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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Göç olgusu özellikle Batı dünyasında sosyal hizmet mesleğinin en önemli
çalışma alanlarını dönüştürmekle kalmamış, aynı zamanda mesleğin tanımı ve
doğasını da oldukça güçlü bir biçimde etkilemeyi başarmıştır. Günümüzde göç ve
sosyal hizmet özellikle göçmenlerin uyumu ve psiko-sosyal ihtiyaçları söz konusu
edildiğinde vazgeçilmez bir biçimde birbirine bağlı iki olgudur.
Ülkemiz özellikle 2011 yılından bu yana devam eden Suriyeli göçüyle beraber
iyiden iyiye bir göç ülkesi haline gelmeye başlamıştır. Şu hâlde, göçün ülkemiz
bağlamında da sosyal hizmet için önemli sonuçları olacaktır. Bu çalışmanın bu
anlamda ufak da olsa anlamlı bir katkı olmasını ümit ediyoruz.
Doç. Dr. Emrah Akbaş
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YAZAR NOTU
Elinizdeki ders kitabı on dört bölümden oluşmaktadır, ancak genel olarak iki ana bölüm
söz konusudur. Birinci ana bölüm göç olgusunun ana konuları hakkındadır (Düzenli göç,
düzensiz göç vb.). İkinci ana bölüm ise göçmenlerin psiko-sosyal ihtiyaçları ve sosyal hizmetin
rolüne dair konular hakkındadır. Bu bölümler kitap içinde iç içe geçmiş bir biçimde
tasarlanmıştır.
Çalışma hem göçe dair hukuki ve sosyolojik boyutta bir birikim oluşturmayı hem de
okura sosyal hizmetin göçle ilişkisi bağlamında bir perspektif sunmayı hedeflemektedir.
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1. GÖÇ OLGUSU: DÜZENLİ VE DÜZENSİZ GÖÇ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Göç olgusunun tanımı



Göçün farklı boyutlarını anlama



İç göç ve dış göçün tanımı



Düzenli ve düzensiz göç
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Göç nedir?

2)

Göçün hangi türleri bulunmaktadır?

3)

İç ve dış göçün farkları nelerdir?

4)

Düzensiz ve düzenli göç ne anlama gelmektedir?

5)

Ülkemizde düzensiz göçle ilgili hangi mücadele stratejileri belirlenmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Göçün Tanımı

Göç kavramını tanıma ve
anlama

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

İç ve Dış Göçün Tanımı Göç kavramı çerçevesinde iç
ve dış göçün anlamını
kavrama

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Düzenli ve Düzensiz
Göçün Tanımı ve
Tartışılması

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Göç kavramı çerçevesinde
düzenli ve düzensiz göç
konularını değerlendirebilme
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Anahtar Kavramlar


Göç



Düzenli göç



Düzensiz göç



İç ve dış göç
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Giriş
Bu bölümde göç olgusu, tanımı ile birlikte ele alınarak nasıl boyutlar taşıdığı
tartışılacaktır. Göçün hem ülke içindeki hem de ülkeler arasındaki boyutuna değinilecektir.
Düzenli ve düzensiz göç kavramları irdelenecek ve düzensiz göç ile ilgili bazı konular ele
alınacaktır.
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1.1. Göç Olgusu: Düzenli ve Düzensiz Göç
Ülkemiz coğrafyası yüzyıllardır göç alan ve göç veren bir bölge olmuştur. Bu göçler;
kimi zaman ülke politikaları nedeniyle, kimi zaman can güvenliğini korumak gibi zorunlu
nedenlerle, kimi zaman bireysel tercihler nedeniyle, kimi zaman da ekonomik nedenlerle
olagelmiştir.
Göç, nedenleri açısından; gönüllü ve zorunlu olmak üzere, amaçları açısından; çalışma
ve sığınma olmak üzere ve hukuki biçimi açısından; yasal ve yasa dışı olmak üzere pek çok
yönden tanımlanabilir (1).
Diğer bir sınıflamaya göre göç, iç göç ve dış göç olarak da incelenebilir. “İç göç”, ülke
içinde kentten kıra, kırdan kente, kırdan kıra veya kentten kente olmak üzere zorunlu veya
gönüllü olarak gerçekleşen göçtür. “Dış göç” ise bir ülkeden başka bir ülkeye uzun süreli
yaşam, çalışma, yerleşme veya sığınma amacıyla yapılan göçü ifade eder (4).
Kısacası göç, birey ve grupların ekonomik, sosyal, kültürel vb. nedenlerden dolayı bir
yerden başka bir yere gitmeleridir (2).
Türkiye’de göç olgusu, 1950’li yıllarda sanayileşmenin etkisiyle ve kentleşmenin ortaya
çıkmasıyla hız kazanmıştır. Tarım devriminden Sanayi Devrimi’ne geçişin etkisi insanları ve
insanların yaşamlarını etkilemiştir. İşsiz kalan tarım işçileri kentlerde ortaya çıkan yeni iş
imkânlarından dolayı kentlere göç etmeye başlamışlardır. 1920’li yıllarda ülke nüfusunun
büyük çoğunluğu kırsalda yaşarken, özellikle 1970’lerle birlikte bu tablo tam tersine
dönmüştür. Günümüzde de ülke nüfusunun büyük çoğunluğunun kentlerde yaşadıkları
görülmektedir. Kentlere yönelen bu göçler birçok sorunu da beraberinde getirmiştir (3). Bu
sorunlardan biri düzenli göçe karşılık düzensiz göçün belirmesidir.

1.1.1. Düzenli Göç
Düzenli göç, planlı bir şekilde ve yasal izinler dâhilinde gerçekleşen göç dalgalarını
ifade eder. Özellikle son yirmi yıl içerisinde Türkiye’ye göç eden profesyoneller, iş adamları
ve öğrencilerin sayısında artış olduğu bilinmektedir. 2000’li yılların başındaki resmî verileri
göz önüne aldığımızda, yaklaşık 150 000 - 160 000 yabancı ülke vatandaşı Türkiye’de oturma
izniyle bulunmaktadır. Türkiye’ye artan bir hızla yönelen düzenli göç dalgalarından biri de
“uluslararası emekli göçü”dür. Bu göç dalgası içinde, başta Alanya olmak üzere Antalya’nın
pek çok ilçe ve kasabası; Bodrum, Marmaris ve Didim gibi turizm merkezleri ve çevreleri
önemli sayıda emekli Avrupalı göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Güvenilir istatistiklere
ulaşmak zor olsa da şu ana kadar yapılan çalışmalar sadece Alanya’da büyük çoğunluğunu
Almanlar ve Hollandalıların oluşturduğu 5000 - 7000 göçmenin yerleşik olduğunu
göstermektedir (5).
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1.1.2. Düzensiz Göç
Düzensiz göç, bir ülkeye yasadışı giriş yapmak, bir ülkede yasadışı şekilde kalmak veya
yasal yollarla girip yasal süresi içerisinde çıkmamak anlamına gelmektedir. Düzensiz göç
hedef, transit ve kaynak ülkeler açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken bir konudur.
Düzensiz göç; hedef ülkeler için ülkelerine yasadışı yollardan gelen veya yasal yollarla gelip
yasal çıkış süreleri içerisinde çıkmayan kişileri kapsarken; kaynak ülke için ülkesini terk
ederken gerekli prosedürlere uymayarak ülke sınırlarını geçen kişileri içerir. Transit ülkeler
içinse; kaynak ülkelerden hedef ülkeye ulaşmak için yasal ya da yasal olmayan yollarla ülkeye
girip bu ülkeyi bir geçiş ülkesi olarak kullanıp ülke sınırını terk eden kişilerdir (6).
Düzensiz göç hareketi öncelikle, 1970’lerin sonundan itibaren bavul ticareti yapmak
için İstanbul’a gelen Polonyalılarla başlamış, daha sonra SSCB ve Doğu Avrupa ülkelerinden
gelenlerin katılımıyla devam etmiştir. Bunların dışında İran, Irak, Tunus ve Fas gibi Ortadoğu
ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen yabancıların da bu ticarete katıldıkları görülmüştür.
Komünist rejimlerin çökmesiyle birlikte, esnekleşen seyahat koşulları ve piyasa ekonomisinin
sağladığı imkânlarla, bavul ticareti yoğunluk kazanmıştır. 1990’ların ortalarından itibaren ise
bavul ticaretinde önemli bir azalma olmuştur. Buna paralel olarak, sözü edilen ülke
vatandaşlarının Türkiye’de ev işleri, eğlence, fuhuş, tekstil, tarım ve inşaat gibi sektörlerde
kayıt dışı olarak çalışmaya başladıkları gözlenmiştir. Son yıllarda, Türkiye’de iş gücüne katılan
kayıt dışı göçmenlerin geldikleri ülkeler arasında Moldova, Ukrayna, Rusya, Gürcistan,
Ermenistan ve Romanya gibi ülkeler öne çıkmaktadır. Öte yandan genellikle İran, Irak,
Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Gana, Nijerya ve Somali gibi belirli Asya ve Afrika
ülkelerinden gelen göçmenlerin Türkiye’yi bir geçiş ülkesi olarak kullanarak, Avrupa’ya ya da
başka gelişmiş ülkelere gitmeye çalıştıkları bilinmektedir. Bu göçmenler çoğunlukla insan
kaçakçılarının yardımıyla Türkiye’ye yasadışı yollarla girmekte ve benzer yollarla Türkiye’den
ayrılmakta ya da ayrılmayı denemektedirler (5).
Düzensiz göç hareketlerine dair hacim ve eğilimleri tespit etmeye yönelik yeterli ve
güvenilir veri bulmak zordur. Türkiye’de güvenlik makamları tarafından düzensiz göçmen
olmaları nedeniyle yakalanan kişilere ait rakamların değerlendirilmesiyle, bu tür göçün 1990’lı
yılların ortalarından 2000’li yılların başlarına kadar hızla artarak yıllık 90 bin - 100 bin
seviyesine geldiği görülmüştür. 2001 yılından başlayarak yakalanan düzensiz göçmen sayısının
ara ara gözlemlenen yükselişlere rağmen genelde düşmeye başladığı, 2002 yılında 83 bin olan
bu sayının, 2007 yılında 64 bin seviyesine indiği tespit edilmiştir (5). Ülkemizde sadece 2015
yılında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 146 bin 485’tir ve bu sayının yarısını Suriye
kökenliler (73 bin 422) oluşturmuştur (8). Son istatistiklere göre geçici koruma statüsüyle
ülkemizde bulunan kayıtlı Suriyeli sayısı 2 milyon 724 bin 937’dir (9).
Türkiye’nin göç alanındaki politikalarını düzenlemek ve göçü daha etkin yönetmek için
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun
verdiği yetkiyle İçişleri Bakanlığı bünyesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuş ve
11.04.2014 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu kurumun görevlerinden birisi de düzensiz göçle
ilgili gelişmeleri izlemek bu gelişmeler çerçevesinde gerekli tedbirleri almak ve
uygulamaktır(7).
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün düzensiz göç ile mücadele stratejileri aşağıdaki
gibidir:
Menşe, transit ve hedef ülkelerin ortak bir zeminde buluşarak gerekli hukuksal
reformlar düzenlemesi,
Devletin bu alanda doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili tüm birimleri ile ulusal
ve uluslararası tüm kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması,
-

Sınır güvenliğini arttırıcı tüm tedbirlerin alınması,

Çalışma alanında gerekli düzenlemelerin yapılması ve yasadışı istihdamın asgari
düzeye çekilmesi,
-

Göçmenlerin statü edinmesi sürecinin hızlandırılması,

Göçmen
güçlendirilmesi,
-

kaçakçılığı

gibi

organize

suçlarla

mücadele

tedbirlerinin

Düzensiz göçmenleri taşıyanlara yönelik güçlü yaptırımların belirlenmesi,

Menşe ülkelerin göç verme nedenlerinin araştırılarak, bu sebeplerin ortadan
kalkmasına yönelik projelerin geliştirilmesi şeklindedir (7).
Düzensiz göç ile mücadele konusunda Türkiye, uluslararası pek çok kurumla da iş
birliği içindedir. Bu kurumlardan bazıları; “Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi
(ICPMD) ve daha birçok sivil toplum kuruluşlarıdır (7).
Düzensiz göçte uluslararası işbirliği sürecinin etkili yöntemlerinin başında “Geri Kabul
Anlaşmaları” gelir. Bu anlaşmalar ülkelerin düzensiz göçe karşı tedbir almalarını zorunlu hale
getirmekle birlikte, düzensiz göçmenlerin de ülkelerine insan haklarının korunmasına ve
uluslararası teamüllere uygun gönderilmelerini sağlamaktadır. Başka bir deyişle geri kabul
anlaşmaları, bir ülkede düzensiz olarak bulunan kişilerin anlaşma yapılmış kaynak ülkeye veya
en son transit geçiş yaptıkları ülkeye yapılan anlaşmada belirlenen şartlar ve kurallar
çerçevesinde güvenli bir şekilde geri gönderilmesini sağlayan anlaşmalardır. Ülkemiz düzensiz
göçle mücadele kapsamında transit ve hedef ülkelerle Geri Kabul Anlaşmaları imzalamaya
önem vermektedir. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar neticesinde 2001 yılından bu yana
ülkemiz ile Suriye, Yunanistan, Kırgızistan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Moldova, Belarus ve
Avrupa Birliği arasında Geri Kabul Anlaşması imzalanmıştır (7).
Düzensiz göç, kuşkusuz bu göçü kabul eden ülke açısından pek çok yeni konu
yaratmaktadır. Düzensiz göçle mücadele ederken bu konuların insan hakları perspektifinde
değerlendirilerek ele alınması ve ayrımcılık söylemlerinden olabildiğince uzak durulması
önemlidir.
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Uygulamalar
1)
Öğrenci bu dersi en güncel şekliyle anlayabilmek için Göç İdaresi Genel
Müdürlüğünün web sayfasındaki kaynakları ve mevzuat belgelerini incelemelidir. Bunun
yanında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisinin web sayfasından
ilgili pek çok kaynak ve istatistiğe erişerek konu ile ilgili bilgisini derinleştirmelidir.
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Uygulama Soruları
1)

“Göç” teriminin ne demek olduğunu öğrenebildiniz mi?

2)

İç ve dış göç kavramlarının tanımlarını öğrendiniz mi?

3)

Düzenli ve düzensiz göç konularını kavradınız mı?

12

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Göç olgusu; nedenleri, biçimi, amaçları gibi pek çok boyutu açısından
değerlendirilebilmektedir. Göç kimi zaman gönüllü kimi zaman zorunlu, kimi zaman yasal kimi
zaman ise yasa dışı ve kimi zaman sığınma amaçlı olmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse göç,
birey ve grupların ekonomik, sosyal, kültürel vb. nedenlerden dolayı bir yerden başka bir yere
gitmeleridir. İç göçler ülke içi yer değiştirmeleri ifade ederken, dış göçler bir ülkeden başka bir
ülkeye gerçekleşen göçü ifade etmektedir. Bireyler kendileri için geçerli ve haklı sebeplerle göç
etmektedirler. Ancak göç, zaman zaman istenmeyen sonuçlara neden olabilmektedir. Özellikle
düzensiz göçler, pek çok ülkeyi bazı krizlerle karşı karşıya bırakabilmektedir. Düzensiz göçler
plansız ve hesapta olmayan göç dalgalarını ifade eder. Düzensiz göçte; bir ülkeye yasa dışı
yollardan giriş yapılması ve yasa dışı bir şekilde kalınması ve yasal süre içinde bu ülkeden çıkış
yapılmaması söz konusudur. Düzenli göçler ise, planlı ve yasal alt yapıya sahip bir düzlemde
gelişen göçlerdir. Ülkemizde 2014 yılında kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün
görevlerinden biri de düzensiz göçle mücadele etmektir. Düzensiz göç ile etkili mücadele
yöntemlerinden biri geri kabul anlaşmalarıdır. 2001 yılından bu yana ülkemiz ile “Suriye,
Yunanistan, Kırgızistan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Moldova, Belarus ve Avrupa Birliği”
arasında Geri Kabul Anlaşması imzalanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Göç olgusunu en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Kıtlık etkisi

b)

Belirli nedenlerle insanların yer değiştirmesi

c)

Siyasi tercihler

d)

İstihdam politikasının sonucu

e)

Ülkelerarası iletişimsizlik sorunları

2)
“Birey ve grupların ekonomik, sosyal, kültürel vb. nedenlerden dolayı bir yerden
başka bir yere gitmeleridir.” ifadesi aşağıdakilerden hangi kavramı tanımlamaktadır?
a)

İç göç

b)

Dış göç

c)

İşçi göçü

d)

Göç

e)

Zorunlu göç

3)

Dış göçü en iyi şekilde açıklayan ifade hangisidir?

a)
Birey veya grupların zorunlu veya gönüllü olarak bir ülkeden başka bir ülkeye
göç etmeleri
b)
c)
etmeleri

Bireylerin zorunlu olarak ülke dışına taşınmaları
Bireylerin gönüllü olarak ve mücbir bir sebep olmaksızın ülke dışına göç

d)

Bireylerin komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmaları

e)

Bireylerin yalnızca 1 yıl süreyle ülke dışına göç etmeleri
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4)

Düzenli göç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)

Yalnızca komşu şehirler arasında olur.

b)

Düzenli göç yalnızca ekonomik sebeplerle gerçekleşir.

c)

Düzenli göç gecekonduların ortadan kaldırılmasına olanak tanır.

d)
Düzenli göç ülke yönetimi tarafından da ön görülebilen ve yasal zemini olan
olağan göç dalgalarını ifade eder.
e)

Düzenli göç her zaman dalgalar şeklinde olur.

5)

Düzensiz göç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)

Düzensiz göç, aile içinden yalnızca bir kişinin başka bir yere hareket etmesini

içerir.
b)
Düzensiz göç, beklenmedik ve yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan, kalmaya
devam eden ve yasal süresi içinde çıkmayan yabancı grupların oluşturduğu göç dalgalarını ifade
eder.
c)

Düzensiz göç, Türkiye’de ilk kez 1940’larda başlamıştır.

d)

Düzensiz göçün sonuçları onarılamaz.

e)

Düzensiz göç bireylerin özgürlüklerini kısıtlar.

6)
Ülkemizde düzensiz göçle mücadele konusunda en etkin görevi aşağıda
belirtilen Bakanlıklardan hangisi almaktadır?
a)

Sağlık Bakanlığı

b)

Millî Eğitim Bakanlığı

c)

İç İşleri Bakanlığı

d)

Dış İşleri Bakanlığı

e)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
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7)
“Düzensiz göçmenler ……………. yollarla bir başka ülkeye geçiş yapar veya
kalmaya devam ederler. Boşluğa gelebilecek ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a)

Yasal olmayan

b)

Yasal

c)

Uygun

d)

Geçici

e)

İdeal

8)
Ülkemiz son yıllarda aldığı düzensiz göçün büyük bölümünü aşağıdaki hangi
ülkeden almaktadır?
a)

Irak

b)

Mısır

c)

Ürdün

d)

Afganistan

e)

Suriye

9)

Aşağıdakilerden hangisi düzensiz göçle mücadele etmede etkili bir yöntemdir?

a)

Geri kabul anlaşmaları

b)

Vatandaşlık kriterlerinin yumuşatılması

c)

Kampların azaltılması

d)

Sınırların korunarak hiçbir şekilde yabancıların kabul edilmemesi

e)

Ülkedeki tüm Suriye kökenli bireylerin sınır dışı edilmesi
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10)
Türkiye’nin
bulunmamaktadır?
a)

Rusya

b)

Japonya

c)

Suriye

d)

Ukrayna

e)

Kırgızistan

aşağıdakilerden

hangi

ülke

ile

geri

kabul

anlaşması

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)a, 4)d, 5)b, 6)c, 7)a, 8)e, 9)a, 10)b.
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2. GÖÇ KURAMLARI VE GÖÇ ÇALIŞMALARINDA TEMEL
KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Göç kuramları



Göç çalışmalarında kullanılan kavramlar



Kaynak ülke, hedef ülke ve transit ülke kavramları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Göç kuramları nelerdir?

2)

Göç çalışmalarında kullanılan kavramlar nelerdir ve ne anlama gelmektedirler?

3)

Kaynak, transit ve hedef ülke ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Göçün kuramları

Göç kuramlarını tanıma

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Göç çalışmalarında
kullanılan kavramlar

Göç çalışmalarında kullanılan Konu üzerinde daha
kavramları tanıma ve ayırt
ayrıntılı okuma yaparak
edebilme

Kaynak ülke, transit
ülke ve hedef ülke
kavramlarını tanıma

Kaynak, transit ve hedef ülke
terimlerine hâkim olma

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak
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Anahtar Kavramlar


Göç kuramları



Mülteci



Şartlı mülteci



Geçici koruma
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Giriş
Bu bölümde göç kuramlarına yer verilmektedir. Göç kuramları açıklandıktan sonra göç
çalışmalarında karşımıza çıkabilecek pek çok terimin tanımı yapılmıştır. Özellikle; mülteci,
şartlı mülteci, ikincil ve geçici koruma terimleri ile kaynak, hedef ve transit ülke terimleri
açıklanmıştır.
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1.1. Göç Kuramları
1.1.1. Neoklasik Ekonominin Makro Kuramı
Neoklasik ekonominin makro kuramına göre uluslararası göç ve iç göç, emek ile ilgili
arz ve talep alanında ortaya çıkan bölgesel farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Emek açısından
fazla arza sahip olan ülkeler, bireylere daha düşük ücretler sağlamaktadır; emek açısından
düşük arza sahip ve sermayesi olan ülkeler ise bireylere daha yüksek ücretler sağlamaktadır.
Ücretlerdeki bu farklılıklar işçilerin yüksek ücretli ülkelere göç etmelerine neden olmaktadır
(1).

