkadaş, siz istemiştiniz. 
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Salih EFE İnsan Hakları Gündemi Derneği

Bir iki sorum olacaktı özellikle Hakan’ın yorumlarından sonra, ismim Salih Efe İnsan Hak-
ları Gündemi Derneği’nden. Şimdi biz Türkiye olarak muhaliflerin örgütlenmesinde ve 
desteklenmesinde, sürgünde hükümetin kurulmasında bayağı bir liderlik rolü oynadık. 
Türkiye’de ve uluslararası alanda, bayağı bir sempozyum şu bu düzenledik. Ama bunu 
mültecilerin yardım konusunda acaba yaptık mı Türkiye’de veya yurt dışında ben hatırla-
mıyorum. Yani bence bunun yapılması lazım. Şimdi Türkiye sık sık bunu söylüyor işte biz 
yardımcı oluyoruz 5 milyar dolar harcadık. Yabancı devletler acaba gerçekten yardımcı ol-
mak istemiyorlar mı? Yani biz hiç yardım talep ettik mi, bu konuda şeffaf bir bilgi var mı? 

Neden 17 tane büyük STK dünyada kendini ispatlamış güvenilirliği olan ve dünyanın her 
tarafına gidebilen, insani yardım götüren veya insan hakları örgütleri neden Türkiye’de ha-
len sırada bekliyor. Bence bu çok tuhaf bir durum yani Türkiye Kuzey Kore değil, Türkiye 
İran değil, Türkiye Suudi Arabistan değil, Türkiye eski Arnavutluk değil, Türkiye eskinin 
Sovyetler Birliği değil. Türkiye tam anlamıyla Batıyla entegre olmuş bir ülke. Neredeyse 
Avrupa Birliği’ne gireceğiz, Avrupa Birliği’nden gelen hiçbir kuruma biz izin vermiyoruz. 
Tabi klasik şey, güvenlik, istihbarat iyi de bizim TİKA şu anda dünyanın her tarafında çalı-
şıyor. Dünyada şu an yüzlerce binlerce Türk Derneği var. Onlar da bize o şekilde mi bak-
sın. Yani bu nasıl bir anlayış ben anlayamıyorum. Yani işte sürekli külfet paylaşımından 
bahsediliyor. İyi de STK’lar burada, 17 tane STK sırada bekliyor, külfet paylaşımına geli-
yorlar. Neden biz maddi yardım toplamak için biz uluslararası sempozyum düzenlemiyo-
ruz o zaman? İşte Paris’te muhalifler için şurada burada muhalifler için yaptık. Ama aynı 
şeyleri niye maddi konularda yapmıyoruz. Sonra STK’ların kamplara girişi konusunda 
neden halen niyet okuması yapılıyor? İşte burada STK’lardır. Yani burada kötü niyet, nasıl 
yani? İyi STK, İyi niyetli STK, kötü niyetli nasıl bir anlayış bu. Halen Türkiye Cumhuriyeti 
Bürokrasisi bunu aşamamış. Bu çok acı bir durum. Yani kendi vatandaşına halen şüpheli 
bir şekilde bakılıyor. Sürekli biz işte askeri vesayeti yok ettik, şu bu vesayet kalmadı de-
niliyor. İyi de yani daha halen kendi toplumuna, STK’ sına şüpheli bakan bir bürokratik 
anlayış, yani ben gerçekten 2014’te ben bunu anlayamıyorum. Kısaca bunları söyleyeyim.

Nihat BULUT

Teşekkürler. Neyfel Bey’e kısaca bir söz verelim. Çok kısa olsun Neyfel Bey lütfen, 
yoksa süre kalmıyor Levent Hocama, çok kısa lütfen.