1.1.2. Neoklasik Ekonominin Mikro Kuramı
Neoklasik ekonominin mikro kuramına göre, göç edecek kişiler yalnızca ekonomik
kazanç açısından değil bireysel koşulları açısından da bir değerlendirme yaparak göçe karar
verirler. 1960 ve 1970’li yıllarda Todaro ve Borjas tarafından ortaya atılan bu kurama göre
birey, göçün maliyetine odaklanır (1). Borjas’a göre bireyler, ekonomik kazançlarının yanında
başka bir coğrafyaya taşınmanın maliyeti, yeni bir dil öğrenme, uyum süresince yaşanacak
psikolojik sorunlar ve hatta yasal olmayan yollarla göç edilmişse sınır dışı edilme gibi pek çok
konuyu göz önünde bulundurarak bir tercihte bulunurlar. Verilen nihai kararla birlikte göç
gerçekleşir.

1.1.3. Emek Göçünün Yeni Ekonomisi Kuramı
Bu kuramda göç kararı ve kimin göç edeceği aile tarafından belirlenmektedir. Emek
göçünün yeni ekonomisi kuramına göre; özellikle ülke ekonomisinin kötüye gittiği dönemlerde,
hane halkı gelirini göç eden üyelerinin gönderdiği paralar sayesinde karşılamaktadır. Bu
kurama göre aile bu şekilde yeni gelir kaynakları oluşturarak riski yönetir (1). Kısacası aileden
bazı üyelerin yurtdışına çalışmaya gitmesi ve diğer aile bireylerine para göndererek onların
ihtiyaçlarını karşılaması bu kuram kapsamındadır.

1.1.4. İkiye Bölünmüş Emek Piyasası Kuramı
1970’lerde Piore ve arkadaşları ikiye bölünmüş emek piyasası kuramını
geliştirmişlerdir. Buna göre göç uluslararası dengelerle doğrudan ilişkilidir ve sanayi
toplumlarının ihtiyaçları doğrultusunda göçler yaşanır. İhtiyaç halinde yerli işçiler yerine
yabancı işçilerin tercih edilebileceği işçi göçünün uluslararası boyutu bu kuram çerçevesinde
değerlendirilir. Bu kuramda açıklandığı üzere bireyler yalnızca gelir sağlamak için değil,
toplumsal itibarlarını yükseltmek için de çalışırlar. İşverenler, yerel işçinin bu bağlamdaki
yükselme isteğini yanıtlayabilmek için, onlara karşı en alt basamakta statü kaygısı olmaksızın
sadece para biriktirmek isteyen bir iş gücü arayabilmektedirler. Bu durumda göç hareketliliğine
neden olabilmektedir (1).
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1.1.5. Dünya Sistemleri Kuramı
Bir diğer adı merkez-çevre kuramı olan bu kurama göre uluslararası göç, kapitalist
gelişmenin neden olduğu kopma ve yer değiştirmelerin doğal sonucudur. Dünya sistemleri
kuramı göçü doğrudan kapitalizm ile bağlantılandırmaktadır. Buna göre bireyler kapitalist
ekonominin hâkim olduğu özellikle komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmaktadır. Aynı
zamanda güçsüz ekonomisi olan az gelişmiş ülkeleri geçmişte sömürge olarak kullanan büyük
devletlere de bu az gelişmiş ülkelerden göçler olmaktadır (1).
Göçe ilişkin makro düzey açıklama getiren kuramların en yaygın olarak kullanılanı
merkez-çevre kuramıdır. Bu kuram ayrıca bağımlılık kuramı olarak da bilinir. Bu kuramın
yaratıcısı Immanuel Wallerstein’dır, ancak Samir Amin ve Andre Gunder Frank bu kurama
önemli katkılar vermiştir. Modernleşme kuramına bir itiraz olarak ortaya çıkan bu kuram,
dünyadaki iktisadi güç dengelerinin merkez ülkeler ve çevre ülkeler olmak üzere ayrıldığını
ileri sürmektedir. Merkez ve çevre ülkeler birbirine kökten bağımlı olarak var olmaktadır.
Wallerstein’a göre, merkez ülkeler gelişmiş kapitalist ülkelerdir ve çevre ülkeler, bu merkezlere
bağımlı ve onların “uydu”su olarak var olan ülkelerdir. Çevre ülkeler, merkez ülkeler için ucuz
iş gücü, hammadde ve nihai ürünün satılması bakımından vazgeçilmezdir. Çevre ülkelerin bu
bağımlılık ilişkisinden çıkarı, kapitalist gelişimlerini tamamlamalarıdır, ancak bu bağımlılık
ilişkisi son çözümlemede bir sömürü ilişkisidir.
Bu kuramın göçe ilişkin önermesi, göç akımlarının çevre ülkelerden merkez ülkelere
doğru gerçekleştiğidir. Merkez ülkelerin ciddi uyum sorunlarına karşın çevre ülkelerden göç
kabul etmelerinin nedeni ucuz iş gücüdür. Günümüzde merkez ülkelerin iş gücü talebi daha
nitelikli elemanları içerecek biçimde daralmıştır. Ayrıca vasıfsız iş gücünün kaçak göçmenler
yoluyla karşılanması da yaygın olarak görülen bir durumdur.
Merkez-çevre kuramı, Avrupa'ya işçi olarak kabul edilen göçmenlerin iş eğitimine veya
göç ettikleri ülkeye uyum sağlamaları için herhangi bir eğitime ihtiyaçları olmadığını ileri sürer.
Çalıştırıldıkları işler genellikle pis, tehlikeli ve düşük ücretli işlerdir.

1.1.6. İlişkiler Ağı Kuramı
Belirli bir ülkeye daha önce göç etmiş bireyler ile göç etmeyi düşünen ya da yeni göç
eden kişiler arasında bir iletişim ve ilişki söz konusu olmaktadır. İlişkiler ağında akrabalar, hem
şehriler veya diğer yakınlar dayanışma içine girmekte, bu dayanışma göçü özendiren bir olgu
olarak karşımıza çıkmaktadır (3). İlişkiler ağı kuramında sosyal sermayenin göç etmeyi
düşünen veya göç eden bireyi motive ettiği ve cesaretlendirdiği söylenebilir. Göçmen ilişkiler
ağları göçün maliyetini ve risklerini azaltmaktadır (1).
Göç kuramlarının genel olarak ortak noktası göçü ortaya çıkaran yapısal nedenleri
açıklama iddiasında olmalarıdır. Hâlbuki günümüzde göç olgusunun büründüğü karmaşık yapı,
göçün nedenlerinden başka, göçün görünümleri ve göçün ardından oluşan yapılara ilişkin
kuramsal çabayı zorunlu kılmaktadır. Ağ kuramı böylesi bir ihtiyaca yanıt vermekte ve birey
göçmenin öyküsünü kuramın odağına yerleştirmektedir.
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Göç süreçlerini göçmenlerin oluşturdukları ağlar ile açıklayan ağ kuramı, göç edenlerin
göç ettikleri ülkelerle köken ülkeleri arasında ortak köken, soydaşlık, akrabalık ve dostluk
bağlarından oluşan kişilerarası bağlar inşa ettiklerini savunur. Söz konusu bağlar, köken
ülkeden daha önce göç edenlerin göç ettikleri yerlere göçü teşvik eden ve sürekli kılan bir
etmendir.
Göçmenlerin köken ülke ile kurdukları ağlar, daha sonra göç edecekler için koşulları
kolaylaştırmaktadır, çünkü daha önce göç edenler türlü sıkıntılarla karşılaşmış ve göç ettikleri
yerde kendilerine özgün bir yaşam alanı yaratmışlardır. Bu durum daha sonra göç edecekler
için hem göçün ilk evresini kolaylaştırmakta hem de göçü izleyen dönemde onlara kendilerini
“evlerinde” hissettirmektedir. Daha önce göç edenler, daha sonra gelenler için, öncelikle
barınma ve iş bulma konularında kolaylaştırıcı rol oynamaktadır.
Göçmenlerin inşa ettikleri ağlar, başlangıçta iktisadi bir temele dayanıyorken, daha
sonra bu ağlar daha karmaşık görünümler almaktadır. Başta barınma ve iş bulma konularında
kolaylaştırıcılığın başat rol oynadığı ağlar, daha sonra ticari girişimler ve siyasi pozisyonların
belirleniminde de rol oynamaya başlamaktadır.
Göçmenlerin inşa ettikleri ağların yeni göçmenler için kolaylaştırıcı etkilerinden başka,
yeni göçmenlerin toplumsal uyumları bakımından olumsuz etkileri de söz konusudur. Daha
sonra göç edenlerin kendilerini “evlerinde” gibi hissetmeleri, onların göç ettikleri ülkenin dilini,
kültürünü ve yaşam tarzını öğrenmelerine ve buranın toplumsal yaşamına uyum sağlamalarına
engel olabilmektedir.

1.1.7. İtme-Çekme Kuramı
Lee’nin 1966 yılında geliştirdiği ve A Theory of Migration adlı makalesinde yer verdiği
bu kurama göre göçü tetikleyen itici ve çekici bazı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler
sırasıyla 1) yaşanılan yerle ilgili faktörler, 2) gidilmesi düşünülen yerle ilgili faktörler, 3) işe
karışan engeller ve 4) bireysel faktörlerdir (2). Kurama göre hem yaşanan yerin hem de
gidilecek yerin itici ve çekici unsurları bulunmaktadır ve bireyler buna göre tercihte bulunurlar.
Lee ayrıca bu kuramda göçün belirleyicilerinden bahseder buna göre göçün kişisel (mikro) ve
kişisel olmayan (makro) belirleyicileri bulunur. Örneğin birey yaşadığı yerin özellikleri
hakkında yeterince bilgi sahibidir ancak göç etmeyi planladığı yerle ilgili aynı durum söz
konusu olmayabilir. Bunun gibi kişisel olmayan belirleyiciler vardır (2).
Lee’ye göre, göçü belirleyen dinamik, hâlihazırda bireyin yaşadığı ve göç etmeyi
planladığı yere ilişkin itici ve çekici etmenlerdir. Söz konusu çekici ve itici etmenler ise kişiden
kişiye değişebilmektedir, çünkü göç edecek kişilerin özellikleri, olanakları, yetenekleri,
düşünceleri ve hedefleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla göç için avantajları ve dezavantajları
belirleyen yaş, cinsiyet, eğitim, ırk vb. gibi demografik etmenlerin değerlendirilmesi, çekiciitici etmenler kuramı için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca demografik etmenler çerçevesinde,
göç için kişisel avantajların ve dezavantajların, hangi toplumsal bağlamlarda ve süreçlerde
hesaplanacağı da önemlidir. Bu yönüyle, çekici ve itici etmenler bütünüyle tarihsel ve
bağlamsal koşullara bağlıdır. Karar alma sürecini kişisel olmaktan çıkaran nokta ise göçün
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önündeki engellerdir. Lee, göçün doğuracağı hukuksal ve toplumsal belirsizlik, göç mesafesi,
göç boyunca ödenecek bedel ve ulaşım olanakları gibi mikro etmenlerden ve katı göç yasaları,
ırk ya da ulusal kimliğin belirleyici olduğu göç sistemleri ve göç için fiziksel koşullar gibi
makro etmenlerden bahseder.

1.1.8. Ravenstein’ın Göç Yasaları
Uluslararası göçe ilişkin ilk kuramsal çalışmayı 1885 yılında kaleme aldığı “Göç
Yasaları” (The Laws of Migration) başlıklı makalesiyle Georg Ravenstein yapmıştır.
Ravenstein pozitivist geleneğin doğrudan etkisiyle, Comte’un “toplumsal fizik”iyle uyumlu bir
biçimde, demografik hareketliliğin her zaman ve her yerde aynılığını işaret etmek üzere “yasa”
kavramını seçmiştir. Ravenstein’ın yasasına göre, göç akımları büyük oranda kısa mesafelerde
gerçekleşir; uzun mesafelerde gerçekleşen göç ise endüstriyel merkezlere doğrudur.
Ravenstein’ın sözünü ettiği yedi göç yasası şöyledir:
1.
Göç akımları büyük oranda kısa mesafeler arasında gerçekleşir. Uzun
mesafelerde gerçekleşen göçün yönü ise daha çok endüstriyel ve ticari merkezlere doğrudur.
2.
Bir merkezin iktisadi gelişimini bu merkeze kırsaldan yönelen göç izler.
Kırsalda azalan nüfusu ise daha uzak yerlerden gelen göç dalgası tamamlar. Böylesi aşamalı bir
göç akımı dalga dalga tüm merkezlere yayılır.
3.
İnsanların göç etme niyeti bizatihi göç değildir, onların amacı göç ettikleri
yerdeki maddi olanaklardan yararlanmaktır. Aslında burada karşılıklı bir ilişki söz konusudur.
Göç edilen merkez iş gücüne ihtiyaç duymaktadır ve göçmenler de hayatta kalmak için göç
etmek zorundadır. İki tarafın da yararına bir süreçtir göç.
4.
Endüstriyel merkezlere doğru gerçekleşen göçün ardından karşı-göç akımları
görülür. Söz konusu merkezler de aldıkları göçe karşın göç vermektedirler.
5.
Uzun mesafelerde gerçekleşen göçün yönü daha çok endüstriyel ve ticari
merkezlere doğrudur. Göçün genel çizgisi aşamalı bir yapıyı izlediğinden, bu endüstriyel ve
ticari merkezlere doğru göç çok uzak yerlerden değil, daha yakın yerlerden doğru
gerçekleşmektedir.
6.
Göç edilen yerlerde görülen karşı-göç akımlarına karşın, bu merkezlerde
yerleşik olanların göç etme eğilimi, kırsalda yerleşik olanlara göre daha azdır. Göçün temel
belirleyici iktisadi gelişim ve bunu izleyen iş gücü ihtiyacıdır.
7.
Kadınlar göç etmeye erkeklerden daha fazla eğilimlidir. Kadınlar her ne kadar
göçün görünür kahramanları olmasalar da, ailede göç niyetini belirleyen temel öznelerdir.
Ravenstein’ın göç yasalarının önemi, kendisini izleyen göç çalışmaları için öncülük
etmesidir; çalışmasının kuramsal gücü çok sınırlıdır. Çalışmasının kuramsal temeli,
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endüstrileşme ve kentleşme üzerine kurulmuş ve on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısındaki
toplumsal gelişmeler çalışmanın temel dinamiğini oluşturmuştur.

1.1.9. Kesişen Fırsatlar Kuramı
1940 yılında Stouffer’in ileri sürdüğü kesişen fırsatlar kuramı, göçün nedenini
insanların gittikleri yerdeki fırsatların çokluğuyla orantılı olarak ele alır. Bir merkezde iş
olanakları fazla ise buraya göç etme eğilimi fazla olacaktır.
Bu kuram göçe ilişkin daha çok mikro düzeyde açıklama getirmektedir ve bireysel
nedenlere odaklanmaktadır. Stouffer’e göre, göçü belirleyen unsurlar; göç edilecek mesafe, göç
edilen yerdeki olanaklar ve bu olanakların niceliğidir. Stouffer çekici etmenlerin sözünü
etmektedir, ancak göç edilmesi olası farklı yerleri çekici kılan unsur, bu yerlerin çekiciliğinden
daha çok, bu yerlere olan mesafedir. Bu yönüyle, kesişen fırsatlar kuramı, bireyin ussal karar
alma sürecini vurgulamakta ve bu sürecin merkezine mesafeyi koymaktadır. Bireysel karar
alma sürecinde mesafe önemlidir, çünkü hem bireyin göçünün bedelini artırabilir hem de sınır
geçişlerini onun için daha sıkıntılı kılabilir.

1.2. Göç Çalışmalarında Temel Kavramlar
İç hukukumuza baktığımızda 2013 yılında kabul edilen 6458 Sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanununda ülkemizdeki göç ve sığınma konularıyla ilgili pek çok tanımın
netleştirildiği görülmektedir. Buna göre uluslararası koruma kapsamında; “mülteci”, “şartlı
mülteci”, “ikincil koruma” gibi kavramlar aşağıdaki şekliyle açıklanmıştır.

1.2.1. Mülteci
Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir
toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı
sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından
yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu
tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya
söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri
sonrasında verilen statüyü ifade eder(4).

1.2.2. Şartlı Mülteci
Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir
toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı
sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından
yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu
tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya
söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri
sonrasında verilen statüyü ifade eder. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin
Türkiye’de kalmasına izin verilir. Türkiye, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesini, 1. maddesindeki
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mekân bakımından öngörülen seçme hakkını kullanarak “Coğrafi Kısıtlama” ile kabul etmiştir.
Buna göre şartlı mülteci; Avrupa dışında meydana gelen olaylar nedeniyle, mülteci tanımındaki
şartlara haiz olduğunu iddia ederek, üçüncü ülkelere iltica etmek üzere Türkiye’den uluslararası
koruma talebinde bulunan kişidir(4).

1.2.3. İkincil Koruma
Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya
ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası
infaz edilecek, b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz
kalacak, c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen
şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak, olması nedeniyle menşe
ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit
nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri
sonrasında verilen statüyü ifade eder (4).

1.2.4. Geçici Koruma
Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici
koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve
haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayan
yabancılara sağlanan korumayı ifade etmektedir.
6458 sayılı Kanunun “Geçici Koruma” başlıklı 91 inci maddesinde; “1- Ülkesinden
ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla
kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma
sağlanabilir. 2- Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri,
Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle ulusal
ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada
görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Bakanlar Kurulu
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” “Göç Politikaları Kurulu ve görevleri” başlıklı
105 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde; “c) Kitlesel akın durumunda uygulanacak
yöntem ve tedbirleri belirlemek” ifadelerine yer verilmiştir. Bu çerçevede Bakanlar Kurulu
tarafından çıkarılacak geçici korumaya ilişkin yönetmelik çalışmaları halen devam etmektedir
(4).
Bunların yanında “kaynak ülke (menşei ülke)” iltica eden ve sığınma talep eden
bireyin geldiği ülkeyi, “hedef ülke” iltica eden ve sığınma talep eden bireyin nihai olarak gidip
yerleşmeyi planladığı ülkeyi, “transit ülke” ise, bu bireyin hedef ülkeye varmadan önce
tampon olarak kullandığı, geçici süreyle kaldığı ve 3. ülkeye (hedef ülkeye) iltica başvurusunda
bulunduğu ülkeyi ifade eder.
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Uygulamalar
1)
Öğrenci bu dersi en güncel şekliyle anlayabilmek için Göç İdaresi Genel
Müdürlüğünün web sayfasındaki kaynakları ve mevzuat belgelerini incelemelidir. Bunun
yanında Nermin Abadan Unat’ın Bitmeyen Göç, Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa isimli
kitabı özellikle göç kuramlarını ve ekonomik göçü anlamak açısından yararlı olacaktır.
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Uygulama Soruları
1)

Göç kuramlarının neler olduğunu öğrenebildiniz mi?

2)

Mülteci ve şartlı mülteci terimlerinin tanımlarını öğrendiniz mi?

3)

İkincil koruma ve geçici koruma terimlerinin tanımlarını kavradınız mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Göç kuramları; “ neoklasik ekonominin makro kuramı, neoklasik ekonominin mikro
kuramı, emek göçünün yeni ekonomisi kuramı, ikiye bölünmüş emek piyasası kuramı, dünya
sistemleri kuramı, ilişkiler ağı kuramı, itme-çekme kuramı” olmak üzere çeşitli başlıklar altında
tanımlanmaktadır. Bu kuramlar, göçün nedenlerine, gelişimine ve biçimine ilişkin bazı
açıklamalar içermektedirler. Açıklamalar genellikle sosyolojik ve iktisadi tahliller
içermektedir. Göç çalışmalarında sıkça kullanılan kavramların; “mülteci, şartlı mülteci, geçici
koruma, kaynak ülke, transit ülke ve hedef ülke” gibi kavramlar olduğu görülmüştür. Buna
göre; “kaynak ülke (menşei ülke)” iltica eden ve sığınma talep eden bireyin geldiği ülkeyi,
“hedef ülke” iltica eden ve sığınma talep eden bireyin nihai olarak gidip yerleşmeyi planladığı
ülkeyi, “transit ülke” ise, bu bireyin hedef ülkeye varmadan önce tampon olarak kullandığı,
geçici süreyle kaldığı ve 3. ülkeye (hedef ülkeye) iltica başvurusunda bulunduğu ülkeyi ifade
eder. Ülkemiz açısından “mülteci” tanımı; Avrupa ülkelerinden gelerek Türkiye’ye sığınan ve
uluslararası koruma başvurusunda bulunan yabancıların başvuru süreçlerinin olumlu bir şekilde
sonuçlanması sonrasında verilen statüdür. Şartlı mülteci ise; Avrupa dışında meydana gelen
olaylar nedeniyle, mülteci tanımındaki şartlara haiz olduğunu iddia ederek, üçüncü ülkelere
iltica etmek üzere Türkiye’den uluslararası koruma talebinde bulunan kişidir. Ülkemizde son
yıllarda sayıları giderek artan Suriyeliler ise geçici koruma statüsüyle ülkemizde
kalmaktadırlar. Bu statü Suriyeliler için ara bir formül olarak geliştirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi göç kuramlarından biridir?

a)

İkiye bölünmüş emek piyasası kuramı

b)

Birleşmiş emek piyasası kuramı

c)

Güçlendirme kuramı

d)

Dünya ülkeleri kuramı

e)

Bölünmemiş emek piyasası kuramı

2)
“Bu kurama göre uluslararası göç, kapitalist gelişmenin neden olduğu kopma ve
yer değiştirmelerin doğal sonucudur…” Bu ifade göçe ilişkin aşağıdaki hangi kuramı
açıklamaktadır?
a)

Dünya sistemleri kuramı

b)

İlişki kuramı

c)

Güçlendirme kuramı

d)

Zorunlu göç kuramı

e)

Bölünmüş emek piyasası kuramı

3)
“………….kuramında; akrabalar, hem şehriler veya diğer yakınlar dayanışma
içine girmekte, bu dayanışma göçü özendiren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır…” Sözü
geçen kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sistem kuramı

b)

Dünya sistemleri kuramı

c)

İlişkiler ağı kuramı

d)

Bölünmüş emek piyasası kuramı

e)

İtme-çekme kuramı
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4)
“………. kuramının bileşenlerini oluşturan faktörler sırasıyla; 1) yaşanılan
yerle ilgili faktörler, 2) gidilmesi düşünülen yerle ilgili faktörler, 3) işe karışan engeller ve 4)
bireysel faktörlerdir.” Sözü geçen kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Dünya sistemleri kuramı

b)

Makro belirleyiciler kuramı

c)

İlişkiler ağı kuramı

d)

İtme-çekme kuramı

e)

Ekolojik kuram

5)
“……………; Avrupa dışında meydana gelen olaylar nedeniyle, mülteci
tanımındaki şartlara haiz olduğunu iddia ederek, üçüncü ülkelere iltica etmek üzere
Türkiye’den uluslararası koruma talebinde bulunan kişidir.” Sözü edilen kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Zorunlu göçmen

b)

Şartlı mülteci

c)

Mülteci

d)

Misafir mülteci

e)

Vatansız

6)

Ülkemizde mülteci tanımı son olarak hangi yasada yapılmıştır?

a)

2022 Sayılı Muhtaçlar Yasası

b)

4563 Sayısı İkamet Yasası

c)

4642 Sayılı Yabancılar Yasası

d)

6462 Sayılı Göç Yasası

e)

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
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7)
Aşağıdaki gruplardan hangisi ülkemizde “geçici koruma” statüsüyle kalanlara
örnek verilebilir?
a)

Ukraynalılar

b)

Ermeniler

c)

Suriyeliler

d)

Fransızlar

e)

Ruslar

8)
Ülkemize sığınan ve uluslararası koruma talep eden bireylerin geldikleri ülke
aşağıdaki isimlerden hangisini alır?
a)

Geçen ülke

b)

Geçmiş ülke

c)

Transit ülke

d)

Kaynak ülke

e)

Köken ülke

9)
Bir orta doğu ülkesinden gelerek ülkemize sığınan ve 3. bir ülkeye gitmek üzere
uluslararası koruma talep eden bir birey için Türkiye bir …….. ülkedir. Boşluğa gelebilecek
ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a)

Nihai

b)

Önceki

c)

Hedef

d)

Köken

e)

Transit
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10)
Türkiye’de 3. bir ülkeye gitmek için şartlı mülteci statüsü almış bir bireyin
mülteci statüsüne hak kazandıktan sonra gideceği 3. ülke kendisi için …… ülkedir. Boşluğa
gelebilecek ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a)

Kaynak

b)

Hedef

c)

Transit

d)

İdeal

e)

Merkez

Cevaplar
1)a, 2)a, 3)c, 4)d, 5)b, 6)e,7)c, 8)d, 9)e, 10)b.
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3. GÖÇ MEVZUATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Göçle ilgili ulusal mevzuat



Göçle ilgili uluslararası mevzuat



Mevzuatlarda geçen göçle ilgili güncel kavramlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Göçle ilgili başlıca ulusal mevzuat belgeleri nelerdir?

2)

Göçle ilgili başlıca uluslararası mevzuat belgeleri nelerdir?

3)

Mevzuatta belirtilen güncel kavramlar nelerdir?

4)

Geri kabul ne anlama gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Ulusal Mevzuat

Ulusal mevzuatta hangi yasa
ve hukuki belgelerin
öğrenilmesi

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Uluslararası Mevzuat

Uluslararası mevzuatta hangi
yasa ve hukuki belgelerin
öğrenilmesi

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Göç ile İlgili kavramlar
ve Geri Kabul

Kavramlar çerçevesinde
mevcut konuları
değerlendirebilme

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak
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Anahtar Kavramlar


Göç ulusal mevzuatı



Göç uluslararası mevzuatı



Geri kabul
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3.1. Göç Mevzuatı
Türkiye’nin taraf olduğu 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesine göre mülteci; “ırkı, dini,
milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği
konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri
dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi’dir”.
1951 yılında, Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi’nde yapılan
mülteci tanımı oldukça sınırlı bir tanımdı. Bu ilk tanımda mülteci olarak nitelendirilebilecek
kişiler, 1951 tarihinden önce Avrupa’da meydana gelen olaylardan etkilenmiş olmak
durumundaydılar. Bir başka deyişle bu tanım, hem zaman sınırlamasını hem de coğrafi
sınırlamayı içeriyordu. 1967 Protokolü ile mülteci tanımında yer alan bu sınırlamalar kaldırıldı.
Türkiye, hem 1951 Cenevre Sözleşmesini hem de 1967 Protokolü’nü imzalayan taraflardan
biridir. Fakat 1968 yılında, Türkiye 1967 Protokolünü coğrafi sınırlama ile imzalamıştır. Bu
nedenle, Türkiye’ye Avrupa Konseyi üyesi olmayan ülkelerden gelen kişilerin Türkiye’den
mülteci statüsü almaları mümkün değildir.
Türkiye, mülteci olma kriterlerini sağlayan kişilere sığınmacı statüsü verir. Bir başka
deyişle, Türkiye’nin ulusal mevzuatına göre sığınmacı; Avrupa dışında meydana gelen olaylar
nedeniyle, mülteci tanımındaki şartlara haiz olduğunu iddia ederek, üçüncü ülkelere iltica
etmek üzere Türkiye’den uluslararası koruma talebinde bulunan yabancıdır. Bu kişilerin
Türkiye’deki işlemleri hem Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)
Türkiye Temsilciliği tarafından hem de İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülür. BMMYK, 1951
Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde, kriterleri taşıyan kişilerin mültecilik durumunu tanır. Yine
aynı sözleşme uyarınca, Türkiye’ye gelip BMMYK tarafından kayıt altına alındığı tarihten
itibaren bütün başvuruculara sığınmacı denir.
Türkiye’de şu anda mülteci, sığınmacı ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilere
yönelik herhangi bir kanun bulunmamaktadır. Böyle bir kanunun eksikliğinden dolayı, devlet
görevlilerinin bu konudaki işlemlerini yürütmesi, 1994 yılında çıkarılan, 1996 ve 2006
yıllarında önemli ölçüde değiştirilen İltica Yönetmeliği ve 2006 yılında yeniden tanımlanan
Uygulama Talimatı gibi ikincil yasal düzenlemelerle yapılmaktadır. Temel bir kanunun
olmaması, mülteci ve sığınmacılara sağlanan korumayı zayıflatmakta ve iltica alanındaki
uygulamaların herhangi bir müzakere olmaksızın değiştirilebilmesi anlamına gelmektedir.
İltica Yönetmeliği (değiştirildiği haliyle), Türkiye'den sığınma talep eden herkesi
kapsamaktadır. Başvuru prosedürü Avrupalı ve Avrupalı olmayan sığınmacılar için aynı
olmakla birlikte, Avrupalılar Cenevre Sözleşmesinde belirtilen kriterlere uydukları takdirde
mülteci olarak tanınmaktadırlar. Ancak, resmi makamların yanı sıra aynı zamanda BMMYK'ya
kayıt yaptırması gereken Avrupalı olmayan sığınmacılara ise geçici ikamet verilerek Türkiye
dışında üçüncü bir ülkeye iltica başvurusunda bulunmalarına izin verilmektedir.
Sığınmacıların insan haklarıyla ilgili pek çok uluslararası, bölgesel sözleşme ve belgeler
bulunmaktadır. Tüm insanların sahip olması gereken haklar yanında özel olarak sığınmacılar
lehine de yorumlanacak birtakım hakları da içeren bu belgelerden en temel olanları ve
içerdikleri haklar şunlardır:
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İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948): Herkes, herhangi bir devletin sınırlan içinde
özgürce dolaşma ve oturma hakkına sahiptir (madde 13.1). Herkes, kendi ülkesi dâhil herhangi
bir ülkeden ayrılma ya da kendi ülkesine yeniden dönme hakkına sahiptir (madde l3.2).
Herkesin zulüm karşısında başka ülkelere sığınma hakkı vardır (madde 14.1). Bu hak, adi bir
suçla ya da BM ilke ve amaçlarına aykırı eylemlerle ilgili kovuşturmalar halinde, ileri
sürülemez (madde 14.2). Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır (madde 15.1). Hiç kimse,
yurttaşlığından ya da yurttaşlığını değiştirme hakkından keyfi bir biçimde yoksun bırakılamaz
(madde 15.2).
Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi (1951): Mülteciler konusunda
1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi en önemli belgedir. Bu
sözleşmeye göre bir kişinin mülteci statüsüne girebilmesi için öncelikle kendi ülkesini terk
etmiş olması veya ülkesinin sınırlan dışında bulunması ve yabancı olması gerekmektedir.
Ayrıca bu koşulun yanında kişinin haklı nedenlere dayanan baskı ve zulüm korkusu olması
gerekir. Bu bakımdan baskı ve zulme temel teşkil eden nedenler: ırk, milliyet, din, siyasi
düşünce ve belirli bir sosyal gruba mensubiyet, kişisel ve siyasal veya adli veya siyasi suçlar,
savaş veya askeri görevlere dayalı nedenler şeklinde ortaya çıkabilir.
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Protokol (1967): Zamanla ortaya yeni sığınma
sorunlarının çıkması üzerine BM Genel Kurulu tarafından 4 Ekim 1967'de yürürlüğe
konmuştur. Protokole katılmakla devletler, 1951 Sözleşmesinin temel hükümlerini, bu
sözleşmedeki tanıma giren tüm kişilere, tarih sınırlaması olmaksızın uygulamayı taahhüt
etmektedir. Fakat bilindiği gibi protokolün bağlayıcılığı yoktur ve nitekim Türkiye protokolü
imzalamasına rağmen coğrafi çekincesini devam ettirmektedir.
Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesi (1966): Bu belge, 1976'da yürürlüğe
girmiştir. Mülteci haklarını içeren hükümler şunlardır; yaşama, özgürlük ve güvenlik hakkı
(madde 6), işkence, zalimce, insanlık dışı, onur kırıcı davranışa veya cezalandırmaya maruz
kalmama hakkı (madde7), köleliğin yasaklanması (madde8), keyfi olarak gözaltına alınmama
hakkı (madde 9), ifade özgürlüğü (madde 19), din (madde 18), toplantı (madde 21), sendika
üyeliğini de kapsayan dernekleşme hakları, seyahat ve yerleşme özgürlüğü hakkı (madde 12 ),
genel oy kullanma ve seçme hakkı (madde 25 ), adil yargılanma hakkı (madde 14) ve
azınlıkların korunması hakkıdır (madde 27).
Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (1966): Bu belgenin
içerdiği hükümler; çalışma hakkı (madde 6-7), sosyal güvenlik hakkı (madde 9), ailenin
korunması hakkı (madde 10), uygun yaşam standartlarına sahip olma hakkı (madde 11), eğitim
hakkı (madde 13), sağlık hakkı (madde 12) ve sendikaya üye olma hakkıdır (madde 8).
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına
İlişkin Sözleşme ve Protokolleri 1950): Bu belgenin içerdiği hükümler, yaşama hakkı (madde
2), özgürlük ve güvenlik hakkı (madde 5), adil yargılanma hakkıdır (madde 6).
Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989): Bu sözleşmede ifade edilen hakların tümü, bir taraf
devlette, mülteci, sığınmacı ya da kimliksiz çocuklar da dâhil olmak üzere, (on sekiz yaşından
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küçük olarak tanımlanan) tüm çocukları kapsamaktadır. Bu sözleşmede yer alan başlıca haklar;
ayrımcılıktan korunma hakkı (madde 2), çocukla ilgili bütün girişimlerde, çocuğun yüksek
yararının tam olarak gözetilmesi hakkı (madde 3), yaşam ve gelişme hakkı (madde 6), nüfus
kütüğüne kaydedilme hakkı ve bununla birlikte vatandaşlık edinme hakkı (madde 7), çocukların
ve ailelerinin, ailenin birleşmesi amacıyla bir ülkeye girme ya da onu terk etme haklan (madde
10), çocuğu etkileyen herhangi bir adli ya da idari kovuşturmada yer alma hakkı (madde 12),
mülteci sayılan ya da mülteci statüsü kazanmaya çalışan çocuklara özel koruma ve yardım
sağlama hakkı (madde 22), silahlı çalışmalardan etkilenen çocuklara koruma ve bakım
sağlanması hakkı (madde 38). Bu sözleşmede göze çarpan en önemli özellik, ulusal mevzuatta
rastlanmayan "mülteci statüsü kazanmaya çalışan ve "mülteci sayılan" çocuk ifadeleridir.
Hüküm, mülteci statüsü kazanmaya çalışan çocuk ifadesi ile bir boşluğu doldurmuştur. Bu
durumda, iltica başvurusu yapıldığı andan itibaren, mülteci statüsü kazanmaya çalışan çocukla,
mülteci çocuk aynı haklara sahiptir (Çocuk Hakları Sözleşmesi, 1996).
Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme (1954): Bu sözleşmenin amaçlan
çerçevesinde "vatansız kişi" terimi, kendi yasalarının işleyişi içinde hiçbir devlet tarafından
vatandaş olarak sayılmayan bir kişi anlamına gelir. Bu sözleşmenin sığınmacılar ilgilendiren
maddeleri; ayrımcılık yapılmaması (madde 3), din özgürlüğü hakkı (madde 4), menkul ve
gayrimenkul mülkiyet hakkı (madde 13), dernek hakkı (madde 15), mahkemelerde taraf olarak
bulunma hakkı (madde 16), devlet eğitim hakkı (madde 22), sosyal yardım hakkı (madde 23),
sosyal güvenlik hakkı (madde 24), seyahat özgürlüğü (28. madde).
Vatansızlığın Azaltılmasına İlişkin Sözleşme (1961): Bu sözleşme vatansız olan kişilerin
azaltılmasını amaçlamakta olup, vatandaşlığı sona ermesi halinde, başka bir vatandaşlığa sahip
olması ya da elde edilmesi şartına bağlı olması gerektiği düşüncesine temellenmiştir.
Her Türlü Irk Ayrımcılığına Son Verilmesine İlişkin Sözleşme (1965): Bu sözleşme
sığınmacılara da yönelik olabilen ırk ayrımının cezalandırılmasına ilişkindir. Irk ayrımcılığı
terimi burada siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel veya kamusal yaşamının herhangi bir
alanında, insan haklan ve temel özgürlüklerin eşit ölçüde tanınmasını, kullanılmasını veya
bunlardan yararlanılmasını kaldırma veya zayıflatma amacına sahip olan veya bu sonuçlan
doğuran ırk, renk, soy, ulusal veya etnik kökene dayanarak herhangi bir ayırma, dışlama,
kısıtlama veya ayrıcalık tanıma anlamına gelir.
Göç, en genelde insanların hareketliliğini ifade etmektedir (1) Tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de artan göçler; “yerinden edilenler, sığınmacılar, mülteciler ve vatansızlar” gibi
grupları ve bu grupların hukuksal statüleri ile ihtiyaçlarını gündeme getirmektedir.
Bu bölümde göç ve sığınma ve iltica konularıyla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata
değinilecek ancak mevzuata ilişkin sınırlı bilgi paylaşılabilecektir.
Ulusal ve uluslararası mevzuatta bu konularla doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı
olan kanun, yönetmelik ve belgeler aşağıdaki gibidir (5):
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Ulusal:
-

2510 Sayılı İskân Yasası (1934)

-

5682 Sayılı Pasaport Yasası (1950)

-

5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun

-

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982)

(1950)

Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den
İkamet Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen
Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik (1994)
-

4817 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (2003)

-

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (2009)

-

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (2013).

Uluslararası:
-

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948)

-

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1950)

-

Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme (1954)

-

Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme (1951)

-

Vatansızlığın Azaltılmasına İlişkin Sözleşme (1961)

-

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü (1967)

-

Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi (1979)

-

Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989)

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair
Uluslararası Sözleşme (2004)
-

AB ve Türkiye Arasında Geri Kabul Anlaşması (2014).