Neyfel KILIÇ Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Çok kısa konuşacağım. Ben aslında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
temsilcisine de soracaktım. Şu var burada denildi ama Hakan Bey de az önce dedi. 
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Bence bu konuda çok önemli bir şey de uluslararası camiadaki çifte standart. İşte 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin bir takım ayrımcılıklar yaptığı 
söyleniyor onu geçelim. Ama şimdi ülkemiz 4,5-5 milyar dolar harcamış Suriyeli Mül-
teciler için, Birleşmiş Milletlerse 160 ya da 260 milyon dolar denildi. Eylül ayında 
AB kurumlarını ziyaret etmiştim. Brüksel’de orada sormuştum. AB Suriyeli mülteciler 
için son derece cüzi yardımlarda bulunmuş. Yani örnekler çoğaltılabilir. Ben çok kısa 
bitireceğim kısaca. 

Mesela Sudan’da Darfur’da çatışmalar vardı ve Darfur bölgesinde Hıristiyanlar yaşıyor. 
O zaman Almanya’ya gittiğimde, kiliselerde olsun, internet kafelerde olsun işte Dar-
fur’u kurtarın diye kartpostallar bastırılmış. Her yerde Darfur için işte Hıristiyan olan-
lar için yardım kampanyaları vardı. Ama bu sefer Almanya’ya ve Belçika’ya gittiğimde 
Suriye için en ufak bir yardım kampanyası ya da bir kartpostal vs. şahit olmadım. Yani 
sonuç olarak dünyada bu mülteciler konusunda da büyük bir çifte standardın siyasi 
olsun dini olsun, başka nedenlerle olsun ben yaşandığına inanıyorum. Çözüm nedir, 
çözüm insan üzerinden, insan hakları üzerinden meseleye bakmaktır. Hakan Bey’in 
de dediği gibi biz bütün yükü kendimiz çekmemeliyiz. Uluslararası camiayı, siyaset 
kurumunu, bürokrasiyi ve sivil toplumu bazında kullanarak uluslararası camiayı ola-
ya insan ve insan hakları üzerinden bakmaya çağırmalıyız diye düşünüyorum.

Nihat BULUT

Teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi bunca fikirden sonra Levent Hocam nasıl toparlaya-
cak cidden merak ediyorum. 

Hakan ATAMAN Helsinki Yurttaşlar Derneği

Aktarmam gerekiyor bu noktada. Birleşmiş Milletler bu kriz başladığında kampların 
yönetimini istedi Türkiye’den. Avrupa Birliği de yaklaşık 9 milyar Euro’luk bir yardım 
yapmayı teklif etmişti ama o dönemki politika, hayır bunu biz yaparız diyerek Türkiye 
Hükümeti bunu reddetti. Şimdi uluslararası toplumun bir çifte standardı var çok hak-
lısınız aynen benim de vurgulamak istediğim şey bu. Ama Türkiye’nin de bu konuda 
işbirliğine açık bir politika benimsemesi gerekiyor bu da çok açık. Yani bu karşılıklı 
bir şey bunu söylemek istedim sadece. 

Nihat BULUT

Çok teşekkür ediyorum hepinize. Buyur Levent Hocam.
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KAPANIŞ DEĞERLENDİRMELERİ

Levent KORKUT İnsan Hakları Kurulu Üyesi

Şimdi tabi çok somut konulara girdik. Bu olayın somut boyutlarını koymak açısından 
önemli ama biraz daha soyuta çıkmakta fayda var çünkü soyuta çıkınca da o zaman ilke-
ler ve yol gösterici unsurları öğrenmek ya da anlamak ya da hatırlamak mümkün oluyor. 