Konu hakkındaki kanun, yönetmelik ve uluslararası belgelerin büyük çoğunluğu
yukarıdaki gibidir. Aşağıda günümüzdeki göç ve iltica süreçlerini en etkin şekliyle yönlendiren
ve biçimlendiren 1951 Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşmesi, Mültecilerin Hukuki
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Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü ve 2013 yılında kabul edilen 6458 Sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu’nda bulunan bazı bilgilere yer verilmektedir.
Türkiye, göç ve iltica hukuku alanındaki temel sözleşme olan Mültecilerin Hukuki
Durumuna İlişkin Sözleşmesi’ne ve bu Sözleşme’nin 1967 tarihli Protokolü (New York
Protokolü)’ne taraftır. Türkiye, Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşmede de yer alan
tercih hakkını kullanarak “coğrafi sınırlama”yı kabul etmiştir. Buna göre, Türkiye, ülkenin
doğusundan gelen sığınmacılara mülteci statüsü tanınmamakta, ancak bu kişilerin BM
Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü ile işbirliği içerisinde üçüncü
ülkelere yerleştirilmeleri için gerekli çalışmaları yürütmektedir (6).
Cenevre Sözleşmesi olarak da bilinen 1951 tarihli BM Mültecilerin Hukuki Statüsüne
İlişkin Sözleşme’ye göre dini inancı, siyasi görüşü, ırkı, milliyeti veya ait olduğu sosyal grup
gibi sebeplerden dolayı ülkesinde zulüm göreceğini düşünen ve bu nedenle de ülkesini terk
eden kişi, mülteci sayılmaktadır. Uluslararası düzeyde kabul edilmiş genel bir “mülteci” tanımı
böylelikle Cenevre Sözleşmesi ile getirilmiştir (4).
Bu Sözleşme gereğince kişinin sınırı geçerek, başka bir ülkeden sığınma talebinde
bulunması halinde, mülteci olup olmadığına karar verilene kadar o kişinin geldiği ülkeye geri
gönderilmemesi yani, kaçak bir şekilde geldiği ülke tarafından korunması gerekmektedir.
Türkiye, 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne taraf bir ülke olmakla beraber, sözleşmeye
yönelik olarak coğrafi çekinceyi halen sürdürmektedir. Türkiye, uluslararası hukuktan
kaynaklanan bir yükümlülüğü yerine getirerek, ülkeye sığınan kişileri geri göndermemektedir.
Türkiye tarafından uluslararası korumaya ilişkin kurala uyulmakta ancak, bu uluslararası
koruma yapılırken kişinin geldiği ülkeye bakılmakta, Avrupa’dan gelen mülteciler kabul
edilmekte, Avrupa dışından gelenler ise, sadece geçici olarak BM tarafından 3. bir ülkeye
yerleştirilene kadar Türkiye’deki geçici mülteci kamplarında barınmalarına izin verilmektedir.
Avrupa dışından, özellikle de orta doğudan ülkemize gelerek sığınan kişiler için Türkiye iltica
sürecini başlattıkları ancak yerleşmeyi düşünmedikleri bir transit ülkedir. Bu sığınanların
Türkiye üzerinden gitmeyi hedefledikleri “hedef ülke” ise 3. ülke (Kanada, Amerika,
Avustralya, Almanya gibi) olarak da adlandırılmaktadır.
İç hukukumuza baktığımızda 2013 yılında kabul edilen ve 2014 yılında yürürlüğe giren
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre bir önceki bölümde de kısaca
değinildiği üzere aşağıdaki tanımlara yer verilmiştir (2):
“Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir
toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı
sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından
yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu
tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya
söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri
sonrasında mülteci statüsü verilir”.
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Avrupa ülkelerinde ibaresi Cenevre Sözleşmesindeki coğrafi çekinceye gönderme
yapmaktadır. Dolayısıyla Türkiye yalnızca Avrupa’dan ülkemize sığınan bireyleri mülteci
olarak kabul etmektedir.
Bunun yanında kanunda şartlı mülteci tanımlanmıştır, buna göre;
“Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir
toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı
sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından
yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu
tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya
söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri
sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı
mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir” (2).
Dolayısıyla Türkiye özellikle Orta Doğu’dan gelen sığınmacıları bu statüde
barındırmaktadır bu bireyler sığınmacı olarak da literatürde geçmektedir. Bu bireyler 3. bir
ülkeye (Kanada, İsveç, Amerika vb.) iltica başvurularını Türkiye’de yaparak bekleme süresini
ülkemizde geçirmektedirler. Bu sürenin ortalama 5-6 yıl sürdüğü ve bazen de daha uzun
sürebildiği bilinmektedir.
Kanunda tanımlanan bir diğer kavram ise “ikincil koruma” dır. Buna göre;
“Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya
ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;
a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,
b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak,
c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen
şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak, olması nedeniyle menşe
ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit
nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri
sonrasında ikincil koruma statüsü verilir” (2).
Tüm bu 3 statü uluslararası korumanın gereği olarak oluşturulmuştur.
Bunların dışında kanunda geçici koruma statüsüne de yer verilmiştir. Buna 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. Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak
ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı
alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve
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koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin
belirlenmesi, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir”(2).
Ülkemizde yukarıdaki geçici koruma statüsüyle ikamet eden kişiler; Suriye iç savaşıyla
birlikte son yıllarda akın akın ülkemize gelen kişilerdir.
Bir diğer önemli kavram “geri kabul ”dür. Türkiye’yi transit ülke olarak kullanarak
yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine geçiş yapan kişilerin Türkiye’ye geri kabullerini sağlayacak
anlaşma 2014 yılında AB ve Türkiye arasında imzalanmıştır. Bu anlaşmaya İrlanda ve
Danimarka taraf değildir. Anlaşmaya göre Türkiye’nin belirli şartları sağlaması durumunda
Türk vatandaşlarının Avrupa’ya geçişleri vize serbestisi ile kolaylaştırılacaktır. 2016 yılında
yürürlüğe giren bu anlaşma gereğince Türkiye üzerinden kaçak yollarla Avrupa’ya göç eden
bireyler Türkiye’ye iade edilecektir. Son dönemde vize serbestisinin halen faaliyete
geçmemesi, imzalanan anlaşmayı iki taraf içinde tartışmalı duruma getirmiştir.
Son olarak değinilecek bir diğer önemli kavram “geri gönderme” dir. 6458 Sayılı
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 54. Maddesinde sınır dışı edilme kararı
alınabilecek kişilerden bahsedilmektedir. Buna göre; “terör örgütü yöneticisi veya destekçisi
olanlar, suç örgütü yöneticisi ve destekçisi olanlar, Türkiye’ye giriş, vize veya ikamet
işlemlerinde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar, Türkiye’de meşru olmayan yollardan
geçimini sağlayanlar, kamu düzeni, güvenliği veya sağlığı açısından tehdit oluşturanlar, vizesi
iptal edilenler ve vize/vize muafiyeti süresini 10 günden fazla aşanlar, ikamet izinleri iptal
edilenler, makul bir gerekçe olmaksızın ikamet izni süresini 10 günden fazla ihlal edenler,
çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler, Türkiye’ye yasal giriş ve çıkış hükümlerini ihlal
edenler, Türkiye’ye giriş yasağı bulunup giriş yapanlar ve uluslararası koruma başvurusu
reddedilenler ve başvurusunu geri çekenler…” sınır dışı edilebilirler.
Ancak 54. madde kapsamında olsa bile, geri gönderilmeleri durumunda, sınır dışı
edileceği ülkede; “ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı veya onur kırıcı ceza veya muameleye
maruz kalacağı yönünde ciddi emareler bulunanlar, ciddi sağlık sorunları, hamilelik veya yaş
nedeniyle seyahat etmesi sakıncalı görülenler, hayati tehlike arz eden hastalıkları nedeniyle
tedavisi devam edenler ve geri gönderileceği ülkede tedavi imkânı bulamayacak olanlar,
mağdur destek sürecinden yararlanan insan ticareti mağdurları, tedavileri tamamlanıncaya
kadar fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet mağdurları…” sınır dışı edilemezler.
Sınır dışı edilmesi kararı alınanların 15 ile 30 gün içerisinde ülkeyi terk etmeleri
gerekmektedir. Ülkeyi terk edeceğinden şüphe duyulanlar “Geri Gönderme Merkezlerinde”
idari gözetim altında tutularak kolluk kuvvetlerince belirli bir süre sonra sınır dışı edilirler.
Türkiye’de pek çok şehirde bu amaçla kurulmuş geri gönderme merkezleri bulunmaktadır.

48

Uygulamalar
1)
Öğrenci bu dersi en güncel şekliyle anlayabilmek için; BMMYK’nın Sığınma
ve Mülteci Konularındaki Uluslararası Belgeler ve Hukuki Metinler kaynağını ve bunun
yanında son yıllarda gelişen mevzuatı takip etmek için Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün web
sayfasındaki mevzuat belgelerini incelemelidir.
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Uygulama Soruları
1)

Göç ile ilgili ulusal mevzuat belgelerini öğrenebildiniz mi?

2)

Göç ile ilgili uluslararası mevzuat belgelerini öğrenebildiniz mi?

3)

Geri kabul, geçici koruma gibi mevzuatta geçen terimleri öğrenebildiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkemizde göç ile ilgili ulusal mevzuat belgelerinin başlıcaları;2510 Sayılı İskân Yasası
(1934), 5682 Sayılı Pasaport Yasası (1950), 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve
Seyahatleri Hakkında Kanun (1950), 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982),
Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet Talep
Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve
Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (1994),
4817 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (2003), 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanunu (2009), 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (2013) şeklindedir
Uluslararası mevzuat belgelerinin başlıcaları ise; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
(1948), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1950), Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme
(1954), Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi (1951), Vatansızlığın
Azaltılmasına İlişkin Sözleşme (1961), Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü
(1967), Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi (1979), Çocuk Hakları
Sözleşmesi (1989), Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair
Uluslararası Sözleşme (2004), AB ve Türkiye Arasında Geri Kabul Anlaşması (2014)
şeklindedir.
Günümüzdeki göç ve iltica süreçlerini en etkin şekliyle yönlendiren ve biçimlendiren
1951 Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi, Mültecilerin Hukuki
Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü ve 2013 yılında kabul edilen 6458 Sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu ve AB Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması’dır. Bu
belgelerdeki göç ile ilgili terimlerin ve prosedürlerin anlaşılması önemlidir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi göç ile İlgili ulusal mevzuatımız içinde yer
almamaktadır?
a)

2510 Sayılı İskan Yasası

b)
5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun c)
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
c)

5682 Sayılı Pasaport Yasası

d)

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2)
Aşağıdakilerden hangisi göç ile İlgili ulusal mevzuatımız içinde yer
almamaktadır?
a)
Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den
İkamet Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen
Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
b)

4817 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

c)

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu

d)

5187 Sayılı Basın Kanunu

e)

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

3)
Aşağıdakilerden hangisi göç ile İlgili uluslararası mevzuat içinde yer
almamaktadır?
a)

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

b)

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

c)

Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme

d)

Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme

e)

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü
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4)
Aşağıdakilerden hangisi göç ile İlgili uluslararası mevzuat içinde yer
almamaktadır?
a)

5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun

b)

Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi

c)

Çocuk Hakları Sözleşmesi

d)
Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair
Uluslararası Sözleşme
e)

AB ve Türkiye Arasında Geri Kabul Anlaşması

5)

Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda Cenevre Sözleşmesi olarak da bilinir?

a)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

b)

Vatansızlığın Azaltılmasına İlişkin Sözleşme

c)

Çocuk Hakları Sözleşmesi

d)

AB ve Türkiye Arasında Geri Kabul Anlaşması

e)

Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme

6)
Mülteci tanımına uluslararası düzeyde genel bir kabul getiren belge
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme

b)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

c)

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

d)

Çocuk Hakları Sözleşmesi

e)

Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme
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7)

Türkiye’deki sığınmacılar için 3. ülke ne anlama gelmektedir?

a)

Transit ülke

b)

İlk ülke

c)

Menşei ülke

d)

Köken ülke

e)

Hedef ülke

8)

Aşağıdaki statülerden hangisi “uluslararası koruma” içinde değerlendirilemez?

a)

Şartlı mülteci

b)

İkincil koruma

c)

Sığınmacı

d)

Mülteci

e)

Tüccar

9)
Türkiye ve AB arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması hangi yıl
imzalanmıştır?
a)

2016

b)

2012

c)

2015

d)

2014

e)

2005

10)

Geri Kabul Anlaşması kapsamında AB’nin Türkiye’ye vaadi ne olmuştur?

a)

Vize serbestisi

b)

Bir bölüm toprak

c)

Askeri destek

d)

Belirli bir grup Türk vatandaşı için AB vatandaşlığı

e)

Çok sayıda askeri uçak
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Cevaplar
1)c, 2)d, 3)b, 4)a, 5)e, 6)a, 7)e, 8)e, 9)d,10)a.
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4. ÇOKKÜLTÜRCÜ SOSYAL HİZMET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Çokkültürcü sosyal hizmet



Çokkültürcü sosyal hizmet için bilgi, beceri ve değer



Göçmenler ve çokkültürcü sosyal hizmet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Çokkültürcü sosyal hizmet nedir?

2)
Çokkültürcü sosyal hizmet uygulaması için sosyal hizmet uzmanları hangi bilgi,
beceri ve değerlere sahip olmalıdır?
3)
Göçmenlerle çalışırken çokkültürcü sosyal hizmet, sosyal hizmet uzmanlarına
nasıl bir bakış sağlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Çokkültürcü sosyal
hizmet

Çokkültürcü sosyal hizmet
kavramı tanınacaktır.

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Çokkültürcü sosyal
hizmet için bilgi, beceri
ve değer

Çokkültürcü sosyal hizmet
için bilgi, beceri ve değerler
öğrenilecektir.

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Göçmenler ve
çokkültürcü sosyal
hizmet

Göçmenlerle çalışırken
çokkültürcü sosyal hizmet
açısından nasıl değerlendirme
yapılacağı öğrenilecektir.

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak
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Anahtar Kavramlar


Çokkültürlü



Çokkültürcülük



Göç
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Giriş
Bu bölümde çokkültürcü sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde göçmenlere yönelik
sosyal hizmet uzmanlarının nasıl gerçekleştirileceği tartışılacaktır.
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4.1. Çokkültürlülük
Göç eden toplumlar, göç edilen ülkelerde, birden fazla kültürün bir arada yaşamasını,
bir başka deyişle çok kültürlülüğü beraberinde getirir. Bu çerçevede çok kültürlü toplumlarda
sosyal hizmetlerin sunumunda birden fazla kültürün özelliklerine dikkat etmek zorunlu hale
gelmektedir.
Sosyal hizmetlerin sunumunda birden fazla kültürün özelliklerine dikkat etmenin
zorunluluğu her geçen gün artarken, çok kültürlü toplumlarda sosyal hizmet uygulamaları
gerçekleştirmek, çok kültürlü toplumların değerlendirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasının
daha zor ve karmaşık olmasından dolayı güçtür.
Bu çerçevede sosyal hizmet uzmanları çokkültürlü toplumlarda çokkültürcü bir
anlayışla mesleki uygulamalar gerçekleştirmek için bilgi beceri ve değerlere ihtiyaç
duymaktadır.
Bu duruma ek olarak, Sosyal Hizmet Uzmanları Meslek Etik İlke ve Değerleri, kültürel
yetkinlik ve sosyal farklılık başlığı doğrultusunda sosyal hizmet uzmanlarının, kültürü, kültürün
insan davranışı üzerindeki etkisini ve toplumdaki işlevini anlaması, her kültürün güçlü yönleri
olduğunu kabul etmesi, müracaatçının kültürü hakkında bilgi sahibi olması; kültürel farklılıkları
kabul etmeli ve duyarlı olması; hizmetleri sunarken müracaatçının kültürünü göz önünde
bulundurarak davranması, sosyal farklılıkların doğasını ve ırk, renk, etnik ve ulusal köken,
cinsiyet, yaş, medeni durum, siyasi görüş, dinsel inanç, cinsel tercih, zihinsel ya da fiziksel
engel gibi farklılıklara yönelik baskılarını anlamaya çalışması ve bu konuda eğitim
programlarına katılması ve kendini geliştirmesi gerektiği belirtilmektedir ( 1).
Gerek küreselleşmeyle birlikte sosyo-politik koşullardaki değişimle çokkültürlü
toplumlara özgü mesleki uygulamalarda duyulan ihtiyaç, gerek meslek etiği doğrultusunda
gelen sorumluluk, çokkültürcü sosyal hizmet yaklaşımını ortaya çıkartmaktadır (2).
Çokkültürlülük özellikle geride bıraktığımız yüzyılın ikinci yarısına damgasına vurmuş;
küreselleşme ile birlikte ise dünyamızın yeni gerçekliğini ifade eder hale gelmiş sosyolojik bir
olgudur. Ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmelerin sonucunda yerlerinden olan veya
yerlerini bırakan milyonlarca insan doğdukları yerden başka bir yerde yaşamlarını sürdürmekte;
böylece farklı kültürler bir arada yaşamaya mecbur olmaktadır. Sosyal hizmet açısından
bakıldığında, söz konusu bu çokkültürlü ortam sosyal hizmet sunumunu da
şekillendirmektedir(2).
Çokkültürcülük, modernist akımın sonuçlarından biri olan tek kültürcü yaklaşımlara
karşı geliştirilen ve son dönemde “farklılıkların tanınması” olarak ele alınan politik bir duruştur.
Postmodernizmin etkisiyle güçlenen bu duruş, ekonomiden siyasete, eğitimden sanata kadar
birçok alanı derinden etkilemeye devam etmektedir. Psikoloji ve sosyal hizmet gibi yardım
mesleklerinde de çokkültürcülük akımının etkisiyle “kültürel yetkinlik ve “kültürel duyarlılık”
gibi kavramların kullanılmaya başlanmıştır (2).
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Çokkültürcü sosyal hizmet uygulaması, temelde sosyal bilimlerin keskin bir biçimde
yaşadığı kültürel dönemecin bir yansıması olarak sosyal hizmette hayat bulmuştur. Bu yönüyle,
çokkültürcü sosyal hizmet uygulaması, geleneksel sosyal hizmet uygulamasının tek tipleştirici
eğilimini daha çoğulcu bir yapıya dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, sosyal
bilimlerde yaşanan “kültürel dönemeç”in ardından ortaya çıkan tüm kavramsal tartışmalar,
çokkültürcü sosyal hizmet uygulaması için bir temel oluşturmuştur. Bu temelin en belirleyici
kavramlarını ise birey öznelliği ve bağlamsallık oluşturmaktadır. Bu yönüyle, kültür sadece bir
yaşam tarzı olarak değil, bireyin tüm yaşam alanlarını kuşatan genel çerçeve olarak
anlaşılmalıdır(2).
Kültürün özellikle 1970’lerle birlikte sosyal bilimlerde başat ilgi konularından biri
olmakla kalmayıp, sosyal bilimlerin ontolojisini yeniden tartışmaya açan bir boyutu vardır. Bu
yönüyle, öznelliği ve bağlamsallığı sosyal bilimlerin merkezine yerleştiren kültür tartışması,
diğer yandan, özellikle post-yapısalcılığın güçlenmesiyle birlikte büyük anlatılara karşı da bir
eleştiri alanı açmıştır. Farklılıklarla bir arada yaşamak ve ötekine saygı gibi toplumsal yaşamı
biçimlendirici boyutlarıyla oluşan bu yeni alanın tüm büyük anlatılara itirazı, toplumdaki
sınıfsal çelişkilerin çözümlenme potansiyelini de belirsizleştirmiştir. Bu yönüyle, gerçek
toplumsal yaşamdaki eşitsizliklere ve hiyerarşik ilişkilere karşı güçlü ve güçlendirici bir
eleştirisi olan çokkültürcü yaklaşım, eşitsizliklerin yapısal nedenlerini göremediği oranda
yalnızca neo-liberal uzlaşının bir boyutunu oluşturmaktan öteye geçememektedir(2).
Çokkültürcülük yaklaşımı, farklı kültürleri “otantize” ve “egzotize” ettiği oranda
içermekte ve aslında farklı kültürlerin ötekileştirilmesine söylemsel bir meşruiyet
kazandırmaktadır. Kültürler arası uygulama yalnızca söylemsel bir alanda kalmış
görünmektedir. Zaman içinde tüm çokkültürcü söyleme karşın göçmenlerin önemli
pozisyonlara hala erişememesi; ikincisi ise göçmen örgütlerinin artık hak talebinde bulunan
yapılar olmaktan çıkmasıdır. Çokkültürcü uygulamayı neo-liberal uzlaşının önemli bir parçası
yapan da budur. Göçmenler “farklı”, “egzotik” ve “otantik” yapılarıyla geniş toplum
kesimlerinin birer birimi olabilmekte, ancak toplumu kuran unsurlardan biri olamamakta ve
bunu talep etmekten de uzaklaşmaktadır(2).
Çokkültürcü sosyal hizmet uygulaması yeni kamu yönetiminin önemli bir unsuru olarak
sosyal hizmet uygulamasına devrimsel bir etkide bulunmuştur. Söylemsel düzlemde
“farklılıklara saygı”yı vurgulayan çokkültürcü sosyal hizmet pratikte farklılıkların
ötekileşmesine hizmet edebilmektedir. Bunun yerine, kültürel farklılıklar karşısında “renkkörü”
bir tavır almak konusu tartışmaya açılmalıdır. Çünkü farklılıklar farklı birimler halinde ele
alındığında, bir yandan bu farklılıklara ilişkin önyargılar yeniden üretilebilmekte, diğer yandan
toplumdaki asıl eşitsizlikler görünmez kılınabilmektedir(2).
Çokkültürcü uygulamalar ilk bakışta türdeş ve tekkültürlü ulus-devletin çoğulluklar
üzerindeki baskıcı niteliğinin giderilmesini ve herkes için toplumsal eşitliğin savunulmasını
ifade etmektedir. Bununla birlikte, Reisch çokkültürcü sosyal hizmet uygulamasını, sosyal
hizmet sunumunu “gettolaştırmakla” suçlamaktadır. Ona göre, çokkültürcülük, sosyal adaleti
hedefleyen geniş yapısal analizler yerine dar alternatif uygulama ve araştırma modellerine
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odaklanmıştır. Çokkültürcülüğün bu açmazını aşabilmesi için eleştirel yaklaşımlardan daha çok
yaslanması gerekmektedir(2).
Özgür’e göre, 1960’lardan sonra sosyal bilimleri simgesel, dilbilimsel ve temsili sistem
olarak derinden etkileyen ve sosyal hizmet uygulamasını da dönüştüren etkilerde bulunan kültür
artık hem sosyal bilimlerin hem sosyal hizmet uygulamasının temel odağı haline geldi. Böylece,
daha önce “prototip”lerin ve genelgeçer kategorilerin şekillendirdiği sosyal hizmet uygulaması,
artık sorunun ve gereksinimin belirlenmesinde ve tüm uygulama sürecinin tasarımında
belirleyici unsur olarak kültürü ve bir“özne”olarak hizmet alanları odak olarak almaya
başladığından çokkültürcü sosyal hizmet uygulaması, “özgürleştirici” bir pratik olarak
görülmelidir. Ancak bu tür bir “çokkültürcü” yaklaşım ve uygulama eleştirel yaklaşım
olmaksızın, kendi kendini yok eden tehlikeli bir kavram halini alabilecektir. Eleştirel
yaklaşımın öngördüğü “düşünümsellik”ile bilginin iktidarına izin vermeyen bilgi, değer ve
beceri temeli olmaksızın, çokkültürcü uygulamanın sosyal hizmetin özgürleştirici, güçlendirici
ve sosyal adaleti sağlayıcı amaçlarına hizmet etmesi beklenmemelidir. Sonuç olarak, genelde
ve özel olarak ülkemizde, sosyal hizmet eğitiminin ve sosyal hizmet politikalarının çokkültürcü
ve eleştirel bir bakışla yeniden değerlendirilmesine; hizmet alanların ihtiyaçlarının ve bu
ihtiyaçlar doğrultusunda sunulan hizmetlerin çokkültürcü anlayışla yeniden düzenlenmesine
ihtiyaç vardır. Hizmet alanların “gerçek” ihtiyaçlarından yola çıkmayan; önyargılı, sınıflayıcı
ve genel geçer yaklaşımlarla götürülen hizmetlerin pratikte faydasız ve/veya zarar verici olacağı
açıktır. Bu anlamda eleştirel çokkültürcü bir yaklaşım çerçevesinde yeni araştırma ve
değerlendirmelerin yapılması, sosyal hizmet eğitimi ve politikalarının yeni araştırmalarla
desteklenmesi önemli bir ihtiyaç olarak görülmektedir(2).