Tabi sonuçta Türkiye İnsan Hakları Kurumu bir insan hakları kurumu ve olaya insan 
hakları açısından bakar. İnsan hakları açısından bakarken de anayasayı da eleştirir, 
kanunları da eleştirir, Avrupa Birliği’nin düzenlemelerini de eleştirir. Eğer temel in-
san hakları standartlarına aykırı görürse. Zaten hukukçuluğun da özü bu olmalıdır. 
1550’de Bartolomeo De Las Casas, Latin Amerika’daki yerlilerin insan olduğunu ileri 
sürerek bir hukuki savunma yaptı. Niye? Çünkü onların insan olmadığına ilişkin bir 
hukuki düzenleme vardı. Çok rahat diyebilirdik ki ya hukuk zaten düzenlememiş 
bunlar insan değil, hukuku uygula gitsin. Ama hayır orada insan onuru, doğal hu-
kuktan gelen insan temelli olmak, insan hakları bakışının da temelinde yer alan temel 
özellik. Tutup İspanya’dan 1550 gibi bir yılda Latin Amerika’ya gidip orada aylarca 
gezip ondan sonra yine dönemin ünlü hukukçusu Victoria’ya bu durumu aktarıp beş 
gün süren bir savunma yapmalarının temel nedeni, insan onurunu savunmaktı. Bizim 
de burada temel işimiz o olmalı. Acaba doğru mu yapıyoruz? Yani bu, hukukçusu 
açısından da diğerleri açısından da bu. Biz bununla doğru mu yapıyoruz bir, ikincisi 
yaptığımız öngörülebilir bir şey mi. Çünkü hukukçuluk iki yerde öne çıkar. Birincisi 
hukuki perspektifimiz yeterince vizyonumuz geniş mi? İkincisi olacakları öngörebi-
liyor muyuz? Şimdi burada verilen, yönetmelikte verilen statü, nereden bakarsak ba-
kalım öngörüsüz bir şekilde verilmiş. Çünkü bu insanlar kalıcı. Kalıcı insana geçici 
statü verilmez. Kalıcı olduğu için de kalıcı olacağı şekilde önlemler almak zorundayız.

Burada bütün gün boyunca çıkan temel meselelerden birisi, bizim aslında başından 
beri yeterince ön göremediğimiz konuyu, yani devamlı aslında birazcık da kafayı 
kuma gömer bir şekilde hareket ettiğimiz için sonuçta kaybeden de Türkiye’nin yapısı 
olacak. Yani kendi vergilerimiz, kendi hayat standartlarımız olacak. Eğer siz bugün 
Suriyeli çocuklara eğitim yatırımı yapmazsanız, bu 15-20 yıl sonra size eğitimsiz bir 
nüfus olarak geri dönecek ve siz onu başka şekilde sübvanse ederek desteklemeye 
çalışacaksınız.

Geçen gün bir İngiliz uzman geldiğinde, ya görmüyor musunuz dedi neyle karşılaşa-
cağınızı. Niye hareket etmiyorsunuz? 15 yıl sonraya 20 yıl sonraya bakmamız lazım. 
Ona baktığımızda da bizim şimdiden önlemler almamız gerekiyor. Bir kalıcı nüfusa 
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nasıl muamele ederiz, kalıcı bir şekilde nasıl bu nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. 
Zannediyorum temel noktalardan birisi bu. Karşı karşıya kaldığımız sorunun nasıl bir 
sorun olduğunu tanımlamakta güçlük çekiyoruz.

Genelde sivil toplum kuruluşları ve alanda olan herkes durumu çok iyi gözlemliyor fa-
kat bunu düzenlemelere dönüştürmekte bir sıkıntı ya da tıkanıklık var. Bu belki Türki-
ye’de her konuda var. Yani gecikme, erteleme, görmeme sonuçta da çok büyük bedeller 
ödedikten sonra görmeye başlama durumu. Bu hukukta özellikle var. Sadece bu konu-
da değil bütün hukuki meselelerimiz anayasadan başlamak üzere bu şekilde oluyor hep. 
Ama en azından görebiliyorsak bunun değişmesi gerektiğini de söylemeliyiz. 

İkinci önemli nokta büyük bir koordinasyon ve sadece koordinasyon değil diyalog 
eksikliği ortaya çıkmış durumda bugünkü söylenenlerden. Hala yani bakanlıklardan 
gelenler kendi bakanlıkları dışında kalan boyutu hiç ele almıyor. Bunu ele alan bir 
koordinasyon ve bir başka mekanizma da yok. Nasıl olacak yani bütün bunlar nasıl 
koordineli bir şekilde yürütülecek. Burada koordine, teknik koordine değil aynı za-
manda yönetişim. Yani Türkiye gerçekten yeni yönetişim anlayışlarını uygulamakta 
zorlanan bir ülke. Yani 360 dereceyi içeren, paydaşlara yer veren onları sorunun içine 
dâhil eden pozitif bir enerji üreten bir yönetişim anlayışı yok. Burada tek tek çok 
değerli olan sivil toplum kuruluşlarının aslında inanılmaz katkıları olabilir. Devlet ku-
rumlarının birbirlerine inanılmaz katkıları olabilir. Biz bunu 2000’li yılların başında 
reformlar döneminde yaşadık. Yani devlet kurumlarının birbirlerine katkısı olmaması 
nedeniyle Reform İzleme Grubu diye bir şey kuruldu 2000’li yılların başında, onları 
koordine etsin diye. Yani sadece diyalogsuzluk sivil toplumla devlet arasında değil 
aynı zamanda devletin bizzat kendi içinde de bir diyalogsuzluk hali var. Bunu da 
gidermek gerekiyor. 

Taner’in ve Metin’in yapmış olduğu katkılara ek olarak ben bunları söylemek istedim. 
Onların tabi söylemiş olduklarına değerlendirme adına söylemiş olduklarına da ay-
nen katılıyorum. Ama bir üçüncü nokta da medya boyutu. Aslında çok ciddi etkileri 
olan bir boyut. Medya ve iletişim boyutu. Bunun da hiç kullanılmadığını aşağı yukarı 
görüyoruz. Çok etkili şekilde medya boyutu kullanılabilir ve çok etkili bir şekilde 
iletişim boyutu kullanılabilir. Eğer Darfur bir mesele haline geldiyse, Türkiye’de de 
bir mesele haline gelmişti ve Türkiye’den de çok sayıda insanın imzacı olduğunu, 
katılımcı olduğunu görüyoruz. Bunu harekete geçirecek olan mekanizmaların önünü 
tıkamamak gerekir. Eğer bunu harekete geçirecek enerjiyi yaratamazsanız burada ba-
şarılı olamazsınız. Yani dünyaya gerçekçi bir şekilde bakmak lazım. Eğer bu sorunları 
çözecek mekanizmaları kuramazsak tabii ki kalifiye Suriyeliler bir müddet sonra daha 
iyi oldukları yere gideceklerdir. Siz bunu önleyemezsiniz. Polisiye tedbirlerle falan da 
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önleyemezsiniz kaçar gider. Kendinizi düşünün yani gidiyorsunuz mesela İtalya’ya 
mülteci olarak fakat Amerika’da çok daha iyi bir yaşama kavuşacaksınız Amerika’ya 
gitmek istersiniz bundan doğal bir şey yok. Dolayısıyla bütün bunları ön görerek 
gerekli düzenlemeleri yapabilmeniz gerekiyor. Eğer buradan zarar görmek istemiyor-
sanız. Bu öngörüsüzlüğü aşmak gerekiyor ve iletişime, diyaloga, yönetişim anlayışına 
dayalı bir model geliştirmek gerekiyor.