4.2. Çokkültürcü Sosyal Hizmet Yaklaşımı
Çokkültürcü sosyal hizmet yaklaşımı belirli ön kabuller üzerine kuruludur. Bu ön
kabulleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:


Toplumlar giderek daha hızlı ve artan biçimde çokkültürlü hale gelmektedir.


Sosyal hizmet mesleği giderek daha fazla çok kültürlü toplumlarda hizmet
sunma durumuyla karşı karşıyadır.

Çokkültürlü toplumların değerlendirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması daha
zor ve daha karmaşıktır.

Çokkültürlü toplumların ihtiyaçları ve sorunları değerlendirilirken sosyal
hizmetin içinde bulunduğu sosyo-politik sistemin yönüne göre ya daha asimilasyoncu ya da
ayrılıkçı yaklaşımlara yönelme tehdidi gündemedir.

Çokkültürcü sosyal hizmet uygulamasının tanımlanması, eğitimi, uygulaması ve
araştırmaya duyulan ihtiyaç, çokkültürlü toplumlarda paralel bir biçimde artmaktadır (2).
Bu ön kabuller çerçevesinde, ana akım sosyal hizmet yaklaşımları doğrultusunda
toplumların kültürel özelliklerini değerlendirirken, kültürü herhangi bir ırka/etnik kökene/ dine
64

sahip olma biçiminde değil, kültürü “bireyin öznel(l)iğinin sosyal alanda karşılık bulduğu bir
alan olarak” olarak tanımlanması gerekmektedir: Kültürün bu şekilde tanımlanması, kültür,
toplumsal ve siyasi yaşantıya ve haklara eşit katılım ve eşit ulaşım olarak uygulamasını
beraberinde getirir (2).

4.3. Çokkültürcü Sosyal Hizmette Bilgi, Beceri ve Değer
Çokkültürcü sosyal hizmet uygulamasının değer temelinde, kabul, saygı ve hoşgörü
başka bir deyişle kültürel duyarlılığa ihtiyaç vardır. Kültürel duyarlılığa sahip sosyal hizmet
uzmanları, sosyal hizmet değerlerini uygulamaya aktarabilen ve müracaatçıların kültürel
dünyasını öğrenmek için istek duyan kişiler olarak tanımlanmaktadır (2).
Çokkültürcü sosyal hizmetin bilgi temelini kültür bilgisi oluşturmaktadır. Kültür bilgisi,
farklı grupların iletişim kalıpları, dünya görüşleri, inanç sistemleri ve değerleri hakkındaki
bilgiyi içermektedir.
Çokkültürcü sosyal hizmetin beceri temeline bakıldığında farklı görüşler olduğu
görülmektedir. Costantine ve diğerleri ( 2007) beceriyi, kültürel bilgiden yararlanabilme ve
farklı gruplara özgü hizmet geliştirme yeteneği olarak tanımlamıştır(2).
Sodowsky ve diğerleri( 1994) kültürel beceriler ve diğer iki bileşen ( değerler ve bilgi)
arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, değer ya da öz farkındalığın hem bilgi hem de beceriyi
etkileyebileceğini ancak aynı zamanda hem tutumsal, duygusal bileşenler hem de anlayışı
içermesi nedeniyle onlardan ayrı tutulabileceğini ifade etmiştir (2).
Weaver ise kültürel yetkinliği olan sosyal hizmet uzmanlarında iki düzeyde becerilerin
olduğunu belirtmektedir. Bunlar iletişim, problem çözme becerileri, uzlaşmaları gibi temel
becerileri içeren genel becerileri içermektedir. Bu beceriler, kültürel yetkinliği olan bir sosyal
hizmet uzmanın Çokkültürcü sosyal hizmet uygulamasında güçlendirme ve empatiyi
beraberinde getirmektedir. Çokkültürcü sosyal hizmet uygulaması gerçekleştiren sosyal hizmet
uzmanı, kültürel kimliklerinden dolayı olması gereken hizmetlerden yararlanamayan
toplulukların bir yararlanılamayan hizmetlerden bir hak olarak yararlanmasını sağlamaya
yönelik çalışırken bir başka deyişle sosyal adaletin gereklerinin yerine getirirken, toplulukların
güçlenmesini sağladığı için, güçlendirme önemli bir beceri olarak karşımıza çıkmaktadır (2).
Weaver’ın kategorik olarak ayırdığı ikinci beceriler önleyici becerilerdir. Bunlar
dinleme, sessizlik, hoşgörü ve sabırlı olma gibi becerileri kapsar. Sosyal hizmet uzmanları,
sağlıklı bir iletişimin kurulması, karşı tarafı anlama, iletişimde kültürel nedenlerden dolayı
oluşan direncin kırılması açısından bu becerileri etkili bir şekilde kullanmalıdır (2).
Çokkültürcü sosyal hizmet uygulamaları gerçekleştiren sosyal hizmet uzmanları
kültürel yetkinliğe erişmiştir. Sosyal hizmet uzmanları kendi kültüründen olmayan bir bireyle
çalışırken, çalıştığı kişinin kültürü hakkında bilgi sahibi olmalı, duygusal açıdan değişimi
üstlenmeli ve yüksek derecede beceri sahibi olmalıdır(2).
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Boyutlar

Kültürel
Yetkinliği
Olmaya

Kültürel
Duyarlılığı Olan

Kültürel
Yetkinliği olan

Bilişsel Boyut

İlgisiz

Farkında/Haberdar

Bilgi Sahibi

Duygusal Boyut

Kayıtsız/Soğuk

Anlayışlı/Duygudaş Değişimi
Üstlenmiş

Beceri Boyutu

Beceri sahibi değil

Bazı beceri
eksiklikleri var

Yüksek derecede
beceri sahibi

Genel Etkisi

Yıkıcı

Tarafsız/nötr

Yapıcı

4.4. Göçmenler ve Çokkültürcü Sosyal Hizmet
Sosyal hizmet uzmanları, göçmen gruplarla çalışırken, göçmen grupla çalışırken
kültürel yetkinliğe sahip olmalıdır. Kültürel yetkinliğe sahip olmak, göçmen grupların tüm
kültürel özelliklerini kabul etmek değildir. Kültürel yetkinliğe sahip olmadan değerlendirme
yapan sosyal hizmet uzmanları, toplumun tüm kültürel özelliklerini kabul ederek, tek durumda
insan haklarının gereklerinin yerine getirilmesiyle, kültürel değerler arasında çatışma
yaşayabilir.
Her durumda, sosyal hizmet uzmanlarının sosyal hizmet açısından değerlendirme
yaparken referans noktası insan hakkı olmalıdır. Sosyal hizmet uygulamalarında çokkültürcü
bakış, sosyal hizmet uzmanlarının tek kültürle dayatılan ancak kişinin kendi kültürüne uygun
olmayan şeylerden dolayı müracaatçılarının insan haklarının gereklerinin yerine getirilip
getirilmediğini değerlendirmesine yardımcı olur.
Sosyal hizmet uzmanları, göçmen gruplarıyla çalışırken, ellerindeki uygulama
araçlarının herkes için aynı şekilde işleyeceğine dair bir algıyla yaklaşmamalı, mesleki
uygulamasının göçmen grubun üyesi olan kişinin güçlenmesi açısından bir engel olabileceği
unutmamalıdır.
Bu çerçevede, sosyal hizmet uzmanları mesleki uygulama gerçekleştirmeden önce,
çalışacağı toplumu ve tanımalı, mesleki uygulamaların göçmen toplumunda ne anlama
geldiğinin farkında olarak hareket etmelidir.
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Uygulamalar
1)
Öğrenci bu dersle ilgili bilgi ve bakış açısını genişletebilmek için Özge Özgür’ün
Sabev yayınlarından çıkan Çokkültürcü Sosyal Çalışma adlı eserini okuyabilir.
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Uygulama Soruları
1)

Çokkültürcülük kavramının ne olduğunu öğrendiniz mi?

2)

Çokkültürcü sosyal hizmetin ne olduğunu öğreniniz mi?

3)

Çokkültürcü sosyal hizmet uygulamasının bilgi, beceri ve değerlerini öğrendiniz

mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Göç eden toplumlar, göç edilen ülkelerde, birden fazla kültürün bir arada yaşamasını,
bir başka deyişle çok kültürlülüğü beraberinde getirir. Bu çerçevede çok kültürlü toplumlarda
sosyal hizmetlerin sunumunda birden fazla kültürün özelliklerine dikkat etmek zorunlu hale
gelmektedir. Bu zorunluluk çok kültürlü sosyal hizmet bakış açısını beraberinde getirmektedir.
Çokkültürcü sosyal hizmet uygulamasının değer temelinde, kabul, saygı ve hoşgörü
başka bir deyişle kültürel duyarlılığa ihtiyaç vardır. Çokkültürcü sosyal hizmetin bilgi temelini
kültür bilgisi oluşturmaktadır. Beceriler ise genel olarak kültürel bilgiden yararlanabilme ve
farklı gruplara özgü hizmet geliştirme yeteneği tanımlanabilmektir.
Çokkültürcü sosyal hizmet uygulamaları gerçekleştiren sosyal hizmet uzmanları,
kültürel yetkinliğe ulaşmış meslek elemanlarıdır. Kültürel yetkinliğe ulaşmış sosyal hizmet
uzmanları, müracaatçılarının hizmet alamamasında kültürel nedenlerin olup olmadığını doğru
bir şekilde analiz eder, tek kültürle dayatılan ancak kişinin kendi kültürüne uygun olmayan
şeylerden dolayı müracaatçılarının insan haklarının gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini
anlayarak mesleki uygulamalar gerçekleştirir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi kültürel yetkinliği olmayan bir sosyal hizmet uzmanının
özellikleri değildir?
a)

İlgisiz

b)

Yüksek derecede bilgi sahibi

c)

Yıkıcı

d)

Kayıtsız/soğuk

2)
Aşağıdakilerden hangisi kültürel duyarlılığı olan bir sosyal hizmet uzmanın
özelliği değildir?
a)

Kayıtsız/soğuk

b)

Farkında/haberdar

c)

Tarafsız/nötr

d)

Bazı Beceri eksiklerinin bulunması

3)
Aşağıdakilerden hangisi kültürel yetkinliği olan bir sosyal hizmet uzmanının
özelliği değildir?
a)

Bilgi sahibi

b)

Değişimi üstlenmiş

c)

Yüksek derecede bilgi sahibi

d)

Tarafsız/nört

4)
Aşağıdakilerden hangisi kültürel Yetkinliği olan sosyal hizmet uzmanının genel
becerilerinden birisi değildir?
a)

Hoş görülü ve sabırlı olma

b)

Sorun çözme

c)

İletişim

d)

Uzlaşma
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5)
Aşağıdakilerden hangisi kültürel yetkinliği olan sosyal hizmet uzmanın önleyici
becerilerinden birisi değildir?
a)

Hoşgörülü ve sabırlı olma

b)

Sessizlik

c)

Dinleme

d)

Sorun çözme

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.
6)
Göçmenlerle çalışan bir sosyal hizmet uzmanı uygulamaya başlamadan önce
………………
7)
Göçmenlerle çalışan sosyal hizmet uzmanları çalıştıkları göçmen grubun
kültürünü tamamen kabul …………..
8)
Çokkültürcü sosyal hizmet uygulamasının tanımlanması, eğitimi, uygulaması ve
araştırmaya duyulan ihtiyaç, çokkültürlü toplumlarda paralel bir biçimde ……..
9)

Çokkültürcü sosyal hizmet uygulamasının değer temelinde …………………

vardır.
10)
Sosyal hizmet uzmanları mesleki
…………….. tanımalıdır.

uygulama gerçekleştirmeden

önce,

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)d, 4)a, 5)d, 6) çalışacağı toplumu ve tanımalı, mesleki uygulamaların göçmen
toplumunda ne anlama geldiğinin farkında olarak hareket etmelidir. 7) etmemelidir. 8)
artmaktadır. 9) kabul, saygı ve hoşgörü başka bir deyişle kültürel duyarlılığa ihtiyaç. 10)
çalışacağı toplumu.
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5. GÖÇMENLERİN PSİKO-SOSYAL İHTİYAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Göçmenlerin barınma ve beslenme ile ilgili ihtiyaçları



Göçmenlerin sağlıkla ilgili ve psikolojik ihtiyaçları



Göçmenlerin eğitim ve çalışma ile ilgili ihtiyaçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Göçmenlerin barınma ve beslenme ile ilgili ihtiyaçları nelerdir?

2)

Göçmenlerin sağlık ile ilgili ve psikolojik ihtiyaçları nelerdir?

3)

Göçmenlerin eğitim ve çalışma ile ilgili ihtiyaçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Göçmenlerin barınma
ve beslenme ihtiyaçları

İhtiyaçları anlamak,
tartışabilmek ve öneriler
sunmak

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Göçmenlerin sağlıkla
ilgili ve psikolojik
ihtiyaçları

İhtiyaçları anlamak,
tartışabilmek ve öneriler
sunmak

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Göçmenlerin eğitim ve
çalışma ihtiyaçları

İhtiyaçları anlamak,
tartışabilmek ve öneriler
sunmak

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak
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Anahtar Kavramlar


Göç



Düzenli göç



Düzensiz göç



İç ve dış göç
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Giriş
Pek çok göçmen ve mülteci başka bir ülkeye gelmeyle destek sistemlerini
kaybetmektedirler. Yeni bir destek sistemi geliştirinceye kadar zorlu bir süreç onları
beklemektedir (1). Bu bölümde göç eden bireylerin psiko-sosyal ve dolayısıyla; barınma,
beslenme, sağlık, psikolojik, eğitim ve iş ile ilgili ihtiyaçları tartışılacaktır. Bu bölümde göç
eden bireyler ile anlatılmak istenen zorunlu olarak Türkiye’ye göç eden (sığınmacı, geçici
koruma vb.) bireylerdir.
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5.1. Barınma ve Beslenme ile İlgili İhtiyaçlar
Ekonomik sebeplerle daha kaliteli bir yaşam için başka bir ülkeye göç eden ve genellikle
işçi göçü grubunda değerlendirilebilecek bireyler için “barınma ve beslenme konusu” büyük
bir problem arz etmezken özellikle sığınmacılar ve düzensiz göç ile başka bir ülkeye göç
edenler için ciddi bir problem olabilmektedir. İlk grup ihtiyaçlarını genellikle diğer ülke
vatandaşları gibi kendileri karşılamaktadırlar. Ancak genellikle uluslararası koruma talebiyle
ülkemize sığınan ikinci grup, göç edilen ülkedeki hizmet alt yapısının yetersiz kalması ve
ekonomik nedenlerle pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır.
Bilindiği gibi beslenme ve barınma psiko-sosyal sağlığı da etkileyen en temel
ihtiyaçlardan biridir. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinden de hatırlanacağı üzere; “beslenme”
fizyolojik ihtiyaçları, “barınma” ise güvenlik ihtiyacını karşılamaktadır. Bu iki ihtiyacın
karşılanmaması durumunda birey varlığını sürdürememektedir. Ülkemize göç eden bireylerin
de barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.
Özellikle uluslararası koruma talebiyle Avrupa dışı ülkelerden (Afganistan, Irak, İran
gibi) gelerek ülkemize sığınan bireylerin, İl Göç İdaresi’ndeki kayıt işlemleri sonrasında
BMMYK’ya kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt sonrasında uluslararası koruma başvurusu
incelenen bu yabancılar Göç idaresinin belirlediği 62 uydu ilden birine yönlendirilir. Geçici
koruma statüsüne sahip ve kitleler halinde ülkemize geçiş yapan Suriyeliler için bu bireysel
olarak işletilen “uluslararası koruma” prosedürü işletilememektedir. Geçici koruma altındaki
bu gruba uluslararası hukuk çerçevesinde “açık kapı politikası, geri göndermeme ilkesi ve temel
ihtiyaçların karşılanması” kriterleri uygulanmaktadır (2). Bu bağlamda Türkiye’nin barınma
ve beslenme ihtiyacını karşılamakla yükümlü olduğu grup yalnızca “geçici koruma statüsü”
altında ülkemizde ikamet edenlerdir.

5.2. Sağlık ile İlgili ve Psikolojik İhtiyaçlar
Sağlık ile ilgili ihtiyaçlar sığınmacı ve göçmenler için karşılanması gerekenler
arasındadır. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; uluslararası koruma başvurusu veya
statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler Türkiye’de genel sağlık sigortalısı sayılır.
Bu kişiler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
hükümlerine tabidir.


Genel sağlık sigortasından faydalanacak kişilerden primlerini ödeyemeyecek
durumda olanların primleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün bütçesindeki ödenekten
sağlanır.


Hastanelerde tedavi alan hastaların rehin tutulması veya rehin kalması kesin
olarak yasaklanmıştır. Hiçbir sağlık güvencesi olmayan ya da tedavi giderlerini ödemekte
güçlük çeken kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yardım başvurusunda
bulunabilirler.
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Acil bir sağlık hizmeti alınması gerektiğinde, hastanelerin acil servislerinden
ücretsiz giriş yapılabilir.


Trafik kazası durumunda üniversitelere bağlı hastaneler, bütün resmi ve özel
sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran kazazedelerin sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından karşılanmaktadır.


Birinci basamak sağlık hizmetleri için bulunulan semtteki aile hekimliğinden
yararlanılabilir (3).


Uluslararası koruma statüsü bulunanların ve geçici koruma statüsündekilerin psikolojik
ihtiyaçları ise yine sağlık hakkı kapsamında başvurdukları hastanenin uzmanlarından yardım
almaları yoluyla giderilebilmektedir. Bunun yanında göç alanında çalışan sivil toplum
kuruluşlarının projeleri altında psikolog, sosyal çalışmacı ve psikiyatrist desteğine erişmeleri
mümkün olabilmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıklar
sundukları psiko-sosyal hizmetlerde, sığınmacı ve geçici koruma statüsü bulunan diğer
bireylere de tıpkı vatandaşlara sundukları gibi hizmet sağlamaktadırlar. Psikolojik ve sosyal
ihtiyaçlarını karşılarken bu bireylerin en temel problemlerinden biri dili kullanma
konusundadır. Bu noktada da kamu ve özel kuruluşların tercüman çalıştırması ve yine sivil
toplum kuruluşlarının destekleri önemlidir.

5.3. Eğitim ve Çalışma İhtiyaçları
Türkiye’de iltica / sığınma başvurusu sahiplerinin ve sığınmacıların eğitim görmeleri
vatandaşlara uygulanan genel hükümlere tabidir. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanununa göre; Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişi ve aile üyeleri, ilköğretim
ve ortaöğretim hizmetlerinden faydalanır. Ayrıca 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 Sayılı
İlköğretim Temel Kanunu ve 2010 tarih ve 6544 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Uyruklu
Öğrenciler Genelgesine göre ülkemizdeki yabancıların aşağıdaki hakları saklıdır:

06-13 yaş arasındaki her çocuğun statüsüne bakılmaksızın eğitim ve öğretim
görmesi ve okullara devam etmesi zorunludur.


Orta öğretim kurumlarında eğitimlerine devam etmek isteyen kişiler,
ülkelerinden aldıkları diplomaları yanlarında ise diploma denkliği yaptırarak Türkiye’de eğitim
ve öğretimlerine devam edebilirler. Diplomaları yanlarında olmayan kişilerin beyanına bakılır
ve seviye tespit sınavına tabi tutularak diploma denklikleri belirlenir.


Yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam etmek isteyen kişiler, diploma
denkliklerini yaptırdıktan sonra gitmek istedikleri üniversiteye veya yüksekokula başvurarak,
başvurdukları üniversite veya yüksekokulun düzenleyeceği sınavdaki başarısına göre
üniversitelere kabul edilir


Son yapılan düzenlemelere göre ÖSYM tarafından merkezi olarak uygulanan
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) yapılmayacak, üniversiteler yabancı uyruklu öğrenci
kabul kriterlerini kendileri belirleyecekler ve kendi bünyelerinde sınav düzenleyeceklerdir (3).
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Ülkemizdeki yabancıların geçimlerini sağlayabilmeleri için gerekli olan bir diğer
ihtiyaçları da çalışmadır. 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve 6458
Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre yabancıların çalışma izni
alabilmeleri mümkündür. Ancak onları uzun bir prosedür beklemektedir.
Başvurulan iş için, dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip
kişi bulunmamalıdır. Türkiye’de çalışmak isteyen sığınmacıların geçerli ikamet iznine sahip
olması gerekmektedir. Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi ikamet izni yerine
geçer.




Çalışma izninin alınması için işverenin başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru sahibi veya şartlı mülteci, uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı
ay sonra çalışma izni almak için başvurabilir.


Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi, statü almasından itibaren bağımlı
veya bağımsız olarak çalışabilir. Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi kişiye verilecek
kimlik belgesi, çalışma izni yerine de geçer. Yabancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere
ilişkin diğer mevzuatta yer alan hükümler saklıdır (3).