Zannediyorum Türkiye İnsan Hakları Kurumu olarak bugünkü oturumlardan önemli 
sonuçlar çıkarabiliriz ve bunlar üzerine giderek belki bu diyalogun gelişmesine, bu 
iletişimin gelişmesine daha fazla nasıl katkıda bulunabiliriz. Suriyeli mültecilerin Tür-
kiye’de nefret söyleminin konusu olmaması ya da daha iyi anlaşılabilmesi için ne tür 
katkılarda bulunabiliriz ki somut öneriler de geldi. Bunları ele alabiliriz. Bizim açımız-
dan da zannediyorum Başkan Bey ve diğer Üyeler ne düşünür bilemiyorum ama son 
derece verimli ve güzel bir toplantı oldu. Bu saatlere kadar kaldığınız için öncelikle 
hepinize teşekkür ederim ama Suriye’den gelen katılımcı arkadaşlarımız burada sivil 
toplum örgütü oluşturan, sivil toplum örgütü kuran ve çaba sarf eden arkadaşlarımıza 
da öncelikle katıldıkları için teşekkür ederiz ve onları bir alkışlayalım isterseniz hep 
birlikte. 

Katılımcı

Benim gördüğüm şimdi biz Türkiye’de yaşıyoruz burada. Türkiyeliler insan hakları 
olsun, dernekler olsun, hükümet olsun daha fazla birbirleriyle toplanmalılar. Suriye-
liler de ne var yani, sorunlarınız ne? Ben bunu fazla görmeyeyim ama Amerikalılar, 
Danimarkalılar bilmiyorum nereliler tabiri caizse cirit atıyorlar, Hatay’da, Antep’te. 
Yani Avrupa ülkeleri Suriyelilerden daha fazla ilgileniyorlar, tabi amaçları var yine, 
bizi ikna için geliyorlar, en çok da malumat alacaklar, istihbarat alacaklar. Ama ben 
bunu burada görüyorum biraz eksiklik var. Türkiye’de bu toplantı bence 1 gün değil 
2 gün 3 gün olmalı. Bugün çok acele oldu, çok konular var, tartışılması lazım. Bu otu-
rumların çoğalması lazım. Bir günde çok önemli bir konu Suriyeli mülteciler konusu.

Levent KORKUT

Yani iyi ki konuştunuz çünkü ben bir şey unuttuğumu hatırladım siz konuşunca. Son 
olarak onu söyleyecektim o da şu. Kısaca onu belki söylemekte fayda var. Bu toplan-
tının sıkışık olmasının bir nedeni bu tür toplantıların son derece az sayıda olması. 
Mümkün olduğu kadar fazla kişiyi katmak istedik çünkü çok küseceklerdi arkadaşlar 
eğer oturumlara katmasaydık. İki gün yapmak mümkündü fakat yarın Diyarbakır’da 
önemli bir toplantı olduğunu öğrenince bunu iki güne çıkarma fırsatımız olmadı. 
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Ama bunun hiçbir önemi yok gelecekte biz bununla ilgilenirsek yeni toplantılar ya da 
başka düzenlemeler yaparsak. Urfa Belediye Başkanı Urfa’da mesela bizi davet etti bir 
şey yapabilir miyiz diye. Başka yerlerde de yapabiliriz. Yavaş yavaş başka kurumlar 
da yapıyor. Biraz geç kaldı ama zannediyorum önümüzdeki dönem faaliyetler daha 
fazlalaşacak ve biz de elimizden geldiği oranda Suriye’den gelen mültecilerin temel 
hak ve özgürlükleri konusunda girişimlerimize devam edeceğiz.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu 
Suriyeli Mülteciler Çalıştayı 

11 Aralık 2014
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KATILIMCI LİSTESİ

Katılımcı Kurum / Kuruluş

Abdulhalim YILMAZ MAZLUMDER

Abdullah ÇIFTÇI Suruç Kaymakamlığı

Abdurrahman EREN Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Abdülillah AHMED Suriyeli Mülteciler Hukuk Bürosu (Gaziantep)

Adem AKTAN Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Afşin EVREN Hayata Destek Derneği

Ahmet BURAN Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Alev ÖRSEL Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

Alp BIRICIK İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

Asena TOPCUBAŞI YAVAŞ Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Aybüke EKICI Uluslararası Mülteci Hakları Derneği

Aydın BINGÖL Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Aysu KIRAÇ Hayata Destek Derneği

Aysu URAZ Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Ayşe Özlem EKŞI MAZLUMDER

Baldan KAVAKLI Atılım Üniversitesi

Barış KARACASU İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)

Burhan UZGUR İnfak Vakfı

Cavit KARAMAN Jandarma Genel Komutanlığı

Celalettin GÜVENÇ Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Deniz AYDINLI Hacettepe Üniversitesi - HUGO

Deniz MARDIN İstanbul Tabip Odası

Didem Özgür Özden ÇELIK Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP)

Eda BEKÇI Mültecilerle Dayanışma Derneği (İzmir)

Ekin Bozkurt ŞENER Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Emine KILIÇ Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Fatma BENLI Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Fatma GEYIK İnsan Hakları Derneği
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Katılımcı Kurum / Kuruluş

Ferhat ERDOĞAN Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Ferhat SÜRMELI İnfak Vakfı

Fikret ÖZGÜL Uluslararası Mülteci Hakları Derneği

Gizem Demirci Al KADDAH Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)

Gülden SÖNMEZ İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH)

Gülsen KAYA Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Gülşah A. ÖZCAN AFAD

Hakan ATAMAN Helsinki Yurttaşlar Derneği

Halil KOCAOĞLU Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Hasan Basri BÜLBÜL Medipol Üniversitesi

Hatice YÜKSEL Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Hayriye KARA KAOS - GL

Hikmet TÜLEN Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Hüseyin KOCAPIÇAK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İbrahim ERGIN Uluslararası Mülteci Hakları Derneği

İlker MURAT Jandarma Genel Komutanlığı

İrfan GÜVEN Türkiye İnsan Hakları Kurumu

İsmail TERZI Jandarma Genel Komutanlığı

İsmail YEŞIL Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

Lami Bertan TOKUZLU İstanbul Bilgi Üniversitesi

Levent KORKUT Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Mahmut KAÇAN Van Barosu

Mehtap İYICE Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Meltem HAMIT Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

Mesut AYABAKAR Sağlık Bakanlığı

Metin ÇORABATIR İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği (İGAM-DER)

Mine GÜLTEKIN Hacettepe Üniversitesi - HUGO

Mithat ŞENGÖZ Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
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Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Katılımcı Kurum / Kuruluş

Muhammed SALIH Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği (İzmir)

Muhammet CEREN Sağlık Bakanlığı

Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

M. Murat ERDOĞAN Hacettepe Üniversitesi - HUGO

Muzaffer ŞAKAR Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Neyfel KILIÇ Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Nihat BULUT Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Nuray EKŞI Yeditepe Üniversitesi

Osman GEREM Urfa STK’ları İnsani Yardım Platformu

Öykü IRMAKKESEN Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)

Pırıl ERÇOBAN Mültecilerle Dayanışma Derneği (İzmir)

Safa KARATAŞ İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği (İGAM-DER)

Salih EFE İnsan Hakları Gündemi Derneği

Selman YALVAÇ Uluslararası Mülteci Hakları Derneği

Serbest MUHAMMET Iraklı Mülteci

Süreyya KAVAKLI Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Şükrü ERDOĞAN Kızılay Temsilcisi

Taner KILIÇ Uluslararası Af Örgütü

Veysel EŞSIZ Helsinki Yurttaşlar Derneği

Volkan GÖRENDAĞ Mülteci Hakları Koordinasyonu

Yasin KÜÇÜK Urfa STK’ları İnsani Yardım Platformu

Yavuz GÜÇTÜRK SETA

Yılmaz ENSAROĞLU Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Yusuf MERT Urfa STK’ları İnsani Yardım Platformu

Yusuf Şevki HAKYEMEZ Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Zeynep Gökçe ZENGIN Türkiye İnsan Hakları Kurumu
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