Sağlık hakkının kullanılması bölümünde de belirtildiği üzere; yabancıların bu
ihtiyaçlarını karşılamaları yönünde en büyük engel dil problemi olmaktadır. Konuyla ilgili
kamu kurumlarında tercümanların veya farklı yabancı dilleri konuşabilen personelin
çalıştırılması kolaylaştırıcı olacaktır. Bunun yanında özellikle çalışma izni konusunda yasaların
daha teşvik edici olması ve yumuşatılması uygun olacaktır. Ayrıca psikolojik ve sosyal
ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin daha geniş bir yelpazede hizmet verilmesi önemlidir. Sivil
toplum kuruluşlarından ayrı olarak kamu kurumlarının bu konuya daha yoğun bir şekilde
eğilmeleri uygun olacaktır.
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Uygulamalar
1)
Öğrenci bu dersi en güncel şekliyle anlayabilmek için Doç. Dr. Sema BUZ’un
Zorunlu Çıkış Zorlu Kabul isimli eserini okuyabilir. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma
Derneğinin internet sayfasındaki kaynak ve bilgileri inceleyebilir. Bunun yanında Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisinin web sayfasından ilgili pek çok
kaynak ve istatistiğe erişerek konu ile ilgili bilgisini derinleştirmelidir.
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Uygulama Soruları
1)

Ülkemizdeki yabancıların ihtiyaçları konusunda bir bakış kazanabildiniz mi?

2)

İhtiyaçlarla ve haklarla ilgili nasıl boşluklar olduğunu kavrayabildiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkemizdeki yabancıların özellikle de sığınmacıların ve geçici koruma statüsü bulunan
bireylerin barınma, beslenme, eğitim, sağlık, psikolojik, çalışma vb. olmak üzere pek çok
ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu psiko-sosyal ve ekonomik ihtiyaçların nasıl giderileceği var olan
ve halen çıkmakta olan yasa, yönetmelik ve anlaşmalara bağlı olarak şekillenmektedir.
Ülkemizdeki bu yabancıların ihtiyaçlarının nasıl karşılandığı incelendiğinde,
uluslararası hukuktan da kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde ve ulusal mevzuat
çerçevesinde, normal Türk vatandaşları için geçerli olan pek çok hakkın kendilerine de
tanındığı görülmektedir. Ancak özellikle çalışma izni konusunda bazı kanun düzenlemelerinin
gerekliliği göze çarpmıştır. Mevcut durumda çalışma izni alınması mümkün görünse de
çetrefilli bir vaziyet taşımaktadır. Bunun yanında yabancıların hizmetlere erişimleri açısından
dil problemi ile ilgili adımlar atılmalıdır. Bunun yanı sıra bu bireylerin Türkiye’de bulundukları
süre zarfında uyumlarının artırılmasına yönelik gerek kamu kurumlarınca gerekse sivil toplum
kuruluşlarınca daha fazla rol üstlenilmesi uygun olacaktır.
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Bölüm Soruları
1)
Tüm insanlar için olduğu gibi göçmen ve sığınmacılar için de …………. İle ilgili
ihtiyaçlar en temel ihtiyaçlardır. Boşluğa gelebilecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kültürel

b)

Barınma ve beslenme

c)

Sanatsal

d)

Akrabalar

e)

Spor

2)
Göçmen ve sığınmacıların barınma ve beslenme ihtiyaçları doğrudan hangi
gereksinimlerle ilgilidir?
a)

Dini

b)

Ait olma

c)

Fizyolojik ve güvenlik

d)

Saygınlık görme

e)

Sanatsal

3)
Aşağıdaki hangi kanun sığınmacı ve göçmenlerin sağlık ihtiyaçlarını
karşılayabilmeleri için bir alt yapı sağlar?
a)

5510 Sayılı Kanun

b)

3456 Sayılı Kanun

c)

2028 Sayılı Kanun

d)

4644 Sayılı Kanun

e)

3465 Sayılı Kanun
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4)
Genel Sağlık Sigortası kapsamında sigorta primlerini ödeyemeyecek
sığınmacıların sağlık masraflarıyla hangi kurum ilgilenmektedir?
a)

Aile Hizmetleri Genel Müdürlüğü

b)

Yüksek Öğretim Kurumu

c)

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

d)

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

e)

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

5)
Ülkemizde ikamet eden Iraklı bir sığınmacının eğitim ihtiyacını nasıl gidereceği
konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)

Arap sığınmacılarla aynı okula devam etmek suretiyle eğitim alabilir.

b)

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir okula kayıt yaptırarak eğitim alabilir

c)

Yalnızca dini eğitim alabilir

d)

Yalnızca gönüllü özel okullarda eğitim alabilir.

e)

Yalnızca bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları bünyesinde eğitim alabilir.

6)
Ülkemizde ikamet eden İranlı bir sığınmacı üniversite eğitimine ……………..
koşuluyla başlayabilir. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelebilir?
a)
girerek.

Önceki eğitim belgeleri ile ilgili denklik alıp istediği üniversitenin sınavına

b)

Yabancı Uyruklu Öğrenci sınavını kazanarak

c)

Ek kontenjanları bekleyip bunlara başvurarak

d)

YGS ve LYS’ye girerek

e)

Sınavsız ve doğrudan kayıt yaparak
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7)
Ülkemizdeki yabancıların çalışma haklarını ve izinlerini içeren kanun
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

2843 Sayılı Kanun

b)

2022 Sayılı Kanun

c)

6453 Sayılı Kanun

d)

3452 Sayılı Kanun

e)

4817 Sayılı Kanun

8)
Ülkemizdeki yabancı çocuklar için eğitim görmesi zorunlu yaş aralığı aşağıdaki
şıklardan hangisinde verilmiştir?
a)

6-13 yaş

b)

5-9 yaş

c)

6-16 yaş

d)

6-10 yaş

e)

7-12 yaş

9)
Ülkemizde çalışmak isteyen bir yabancının çalışma izni başvurusunu kimin
yapması gerekir?
a)

Kendisinin

b)

Bir yakınının

c)

İşverenin

d)

Polisin

e)

Göç İdaresinin
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10)
Başvuru sahibi veya şartlı mülteci, uluslararası koruma başvurusu tarihinden
……… sonra çalışma izni almak için başvurabilir. Boşluğa aşağıdaki ifadelerin hangisi
gelmelidir?
a)

6 ay sonra

b)

1 yıl sonra

c)

1 ay sonra

d)

2 ay sonra

e)

4 ay sonra

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)a, 4)d, 5)b, 6)a, 7)e, 8)a, 9)c, 10)a.
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6. MÜLTECİ VE SIĞINMACILARLA SOSYAL HİZMET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Sosyal hizmetin tanımı



Sosyal hizmet ve mültecilik alanının ilişkisi



Mülteci ve sığınmacılara yönelik sosyal hizmet çalışmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal hizmet nedir?

2)

Sosyal hizmet ve mültecilik alanı arasında nasıl bir ilişki vardır?

3)
Mülteci ve sığınmacılara yönelik çalışmalarda sosyal hizmet mesleğinin nasıl
rolleri vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya Geliştirileceği

Sosyal hizmetin tanımı

Sosyal hizmet mesleğinin
tanımını öğrenme ve anlama

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Sosyal hizmet ve
mültecilik alanı ilişkisi

Sosyal hizmet mesleği ve
mültecilik alanı arasında nasıl
bir ilişki olduğunu
değerlendirme

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Mülteci ve
sığınmacılara yönelik
sosyal hizmet
mesleğinin rolleri

Mülteci ve sığınmacılara
yönelik sosyal hizmet
mesleğinin rollerinin
değerlendirilmesi

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

91

Anahtar Kavramlar


Sosyal hizmet



Mültecileri



Sığınmacılar
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Giriş
Bu bölümde genel olarak sosyal hizmet mesleği ve mültecilik alanının ilişkisine
değinilecektir. Bu bağlamda sosyal hizmet mesleğinin tanımı, mültecilik alanı mülteciler ve
sığınmacılarla sosyal hizmet tartışılacaktır. Bunun yanında uluslararası koruma statüsü altında
olmayıp geçici koruma adı altında bulunanlarla ilgili süreçlerden de bahsedilecektir.
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6.1. Mülteci ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet
Bir önceki bölümde, ülkemizdeki sığınmacı (şartlı mülteci), mülteci ve geçici koruma
statüsü altındaki bireylerin kısacası bir zulümden kaçarak ülkemize sığınanların bazı ihtiyaçları
ve haklarından bahsetmiştir. Bu bölümde bu bireylere yönelik sosyal hizmet mesleğinin
yaklaşımına yer verilecektir.
Mülteci ve sığınmacılarla sosyal hizmet ülkemizde yenilerde farkındalığın gelişmeye
başladığı alanlardan biridir. 1967 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Newyork
Protokolü, 1966 tarihli Uluslararası Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, 1954
tarihli Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişki Sözleşme, 1965 tarihli Her Tür Irk Ayrımcılığına Son
Verilmesine İlişkin Sözleşme, 1984 tarihli Cartagena Deklarasyonu, 14 Eylül 1994 tarihli
bakanlar kurulu kararı ile yayımlanan Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica
Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma
Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gibi mevzuat unsurlarının şekillendirdiği alanda sosyal
çalışma için yeterli bir etkinlik durumu söz konusu değildir. Sosyal çalışmayı etkin kılacak şey
bu alandaki mevzuat değişimi ve iltica ve sığınmacılık konularına dair psiko-sosyal desteğe
duyulan ihtiyaçtır. Görüldüğü üzere Türkiye’ye gelen sığınmacıların sosyal profili büyük bir
çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik kişilerin geldikleri ülke, cinsiyet, eğitim durumu gibi
değişkenlere bağlı olarak meydana gelmektedir. Bu çeşitlilik içerisinde ortaya çıkan önemli bir
durum sığınmacıların gündelik yaşamlarında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik bir
sistemin hayata geçirilmesi gerekliliğidir. Türkiye’de sığınmacılara yönelik hizmetler kamu
kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından yürütülmektedir.
Ancak sorunların çözümü konusunda sistematik ve bütüncül bir hizmet ağının
varlığından bahsetmek mümkün değildir. Özellikle sivil toplum örgütleri kaynakları
doğrultusunda ve proje temelli çalışmaktadır. Dolayısıyla sığınmacılara yönelik olarak
yürüttükleri hizmetlerin kalıcı ve sürdürülebilir olması mümkün olmamaktadır. Sığınmacılara
yönelik hizmetlere ilişkin olarak köken ülkeden kaçışlarına neden olan olaylardan başlayarak,
kaçış sırasında yaşadıkları travmalar, aile bölünmesi, tehlikeli yolculuk ve Türkiye’deki
gündelik yaşamda karşılaştıkları sorunlar dikkate alınarak hizmetlerin bu bütünlük içinde
planlanması gereklidir.
Mülteciler, ülkelerinden kaçmalarına neden olan sorunların yanında, kaçış sırasında ve
gittikleri ülkelerde de pek çok sorun yaşamaktadırlar. Mültecilerin sorunlarına bilimsel ve
disiplinler arası bir yaklaşımla yönelmek gerekmektedir. Mültecilik alanında sosyal hizmet
uygulamalarının neler olabileceğini belirlemek büyük önem taşımaktadır.
Sığınmacılık konusuna ilişkin sosyal hizmet müdahalesi genelci bir uygulamaya
dayandırılmalıdır. Var olan durumlar, bütün yönleriyle ele alınmalı, bütüncül bir bakış açısı,
problem çözme sürecine yansıtılmalıdır; çünkü mültecilik konusunda yaşanan bütün süreçlerin
birbiriyle bağlantısı bulunmakta, bir aşama diğerini etkilemektedir.
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Levienne, sosyal hizmet mesleğinin sığınmacı ve mültecilere üç farklı düzeyde
çalışabileceğini ifade etmiştir. Bu alanları mikro, mezzo ve makro düzeyler olarak tanımlayan
Levine, mikro düzeyde sosyal hizmet müdahalesinin sığınmacı ve mültecilerin katılımcı
davranışlarının artırılması, müracaatçıların beceri kazanmaları ve kendi kendilerine yeterli
olma durumunun yaratılmasına odaklandığına işaret etmiştir. Mezzo düzeyde, grup
çalışmalarının kullanılmasıyla, kolektif sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi, duygusal
tepkilerin normal hale getirilmesi, etkinlik ve denetim mekanizmalarının kazanılması ve
örgütsel davranışların gösterilmesi amacıyla, sosyal hizmet müdahalesinin kullanılabileceğine
değinilmiştir. Makro düzeyde ise, sosyal hizmet mesleğine sığınmacıların ve mültecilerin
ekonomik, psiko-sosyal, eğitim ve sağlık gibi alanlarda karşılanamayan gereksinimlerinin
belirlenmesi için araştırma yapmak, söz konusu müracaatçıları ilgilendiren politikaların
oluşturulmasına katkıda bulunmak ve bu kişilerin yararına toplum örgütlenmesi yapmak gibi
roller düştüğü belirtilmiştir.
Mültecilik alanında sosyal çalışmacıların pek çok rolleri vardır. Bunlar;


Danışmanlık



Savunuculuk



Bilgi verme



Kaynaklarla buluşturma



Güçlendirme



Toplumla bütünleştirme

Sosyal hizmet mesleğiyle ilgili NASW (National Association of Social Workers)
tarafından 2014 yılında yapılan en son tanıma göre;
“Sosyal hizmet, sosyal değişim ve gelişimi, sosyal uyumu, insanların özgürleşmesini ve
güçlendirilmesini destekleyen akademik ve uygulamalı bir disiplindir. Sosyal adalet, insan
hakları, kolektif sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkeleri sosyal hizmet mesleğinin
merkezindedir. Sosyal hizmete özgü yaklaşımlar, sosyal bilimler, insanlık tarihi ve yerele özgü
bilgi temeli ile desteklenen sosyal hizmet mesleği, yaşama dair zorluklara işaret ederek ve iyilik
hallerini artırarak insanları ve yapıları birleştirir”
Sosyal hizmet mesleğinin yelpazesi tüm insanları kapsamakla birlikte, mesleki
çalışmalar genellikle incinebilir risk gruplarında yoğunlaşmaktadır. Bireylerin psiko-sosyal
sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi sosyal hizmet mesleği açısından esastır. Ne yazık ki
günümüzde neredeyse tüm dünya ülkelerinde sosyal hizmetin koruyucu önleyici
fonksiyonundan çok tedavi ve rehabilite edici fonksiyonu etkindir. Bunun nedeni sorun ortaya
çıktıktan sonra müdahale etmeye yönelik bir sosyal hizmet sisteminin hâkim olmasıdır. Oysaki
koruyucu önleyici hizmetler sağlandığında bu alanda devletlerin yaptığı harcamalarının şu
ankinden az olacağı tahmin edilmektedir.
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Sosyal hizmet mesleğinin bir zulümden kaçarak ülkemize sığınan yabancılarla olan
ilişkisine de bakıldığında, bu bireylerin ulusal/uluslararası mevzuatla birlikte edindikleri
haklarının korunması ve geliştirilmesi, mevcut ihtiyaçlarının karşılanması, süreç içerisinde
edilgen bir durumdan sıyrılıp etken bir pozisyona erişerek sosyal yardımlardan bağımsız bir
şekilde kendi hayatlarını idame ettirebilecek bir duruma kavuşmaları için işlev gördüğü
söylenebilir. Bu bağlamda kaynak yönetimi (3) eğitim ve danışmanlık işlevleriyle sosyal hizmet
mesleği bu bireyler için en temel gereksinimlerinin sağlanmasına yardımcı olur.
Sosyal hizmet uzmanlarından beklenen roller ise daha geniş bir perspektifte;
-

Bağlantı kurma ve bilgi verme

-

Savunuculuk

-

Öğretici olma

-

Klinisyen olarak danışmanlık verme

-

Vaka yöneticiliği

-

İş yükü yönetimi

-

Personel eğitimi ve yönetimi

-

Yöneticilik

-

Sosyal değişim kolaylaştırıcısı

Meslek elemanı olarak kişisel ve mesleki uygulamalar (4) meslek elemanlarının
rolleri kapsamında değerlendirilir.
Meslek elemanları, sığınmacı ve mültecilerle çalışırken yukarıda belirtilen mesleki
roller çerçevesinde uygulamalar yaparlar. Mesleki uygulamalar; kadın, çocuk, yaşlı, yetişkin,
engelli, genç ve diğer incinebilir gruplar olmak üzere mesleki uygulamaya ihtiyaç duyan tüm
gruplar üzerinde odaklanır. Bu grupların hizmete erişebilmeleri için sistemin uygun dizaynı
gerekli ve önemlidir.
Yeni bir ülkeye zor koşullar altında gelerek sığınan bu bireylerin; sığınılan ülkeye geliş
ve özellikle sığınma talebinde bulunulması ile başlayan sorunlar, sığınılan ülkedeki bekleme
sürecinde gündelik yaşamda karşılaşılan sorunlar ve sığınma talebinin olumlu veya olumsuz
şekilde sonuçlanması ile ilgili sorunlar başlıkları altında pek çok sorun yaşadıkları
bilinmektedir (2).
İlk grupta bahsedilen sorun, bu bireylerin bir bakıma ülkelerinde başlayan bir sürece
işaret eder. Ülkeyi terk etmeye karar verme/ zorunda kalma ve gerekli girişimlerin başlatılması
ile başlayan bu süreç, yeni bir ülkeye çoğu zaman zorlu koşullar altında giriş yapma ve sığınma
başvurusunun devamıyla sürmektedir.
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İkinci grup için ise deneyimlenen tüm zorluk ve sorunlar geçiş yapılan ülke ile doğrudan
ilişkilidir. Psiko-sosyal ihtiyaçlar bölümünde de belirtildiği üzere;
-

Uzun süreli barınılacak bir yer bulunması

-

Beslenme ihtiyacının giderilmesi

-

Sağlık problemleriyle ilgili ihtiyaçların giderilmesi

-

Psikolojik ve sosyal sorunlara yönelik hizmet sağlanması

-

Sosyal uyum programlarının sağlanması

-

Özellikle çocukların eğitim ihtiyacının giderilmesi

Ekonomik problemlerle baş etme ve çalışma izni alınması, başta olmak üzere,
sığınmacı ve mültecilerin ayrıca ülkemizde benzer statüsü bulunan geçici koruma
statüsündekilerin birçok ihtiyaçları ülkenin sosyal hizmet politikası dâhilinde gözden
geçirilerek giderilmelidir. Daha önce de değinildiği üzere bu yabancılar için ülkemizde
özellikle çalışma izni koşullarının esnetilmesi bu bireylerin iş bularak kendi kendilerine ve
ailelerine bakabilmelerini sağlayacaktır. Bu sayede birey ve aileler, olabildiğince sosyal
yardımlardan bağımsız bir şekilde yaşamlarını sürdürebilecek ve kayıt dışı çalışan yabancıların
sayısında azalma olabilecektir. Böylelikle ülkedeki bu yabancıların hakları korunmuş olacaktır.
Sığınmacılar, mülteciler ve geçici koruma statüsü altındaki tüm bireyler için yukarıda sıralanan
tüm bu ihtiyaçlar bağlamında kapsamlı düzenlemeler yapılması ve var olan düzenlemelerin
geliştirilmesi insan onuruna yakışır bir sosyal hizmet boyutunda olmazsa olmazdır.
Sosyal hizmet uzmanları gerek kamplarda gerekse kamp dışında ve toplu sığınma
durumlarında; gruplar ve toplum üyeleriyle uyum süreçlerinde danışmanlık yaparak gerginliğin
azaltılması ile ilgili çalışmalar yapabilirler. Kamp ve ikamet edilen benzeri yerlerde, uygun
yasal danışman bulunması, sığınmacı ve mültecilerin kamp yönetimlerine katılmaları ve
mevcut kamp koşullarının iyileştirilmesi oldukça önemlidir (1)
Üçüncü grup sorunlar, sığınma talebinin olumlu veya olumsuz bir şekilde
karşılanmasıyla birlikte başlamaktadır. Sığınmacılar olumlu bir yanıt aldıklarında artık
belirsizliği ortadan kalkmış olan sonraki süreçle ilgili bir organizasyon ve planlama kaygısına
girebilmektedirler. Talebi olumsuz karşılananlar ise kimi zaman itiraz yoluna gitmekte, kimi
zaman transit ülkede çakılı kalabilmekte kimi zaman da menşei ülkelerine veya bir başka ülkeye
gönderilme riski ve korkusuyla baş etmektedirler. Genellikle bu dönemde psikolojik
problemlerde artış görülebilir. Bu süreci yaşayan birey ve aileler için kamp içi ve kamp dışı
psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi önemlidir.
Kısacası, sosyal hizmet mesleğinin yürütücüsü olarak sosyal hizmet uzmanları tüm bu
süreçlerde birey, grup ve topluluk/toplum düzeyinde çalışmalarla göç eden bu bireylere,
ailelere, gruplara ve topluluklara hizmet sunmaktadırlar. Bu bağlamda mültecilik ve sığınma
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alanında önemli işlevler gören ve bulundurulması gereken ana meslek gruplarından biri sosyal
hizmet uzmanlarıdır.

6.2. Sosyal Çalışmacılar İçin Göstergeler
Müracaatçınızın göç durumunu anlamanız gerekir. Müracaatçınız eğer bir sığınmacıysa
yaşadığı kaygı düzeyinden ötürü onun ihtiyaçlarını ve endişelerini daha iyi anlayabilirsiniz
böylece. Geri gönderilmekten korkuyor olacaktır. Bu durum kaygı düzeyini artıracaktır.
Müracaatçınızın hizmet almaya uygun olup olmadığını tespit etmeniz gerekir. Bunun için
mevzuata hâkim olmanız beklenir.
Sığınmacılar travmaya farklı tepkiler verebilirler. Tümünde post-travmatik belirtiler
aramak yersizdir. Bazıları travmayı biraz daha geç tecrübe edebilir.
Travmatik yaşam olaylarının ardından gelişen yaygın tepkiler şunlardır:


Kaygı



Panik ataklar, sıçrama tepkileri



Geçmişe dönüş



Depresyon



Yas tepkileri



Dağılma ve hissizleşme



Uyku sorunları



Duygusal bunalım



Yeme bozuklukları



Psiko-seksüel sorunlar



Gelecek planları yapmada güçlük; geçmişe takılıp kalma

Bazı insanlar post-travmatik stres bozukluğu belirtileri gösterebilir:


Travmatik içerikli gereksiz düşünceler, hatıralar, geçmişe dönüşler ve kâbuslar


Travmatik hatıraları tetikleyen düşünceler, insanlar ve durumlardan kaçınmak
gibi hissizleşme ve bloklama tepkileri

Uyku, hafıza ve konsantrasyon sorunları ile sıçrama ve asabiyet gibi aşırı
uyarılma belirtileri
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Psikolojik stresi şiddetlendiren faktörler şunlardır:
İlk varışta maruz kalınan muamele: Sığınmacıların ilk geldiklerinde gördükleri
muamele onların ülkeye bakışını büyük oranda etkileyecektir. Ayrıca ilk geldiklerinde
gördükleri muamele depresyon veya travmatik stres yaşama ihtimallerini etkileyecektir.
Belirsiz statü: Suriyeliler örneğinde olduğu gibi, eğer müracaatçınızın göç statüsü
belirsiz ise sürekli olarak geri gönderilme korkusu yaşayacaklardır. Bu tip müracaatçılarda
depresyon ve travmatik stres ihtimali çok daha fazla olacaktır.
Sığınmacılar ilk geldiklerinde genellikle aşağıdaki fiziksel sorunlardan mustariptirler:

Zayıf beslenme, sağlıksız içme suyu, ağız ve diş temizliğine özensizlik gibi
sebeplerden kaynaklanan yetersiz diş sağlığı


Verem veya bağırsak parazitleri gibi bulaşıcı hastalıklar


Kas-iskelet ağrıları veya savaş/işkence durumlarından kaynaklı sağırlık gibi
yaralanmalar ve engeller


Tanısı konmamış yüksek tansiyon, şeker ve kronik ağrı



Çocuklarda gecikmiş büyüme ve gelişme



Düşük bağışıklık düzeyi



Psikolojik sorunların somatizasyonu

Bazı kadınlar da kadın sünnetine maruz kalmış olabilir. Bundan kaynaklı olarak bazı
kadınlar; mükerrer idrar yolu enfeksiyonları, bel gevşekliği, adet bozuklukları ve doğum
sorunları gibi uzun vadeli komplikasyonlara sahip olabilirler.
Savaşın veya işkencenin ardından yeni bir ülkeye yerleşmek çok zorlu bir süreç
olacaktır. Bu nedenle sosyal çalışmacının görevi sığınmacıları bu süreçte desteklemektir. Çoğu
sığınmacının şu türden kaygıları olacaktır:


Para



İşsizlik



Güvenli barınma



Eğitim



Dil öğrenme



Kendi kültürel ve inançsal pratiklerini sürdürme ve yeni kültürü anlama
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Sosyal ağ oluşturma



Ayrımcılık ve ırkçılığa maruz kalma



Hala tehdit altında olan yakınlarla iletişim

Sığınmacı Kadınlar
Kadınlar en incinebilir sığınmacılar kategorisinde yer almaktadır. Savaş sırasında cinsel
şiddete maruz kalabilmektedirler. Ayrıca geldikleri ülkede de kendi eşlerinden veya
ailelerinden ayrılmak zorunda kalmışlarsa cinsel şiddet riski devam etmektedir. Geldikleri
ülkede insan ticareti mağduru olma ihtimalleri bulunmaktadır. Bundan başka sığınmacı
kadınların aşağıdaki gibi sorunları olabilmektedir:


Yeniden üreme sağlığı sorunlarının tedavi edilememesi



Kadın sünnetinin fiziksel ve psikolojik etkisi



Sınırlı eğitim



İşsizlik ve ilişkili mali güvensizlik



Geniş ailenin ebeveynlikle ilgili bilgi ve tecrübesinden yoksunluk



Aile içi şiddet

Sığınmacı Erkekler
Sığınmacı erkeklerde zayıf beslenme, kas-iskelet sistemi sorunları, kaygı gibi sorunlar
görülmektedir. Ayrıca solunum sistemi sorunları, kanser, madde bağımlılığı gibi sorunlar da
görülebilmektedir.
Savaş durumlarında çoğu asker olduğu için erkek sığınmacılar kadınlara göre daha farklı
travmatik olaylara tanıklık etmektedir. Bununla birlikte post-travmatik stres bozukluğu daha az
görülmektedir.
Sığınmacı Aileler


Aile üyeleri göç yolunda ayrı düşmüş veyahut ülkelerinde öldürülmüş olabilir.


Aile rolleri sıklıkla ciddi bir değişim geçirmektedir: Çocuklar aile için tercüman
rolü üstlenebilir; travma deneyimleri ebeveynin iş bulma becerisini ketleyebilir.


yaşayabilir.

Aileye atfedilen değerler kendi ülkelerinden çok farklı olabilir.
Travma yaşamış ebeveynler çocuklarını duygusal olarak desteklemede zaaf
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Mali güçlükler ve kuşak çatışması ilave sorunlara yol açabilir.


Köken ülkeden kötü haberler gelmeye devam ediyorsa aile travmatik hissetmeye
devam edebilir.


Çocuklara kimseye güvenmemeleri tembih edilebilir.



Aile üyelerinin bir kısmını geride bırakmış olmak suçluluk hissettirebilir.

Bu türden baskılar ailede çatışma yaratabilir. Sığınmacılar dil engeli ve bilgisizlik gibi
sebeplerle aileyi güçlendirici kimi hizmetlerden yararlanmıyor olabilir. Diğer yandan, bu
hizmetler de genellikle sığınmacı ailelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarlanmamaktadır.
Sığınmacı Çocuklar ve Gençler
Bazı çocuklar aileleriyle gelirken diğerleri refakatsiz bir biçimde gelebilmektedir. Ağır
travmalar yaşamaktadır bu çocuklar. İşkenceye tanıklık etmekte, askerlik yapmaya zorlanmakta
veya aile üyelerini kaybetmektedirler. Zaten travma yaşayan ebeveynler çocuklarına destek
olmada zaaf içine düşmektedir. Bu olayların çocuklar üzerinde şu türden etkileri olmaktadır:


Gecikmiş gelişme



Yaşından büyük davranma


belirtiler

Kâbus, nabzını kontrol edememe, konsantrasyon sorunları gibi post-travmatik



Güven ve arkadaşlık kurmada güçlük



Genel olarak kaygı ve özellikle ayrılma kaygısı



Düşük öz-güven

Çocukların eğitimi genellikle yarıda kalır. Kötü beslenme ve düşük bağışıklık gibi
sorunlar yaşarlar. Çocukların yeni kültüre uyumu genellikle ebeveynlerinden daha hızlıdır. Bu
da ailede gerilime yol açabilir. Dili de kolaylıkla edinebilecekleri için tercüman işlevi de
görmeye başlarlar.
Sosyal Çalışmacıların Kültürel Yetkinliği
Sosyal çalışmacılar müracaatçılarını anlayabilmeli ve onlarla verimli bir iletişim tesis
edebilmelidir. Şu hususlar bu bakımdan bilhassa önemlidir:


Müracaatçılara beklentilerini ve kendi ülkelerinde işlerin nasıl yürütüldüğünü

sormak
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Sosyal çalışmacının kendi inançları, değerleri ve düşünme biçimleri ile
müracaatçılarınki arasında oluşabilecek farkları kabul etmek ve saygıyla karşılamak


Müracaatçıların kültürlerine dair ufak da olsa bilgi ve ilgi emaresi göstermek


Kültürel gruplara dair genellemelerden kaçınmak (zira her kültür içinde pek çok
farklılık ve çatışma söz konusu olabilir. Farklı kültürlere asla homojenmiş gibi bakılmamalıdır)
Müdahale
1. Travmaya karşı genellikle kaygı, çaresizlik, kontrol kaybı biçiminde ortaya çıkan
tepkiler. Bu durumda;


Güven yeniden tesis edilmeli,



Kontrol artırılmalı ve



Korku ve kaygı gibi olumsuz etkiler azaltılmalıdır.

Bunun için;


Sağlık, refah, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlar giderilmelidir



Kaygının nedenleri saptanmalıdır



Güven yeniden tesis edilmelidir



Travma tepkisi hakkında bilgi temin edilmelidir



Rahatlama egzersizleri uygulanmalıdır.

2. Ebeveynler, aile, toplum, din ve kültür ilişkilerindeki kayıplar; yas ve depresyon
biçiminde ortaya çıkan tepkiler. Bu durumda duygusal destek ve bakım verebilecek olan
başkalarıyla bağlar yeniden tesis edilmelidir.
Bunun için;


Mevcut bir bakım veren kişi ile güvene dayalı devamlı bir bağlantı kurulmalıdır



Sosyal soyutlanmayı azaltmak üzere grup katılımı teşvik edilmelidir


edilmelidir


Yerleşmeyle ilişkili sorunların üstesinden gelinerek aidiyet duygusu teşvik

Destekleyici gruplarla bağlantı kurulmalıdır


Gaye duygusunu yeniden tesis edecek sosyal ve siyasal eylemler için imkânlar
oluşturulmalıdır
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3. İnsanlığa dair varsayımların hüsrana uğraması; güven, onur ve anlamın paramparça
olması biçiminde ortaya çıkan tepkiler. Bu durumda hayatın anlamı ve amacına dönük bakış
açısı yeniden tesis edilmelidir.
Bunun için;

İletişimi teşvik etmek, soyutlanmayı azaltmak ve öz-güveni artırmak üzere grup
programları oluşturulmalıdır

Sanat, hikâye ve drama yoluyla geçmiş, şimdi ve geleceği bütünleştirme
çalışmaları yapılmalıdır


Bir istikbal fikrini mümkün kılacak imkânlar oluşturulmalıdır



Benlik, başkaları ve toplum kavramları keşfedilmelidir



İnsan hakları eğitimi verilmeli; şiddetin siyasal arka planı keşfedilmelidir

4. Suçluluk ve utanma biçiminde ortaya çıkan tepkiler. Bu durumda onur ve değer
yeniden tesis edilmelidir.
Bunun için;


Utanma ve suçluluk duygularının ifade edilmesi sağlanmalıdır


Başkalarını korumak için daha fazla şey yapmış olmaya dair “keşke”lerinin
olmasının normal olduğu ifade edilmelidir


Olayları ve öyküleri tekraren anlatmalarına izin verilmelidir



Suçluluğu azaltacak yolları geliştirmede yardımcı olunmalıdır
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Uygulamalar
1)
Öğrenci bu dersle ilgili bilgi ve bakış açısını genişletebilmek için Doç. Dr. Sema
BUZ’un “Zorunlu Çıkış Zorlu Kabul: Mültecilik” isimli kitabını okumalıdır. Kitapta hem
mültecilik ve sığınma alanı hem de sosyal hizmet mesleği ile ilgili bağlantılara yer verilmiştir.
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Uygulama Soruları
1)

Sosyal hizmet mesleğinin tanımını kavrayabildiniz mi?

2)

Sosyal hizmet mesleği ve mültecilik alanı arasındaki ilişkiyi kavrayabildiniz mi?

3)
Mülteciler
kavrayabildiniz mi?

ve

sığınmacılar

için

sosyal

hizmet

mesleğinin

rollerini
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal hizmet mesleği birey, grup ve toplulukların iyilik hallerinin geliştirilmesine
yönelik işlev gören mesleklerden biridir. Sosyal hizmet, genellikle incinebilir hassas nüfus
grupları (çocuk, engelli, kadın, mülteci ve sığınmacı, yaşlı, evsiz vb.) üzerinde yoğunlaşır.
Sosyal hizmet mesleği her üç grup üzerinde (birey, grup, topluluk) odaklanması açısından
özgün bir yapıya sahiptir. Sosyal hizmet mesleği ve mültecilik alanı arasında özellikle bu
grubun incinebilir bir grup olması nedeniyle doğrudan bir ilişki vardır. Sığınmacı ve mülteciler
risk altındaki gruplar olarak pek çok hizmete ihtiyaç ve gereksinim duyarlar. Sosyal hizmet
mesleği bu aşamada bu gruplara destek olarak hizmetlerin erişilebilir hale gelmesine yardımcı
olurlar. Özellikle; sığınmacı ve mültecilerin temel ihtiyaçlarının ve dolayısıyla temel haklarının
korunabilmesi için gerekli durumlarda sosyal hizmet uzmanları savunuculuk rollerini
kullanarak ve arabuluculuk yaparak politika süreçlerine etki ederler. Kısacası sosyal hizmet
mesleği sığınmacı ve mültecilik alanında mutlaka bulunması gereken en önemli meslek
gruplarından biridir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin tanımlanmasında kullanılamaz?

a)

İnsan hakları

b)

Sosyal adalet

c)

Sosyal uyum

d)

Ayrımcılık

e)

Savunuculuk

2)

Sosyal hizmet mesleğinin göç alanındaki uygulayıcıları kimlerdir?

a)

Doktorlar

b)

Psikologlar

c)

Sosyal Güvenlik Uzmanları

d)

Göç İdaresi memurları

e)

Sosyal Hizmet Uzmanları

3)
Aşağıdakilerden hangi meslek alanı göç/mültecilik alanında işlev gören meslek
alanlarından biri değildir?
a)

Psikoloji

b)

Toksikoloji

c)

Sosyoloji

d)

Sosyal hizmet

e)

Hukuk
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4)
Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleğinin mültecilere yönelik
rollerinden biri olamaz?
a)

Savunuculuk

b)

Eğitim

c)

Danışmanlık

d)

Kaynak yönetimi

e)

Kayıtsız olsa da sığınmacıların iş bulmalarına yardımcı olma

5)
“Sosyal hizmet mesleği sığınmacı, mülteci ve geçici koruma altındaki bireylerin
…………….. ile ilgili haklarının geliştirilmesi için çaba gösterir”. Boşluğa aşağıdakilerden
hangisinin gelmesi uygun değildir?
a)

Beslenme

b)

Uçuş

c)

Eğitim

d)

Barınma

e)

Sosyal yardım

6)
Göç alanında çalışan klinisyen bir sosyal hizmet uzmanının çalışmaları
genellikle aşağıdakilerden hangi düzeyi kapsar?
a)

Birey ve ailelerle çalışma

b)

Topluluklarla çalışma

c)

Toplumla çalışma

d)

Akraba topluluklarla çalışma

e)

Çadır kentteki topluluklarla çalışma

108

7)
Aşağıdakilerden hangisi mültecilik alanında çalışan bir sosyal hizmet uzmanının
görevlerinden biri olamaz?
a)

Müracaatçıları dinleme

b)

Müracaatçıların sorunlarını çözme

c)

Müracaatçılarla grup çalışmaları yapma

d)

Müracaatçıların taleplerini alma

e)

Müracaatçıları menşei ülkeye gitmeleri için ikna etme

8)
Ülkemize geçiş yapan yetişkin bir sığınmacının
problemlerinden hangisi göç süreciyle ilişkilendirilemez?

aşağıda

a)

Göçe karar vermede etkili olan kötü muamele ve travmalar

b)

Sığınılan ülkede yaşanan barınma ve beslenme sorunları

c)

Sığınma başvurularının kabul edilmemesiyle yaşanan depresyon

d)

Olumsuz çocukluk çağı deneyimleri

e)

3. Ülkeye yerleşme sonrasında yaşanan uyum problemleri

sıralanan

9)
Aşağıdakilerden hangisi ülkemize göç eden bir sığınmacının sığınma başvurusu
reddedildikten sonra …………. açısından riskli bir sürece girebilir. Boşluğa aşağıdakilerden
hangisinin gelmesi uygundur?
a)

Psikolojik sağlık

b)

Ortopedik hastalıklar

c)

İşçi sağlığı

d)

Romatizmal hastalıklar

e)

Üreme sağlığı
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10)
Aşağıdakilerden hangisi göç alanında hem yönetici hem de sahada çalışan bir
sosyal hizmet uzmanının rollerinden biri olamaz?
a)

Vaka yönetimi

b)

Personel eğitimi

c)

Bağlantı kurma

d)

İş yükü yönetimi

e)

Diyet listesi önerme

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)b, 4)e, 5)b, 6)a,7)e,8)d, 9)a,10)e.
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7. İNSAN TİCARETİ VE SOSYAL HİZMET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


İnsan ticareti kavramı



İnsan ticareti ile ilgili temel bilgiler



İnsan ticareti sömürü tipleri



İnsan ticareti mağdurlarıyla sosyal hizmet uygulamaları

112

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
İyi bir iş vaadiyle başka bir ülkede istemediğiniz bir şey yapmaya zorlansaydınız
nasıl hissederdiniz?
2)
yapardınız?
3)

Başka bir ülkede zorla çalıştırılıyor olsaydınız bu durumdan kurtulmak için neler

Başka bir ülkede zorla çalıştırılıyor olsaydınız neler hissederdiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İnsan ticareti kavramı

İnsan ticareti kavramını
tanımak

Konu üzerine okuma
yapmak

İnsan ticareti ile ilgili temel
bilgiler

İnsan ticareti ile ilgili temel
kavramları öğrenmek

Konu üzerine okuma
yapmak

İnsan ticareti sömürü tipleri

Sömürü tiplerini tanımak

Konu üzerine okuma
yapmak

İnsan ticareti mağduruna
yönelik planlı sosyal hizmet
müdahalesi

Planlı sosyal hizmet
müdahalesi hakkında bilgi
sahibi olmak

Konu üzerine okuma
yapmak

İnsan ticareti mağdurlarına
yönelik kurumlar ve mevzuatı
tanımlamak

İnsan Ticareti Mağdurlarına
Yönelik Kurumları ve
mevzuatı tanımak

Konu üzerine okuma
yapmak, kurumlarla temas
kurmak,
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Anahtar Kavramlar


İnsan ticareti



Mağdur



Tacir



Sömürü
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Giriş
Bu bölümde, insan ticareti ile ilgili temel kavramlar, mevzuat tanıtılacak olup, insan
ticareti mağdurlarına yönelik sosyal hizmet müdahalesinin nasıl olması gerektiği ele alınacaktır.
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7.1. İnsan Ticareti Kavramı
2000 yılında imzalanan Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler
Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine,
Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol’de yapılan tanıma göre “İnsan ticareti,
kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma,
hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası
üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç
ve çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması,
devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması anlamına gelir. İstismar terimi, asgari olarak
başkalarının fuhşunun istismar edilmesini veya cinsel istismarın başka biçimlerini, zorla
çalıştırmayı veya hizmet ettirmeyi, esaret benzeri uygulamaları, kulluğu veya organların
alınmasını içerecektir” (1).
İnsan ticaretinde iki ana aktör vardır. Bunlar,

Aldatma, zorlama ve/veya diğer sömürü vasıtalarıyla, mali veya diğer bir maddi
çıkar elde eden kişi olarak tanımlanan tacir

Bir güç ya da vasıta aracılığıyla kullanılan ve genellikle bu faaliyetten olumsuz
etkilenen, çeşitli koşullar altında yararlanan, zarar gören veya baskı ve kötü muamele gören,
sıkıntı çeken kişi mağdurdur (1).

7.2. İnsan Ticaretinin Aşamaları
İnsan ticareti dört aşamadan oluşur:
1)

Tacirler tarafından potansiyel mağdurlar belirlenir

2)
Mağdurlar angaje edilir: İnsan ticareti mağduru kaçırılma gibi cebir yoluyla,
kısmen kandırılma (hangi koşullarda istihdam edileceklerini bilmemelerine karşın istihdam
edileceğini bilmek), tamamen kandırılmaya dayalı (istihdam ve maddi kazanç vaadiyle
cezbedilirken insan tacirinin gerçek niyeti konusunda kandırılmış) olarak insan ticaretine
angaje edilirler
3)
Menşei Ülkeden Hedef Ülkeye Yolculuk Angaje olan bireyler, İnsan ticareti
gerçekleştirilirken, göçmenin ya da insan ticareti mağdurunun daimi olarak ikamet ettiği,
uyruğunda olan olarak tanımlanabilecek menşei ülkede yaşarken, insan ticaretine konu olan
kişilerin götürüldüğü veya götürülmek istediği hedef ülkeye yolculuk yapar. Hedef ülkeye
yolculuk yaparken birey transit ülke olarak adlandırılan ülkelerden geçer veya yasal veya yasa
dışı olarak geçici ikamet edebilirler (4).
4)
Hedef ülkede tacirler tarafından sömürü sürecinin başlaması: İnsan
Ticaretini mağdurları, tacirlerin mağdurun insan haklarını çiğneyerek, bir şeyden ya da bir
kişiden faydalanma özellikle bir kişiden adaletsiz olarak kendi çıkarları için yararlanmalarıyla
sömürüye uğrarlar (1).
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7.3. İnsan Ticaretinde Sömürü Türleri
a)
Cinsel Sömürü: Kadın veya erkek bir kimsenin fuhuşa sürüklenmesi de dâhil
olmak üzere, cinsel bütünlüğü hedef alınarak gerçekleştirilen her türlü gayri meşru davranış (
fuhuş, pornografi, egzotik danslar, seks turizmi ya da zorla evlendirme gibi)
b)
Çocuk İstismarı: Küçüklerin eğitimine zarar verecek ya da bedensel sağ- lığını
veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişimi için zararlı olabilecek nitelikte
çalıştırılması; çocukların alım-satımı ve ticareti; borç karşılığı veya bağımlı olarak
çalıştırılması; askeri çatışmalarda çocukların zorla ya da zorunlu tutularak kullanılması;
çocuğun fahişelikte, pornografik yayınların üretiminde veya pornografik gösterilerde
kullanılması
c)
Fuhuş: Eş ya da seçilmiş bir partner dışındaki bireylerle para karşılığında cinsel
ilişkide bulunulması
d)
Vücut Organlarının Alınması: Bireyin zorla, kaçırılarak, kandırılarak ya da
çaresizliğinden yararlanılarak vücut organlarının alınması
e)
Zorla Çalıştırma: Bir kişinin herhangi bir tehdit altında gönüllü olmaksızın
sunmak zorunda bırakıldığı her türlü çalışma ya da hizmet
f)
Kölelik: Başka bir kişinin hayatının mülkiyetini ya da kontrolünü elinde
bulundurma, zorlama, hareketin kısıtlanması ve kişinin ayrılma ya da işvereni değiştirme
hakkına sahip olmaması
g)
Evlerde Hizmetkârlık Yaptırma: Evlerde yaşayan göçmen isçilerin istismara
dayalı çalışma koşulları da hizmetkârlık
h)
Borçlandırılarak hizmetkârlık yapma : : İnsan ticareti suçu mağdurlarının
borçlandırılarak sömürüye tabi tutulmasıdır.
i)
Borç köleliği: Bir borçlunun kendi kişisel hizmetini ya da denetimi altındaki bir
kimsenin hizmetini borç güvencesi olarak göstermesine karşılık makul hizmet bedelinin borcun
ödenmesine ayrılmaması ya da hizmetin süresi ve niteliğinin sınırlanıp saptanmasından doğan
statü ya da koşul olarak tanımlanmaktadır (1).

7.4. İnsan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi
Günümüzde sosyal hizmet müdahalelerinde temel yaklaşım genelci sosyal hizmet
yaklaşımıdır. Genelci sosyal hizmet yaklaşımıyla birlikte kullanılan yaklaşımları ekosistem
yaklaşımı ve güçlendirme yaklaşımlarıdır. Sosyal hizmet uzmanları, çok boyutlu müdahale
süreçlerinde birey, grup ve toplum düzeyinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirirler.
İnsan
ticareti mağdurlarıyla çalışan sosyal hizmet uzmanları, çok boyutlu ve çok faktörlü
etkileşimleri değerlendirecek ve mağdurların güçlenmelerini, içinde bulundukları durumla ilgili
algılarını ve yaşantılarını değiştirmelerine yardımcı olma amacı içinde olmalıdır (2).
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Genelci uygulama çerçevesinde insan ticaretine yönelik sosyal hizmet müdahalesi
aşağıdaki basamaklardan oluşur (3):
Başlangıç ve ilişki kurma aşaması: Bu aşamada insan ticareti mağduru genellikle
kolluk kuvvetleri aracılığıyla sosyal hizmet uzmanına gelmektedir. Bu süreçte danışan ile bir
görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme, kişinin insan ticareti mağduru olup olmadığını anlamak
üzerine kuruludur. Her dezavantajlı grupla görüşme, görüşme yapanın farklı gereklilikleri
yerine getirmesini de beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede görüşmeci insan ticareti
olgusunu derinlemesine bilmelidir. İnsan ticareti olgusu ile insan kaçakçılığı ve şiddet
mağduriyeti olgularını birbirinden ayırt etmesi gerekmektedir. Eğer olguya vakıf değilse
görüşme yapmamalıdır. Görüşme yaparken, görüşmeci her bireyin biricikliğini unutmamalıdır.
Mağdurun yaşadığı sömürüden sonra, yaşadığı olaydan sonra olayın etkisinden
kurtulması için mağdura 30 günlük bir düşünmesi süresi verilir. Mağdur eksik bilgi vermiş
olabilir veya daha ayrıntıları ile hatırlamalıdır. Daha sonra bilgi vermek isterse buna hakkı
olduğu hatırlanmalıdır.
Mağdurun tanımlanması: Mağdur ile yapılan görüşmeden sonra mağdur tespit raporu
elde edilir. Bu çerçevede mağdur, mağdurun ailesi ve insan ticareti süreci ve mağdurun
etkilenme düzeyi ve mağdurun risk düzeyi ortaya konur.
Kriz müdahalesi ve öncelikli psikolojik destekleme ve danışmanlık: Bu süreçte kriz
müdahalesi yaklaşımı çerçevesinde mağdurla çalışma yapılır. Mağdurun durumuna özgü
psikolojik olarak destek ve danışmanlık verilir.
İhtiyaç değerlendirmesi: İnsan ticareti mağdurlarının acil olarak güvenliğinin
sağlanması, temel ihtiyaçların ( yiyecek, içecek, giyim) karşılanması, acil tıbbi ve psikolojik
ihtiyaçlarının karşılanması, güvenli olarak barınma, hukuki yardım sağlanması, orta dönemde;
psikolojik desteği içeren sağlık bakımı, kişisel belgelerine ( pasaport vb.) ulaşmaları için
hukuki yardım, süreçte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara dönük hukuki yardım, normal hayatına
tekrar dönmesi için desteklenmesi, uzun dönemde tıbbi ve hukuki yardımın sürdürülmesi
gerekmektedir. Sosyal hizmet uzmanları planlı müdahale sürecinde bu süreçlerin nasıl
gerçekleştiğini detaylı bir şekilde analiz etmelidir.
Mağdurun normal hayata dönmesi için planlama: Mağdurun içinde bulunduğu
durum, ihtiyaçları, riskleri mağdurun psiko-sosyal ve fiziki durumu ve normal hayata
dönmesini sağlayıcı güçlü yanlar, güçlükler, yararlanabilecek kamu ve kamu dışı olanaklar
ortaya konur ve mağdur ile birlikte gerçekleştirilebilecek uygulamalar planlanır.
Desteklemeyi sürdürme: Bu aşamada planlamada belirlenen amaçlar gerçekleştirilir,
ihtiyaçlar ve riskler yönetilir.
Havale sistemimin işletilmesi: Bu aşamada, mağdurun kendi ülkesine döneceğinden,
planlı müdahale sürecini başlatan sosyal hizmet uzmanı bu süreçte meslek etik ilke ve değerler
doğrultusunda havale sistemin uygun bir şekilde gerçekleştirilmeli ve planlı müdahale sürecinin
kesintisiz gerçekleştirilmesi sağlamalıdır.
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Bütünleşme: Bu aşamada aileyle tekrar birleşme, meslek edindirme vb. uygulamalar,
toplumsal aktivitelere katılım gibi süreçler gerçekleştirilir, psiko-sosyal hizmetlere devam
ettirilir
İzleme: Bu aşamada Amaçların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, uygulamaların
yürütülüp yürütülmediğine bakılır.
Dosyanın kapatılması veya desteğe devam: Bu aşamada değerlendirme çok boyutlu
bir şekilde yapılır eğer dosyanın kapatılması uygunsa dosya kapatılır, eğer mağdur sosyal
hizmet müdahalesine ihtiyaç duyuyorsa müdahaleye devam edilir.

7.5. Türkiye’de İnsan Ticaretine Dair Ulusal Düzenlemeler
T.C Anayasasının 17 ve 18. maddeleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 80. maddesi,
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 135, 140, 202 ve 234. maddeleri, 4817 sayılı
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan Yabancıların Çalışma
İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 7 ve 13. maddeleri, 5901 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanununun 16. maddesi, 4925 sayılı Kara Yolları Kanununa dayanılarak
çıkarılan Kara Taşıma Yönetmeliğinin 12. maddesi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanununun 22, 48, 49, 55, 108 ve 123. Maddeleri, 5682 sayılı Pasaport Kanunu 5395
sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanununun 88. Maddesi ülkemizde insan
ticareti suçuna ilişkin yürürlükte olan yasal düzenlemelerdir (4).
Türkiye, 12 Aralık 2000 tarihinde Palermo’da imzaya açılan “Sınır Aşan Örgütlü
Suçlarla Mücadele Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadınların ve Çocukların
Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına ilişkin Protokolü 13 Aralık
2000 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu sözleşme ve protokolün TBMM’ce onaylanması,
30.01.2003 tarihli 4800 ve 4804 sayılı kanunlarla uygun bulunmuş ve 04.02.2003 tarihli Resmi
Gazete‟ de yayınlanarak iç hukukumuza dâhil edilmiştir. Söz konusu anlaşmaların ilgili
hükümlerine işlerlik kazandırmak amacıyla insan ticareti açısından kaynak teşkil eden ülkelerin
(Moldova, Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan) yetkili makamlarıyla işbirliği protokolleri
imzalanmıştır (4)

7.6. Türkiye’de İnsan Ticaretinin Önlenmesine Dair Mekanizmalar
a)
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: 11 Nisan 2014 tarihinden itibaren Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü insan ticareti mağdurları ile ilgili idari düzenlemeleri yürütmektedir.
b)
157 Acil Yardım ve İhbar Hattı: 7 gün 24 saat sistemine göre çalışan bu hat,
Türkçe, İngilizce, Rusça, Romence, Fransızca ve Bağımsız Devletler dillerinde hizmet
vermektedir. Bu hatla insan ticareti altında bulunan mağdurlarının kurtarılmasına destek
sağlanmakta ve aynı zamanda muhtemel mağdurlar bilgilendirilmektedir.
c)
Sivil Toplum Kuruluşları: Sivil toplum kuruluşları istasyon tipi sığınma
evlerinde hizmet vermektedir. Bu çerçevede İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı sorumluluğunda
23 Ağustos 2004 tarihinden itibaren İstanbul’da; Kadın Dayanışma Vakfı sorumluluğunda 01
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Kasım 2005 tarihinden itibaren Ankara’da, Aile Danışmanları Derneği sorumluluğunda
Antalya’da açılan İstasyon Tipi sığınma evi de 01 Kasım 2009 tarihinden itibaren hizmet
vermektedir.
d)
Uluslararası Kuruluşlar: Uluslararası Göç Örgütü ( IOM) , Uluslararası Göç
Politikaları Geliştirme Merkezi ( ICMP) (4).
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Uygulamalar
1)
Detaylı okuma için Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İnsan Ticareti
Mağdurlarında Doğrudan Yardım kitabı ve İnsan Ticareti Mağdurlarıyla Sosyal Hizmet Kitabı
okunmalıdır
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Uygulama Soruları
1)

İnsan ticareti kavramını öğrendiniz mi?

2)

Kimler insan ticareti mağdurudur?

3)

İnsan ticareti mağduruna yönelik planlı müdahale süreci nasıl gerçekleştirilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsan ticareti, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer bir biçimde
zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma kişinin çaresizliğinden yararlanma
veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya
başkalarına kazanç ve çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere
taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması anlamına gelir. İstismar terimi,
asgari olarak başkalarının fuhşunun istismar edilmesini veya cinsel istismarın başka biçimlerini,
zorla çalıştırmayı veya hizmet ettirmeyi, esaret benzeri uygulamaları, kulluğu veya organların
alınmasını içermektedir.
İnsan ticareti, cinsel sömürü, çocuk istismarı, fuhuş, vücut organlarının alınması, zorla
çalıştırma, kölelik, evlerde hizmetkârlık yaptırma, borçlandırarak hizmetkârlık yaptırma, borç
köleliği gibi türleri bulunmaktadır.
Sosyal hizmet uzmanları insan ticareti mağdurlarıyla çalışırken planlı müdahale
sürecinde şu aşamaları takip ederler: Başlangıç-ilişki kurma aşaması, mağdurun tanınması, Kriz
müdahalesi ve öncelikli psikolojik destekleme ve danışmanlık ihtiyaçların değerlendirilmesi,
mağdurun normal hayata dönmesi için planlama, desteklemeyi sürdürme, havale sisteminin
işletilmesi, bütünleşme, izleme, dosyanın kapatılması
Sosyal hizmet uzmanları insan ticareti mağdurlarıyla çalışmaya başlarken her
müracaatçının kendine özgü olduğunu, müracaatçılarının farklı sorun ve ihtiyaçlarının
olabileceğini göz önüne almalı, insan ticareti mağdurunun travmatik bir süreçten geçtiğini
unutmamalıdır.
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Bölüm Soruları
1)

İnsan ticareti mağdurlarına hizmet veren telefon numarası hangisidir?

a)

145

b)

189

c)

155

d)

157

2)

İnsan Ticaretine yönelik idari süreleri yöneten kurum hangisidir?

a)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

b)

Türk Kızılay’ı

c)

Uluslararası Göç Merkezi

d)

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi insan ticareti mağdurlarının acil ihtiyaçlarından biri

a)

Güvenlik

b)

Barınma

c)

Acil Tıbbi ve Psikolojik İhtiyaç

d)

Normal Hayata Tekrar Dönmeye

4)
örgütüdür?

Aşağıdakilerden hangisi göç alanında çalışan uluslararası sivil toplum

a)

Uluslararası Göç Örgütü

b)

SGDD-ASAM

c)

STGM

d)

Uluslararası Çocuk Merkezi
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5)
Aşağıdakilerden
düzenlemelerden biri değildir?

hangisi

insan

ticareti

mağdurlarına

yönelik

hukuki

a)
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 7
ve 13. Maddeleri
b)

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

c)

492 sayılı Harçlar Kanununun 88. Maddesi

d)

Türk Medeni Kanunu

6)
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de insan ticaretinin önlenmesine dair
mekanizmalardan biri değildir?
a)

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

b)

157 Acil Yardım Hattı

c)

Sivil Toplum Örgütleri

d)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.
7)
İnsan ticareti mağduruyla çalışırken planlı
…………………………………………………………..’dır.

müdahalenin basamakları

8)
Bireyin zorla, kaçırılarak, kandırılarak ya da çaresizliğinden yararlanılarak vücut
organlarının alınmasına……………………….. denir.
9)
Eş ya da seçilmiş bir partner dışındaki bireylerle para karşılığında cinsel ilişkide
bulunulmasına ………………. denir.
10)
Evlerde yaşayan göçmen isçilerin istismara dayalı çalışma koşulları da
hizmetkarlığa …………denir.

Cevaplar
1-d, 2-d,3-d,4,a,5-d,6-d 7. Başlangıç-ilişki kurma aşaması, mağdurun tanınması Kriz
müdahalesi ve öncelikli psikolojik destekleme ve danışmanlı ihtiyaçların değerlendirilmesi,
mağdurun normal hayata dönmesi için planlama, desteklemeyi sürdürme, havale sisteminin
işletilmesi, bütünleşme, izleme, dosyanın kapatılması, 8, vücut organlarının alınması, 9.
Fuhuş.10.Evlerde Hizmetkârlık Yaptırma
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8. GÖÇMENLERİN UYUMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Uyum kavramını



Göçmenlerin uyumunu açıklayan kuramları



Göçmenlerin uyumunun sağlanması sürecinde sosyal hizmet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sizce uyum kavramı ne demektir?

2)
olurdu?

Bir başka ülkeye göçmen olarak gitseydiniz karşılaşacağınız güçlükler neler

3)
aşardınız?

Başka bir ülkeye göçmen olarak gittiğinizde karşılaşacağınız güçlükleri nasıl
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Uyum kavramı

Kavram detaylı bir şekilde
öğrenilecek

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Göçmenlerin Uyumunu
Açıklayan Kuramlar

Kuramların neler olduğu
öğrenilecek

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Göçmenlerin Uyumunun
Sağlanması Süresince
Sosyal Hizmet

Uyum sürecinde sosyal
hizmet uzmanı tarafından
yapılacak ihtiyaç ve hizmet
değerlendirmesi hakkında
bilgi sahibi olacak

Bu alanda süpervizyon
eşliğinde uygulama
gerçekleştirerek
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Anahtar Kavramlar


Göç



Uyum



Entegrasyon
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Giriş
Bu bölümde göçmenlerin uyum süreci ve uyum sürecini açıklayan kuramlar ve uyum
sürecinde yaşanan psiko-sosyal sorunlar tartışılacak olup uyum sürecinde sosyal hizmet
uygulamalarının nasıl olması gerektiği anlatılacaktır.
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8.1. Göçmenlerin Uyumu
Göç literatüründe en çok tartışılan konulardan biri göçmenlerin uyumudur. Göçmenlerin
uyum sağlama süreçleri hem göçmenler hem de göç edilen ülke için pozitif bir çıktı sağladığı
için göçmenlere yönelik her sosyal politika uygulamasının nihai amacı olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Göçmenlerin uyumuna dair herkesin kabul ettiği bir tanım bulunmamaktadır. Bu
çerçevede uyum kavramını açıklamaya dair birçok tanım vardır. Tatlıoğlu’na( 2012) göre
uyum, kişilerin kendisi ve çevresiyle iyi ilişkiler kurabilmesi ve kurduğu ilişkileri
sürdürebilmesi şeklinde tarif edilebilir. Başka bir tanıma göre ise uyum : “Bütünün unsurları
arasında bulunan uygunluk ve ahenge denir (1).
Diğer taraftan mikro analiz düzeyinde uyum, bireyin üyesi olduğu toplumun toplumsal
değer yargılarına göre hareket etmesi, çevresindeki yeniliklere uygun davranışlarda
bulunmasıdır ( Kızılçelik ve Erjem,1994:432). Uyum süreci bireyin yeni çevresiyle dengeli bir
ilişki kurabilmesi ve bunu sürdürebilmesidir(1).
Basit olarak uyumun amacı eşitlik, kaynaştırma ve bu amaçta başarılı olmaktadır.
Birleşmiş Milletler Mültecilik Yüksek Komiserliğine göre göçmenlerin uyumu ( entegrasyonu)
birbiriyle bağlantılı, yasal ekonomik ve sosyo-kültürel üç farklı boyutu olan dinamik, çok yönlü
ve iki taraflı bir işlemdir(2).
Uyum sürecinin birden fazla birleşeni bulunmaktadır. Uyum süreci sağlık durumu,
iletişim yeterlikleri, farkındalık, kabul duygusu, kültürel davranış becerileri, ekonomik
yeterlilikler vb. olarak ifade edilen çok boyutlu bir yapıdır (Hernandez, 2009; Sam ve Berry,
2010). Uyum birey ve çevresi arasındaki artan veya azalan uygunluğun değerlendirilmesini bir
göstergesidir(3).
Göçmenlerin uyumuna dair beklentiler her ülkenin yürüttüğü politikalarla farklılıklar
gösterse de göçmenlerin uyum süreçleri belirli unsurları içerir. Bu unsurları açıklayan belirli
kuramlar vardır.
Bu kuramların ilki uyumu stres ve stresle başa çıkma olarak ele alan stresle başa çıkma
kuramıdır (3). Göçmenler göç öncesinde, göç sırasında ve göç sonrasında çeşitli stresörlerle
karşı karşıya kalırlar. Göçmenlerin göç öncesinde stres etmenleri, travmatik yaşantılar, ailede
kayıplar, şiddete maruz kalma veya tanık olma, göç sırasındaki stres etmenleri, travmatik
yaşantılar, fiziksel/psikolojik şiddet/taciz, zorlu yaşam koşulları, göç sonrası stres etmenleri,
gelecekle ilgili belirsizlik ( sığınma talebinin olumlu-olumsuz sonuçlanması), sosyal yaşam
korkusu ( barınma, beslenme, arkadaş edinememe vb.), maddi güçlükler, işsizlik, sosyal
yalnızlık, geçmişe özlem, polisin, yerli halkın eşcinsellere yönelik ayrımcılığı, zorlu kamp
yaşantıları, kültürel engeller, dil sorunu ve yeni rol ve sorumluluklar olarak aktarılmaktadır (4).
Bu çerçevede göçmenlerin biyo-psiko-sosyal özellikleri, dini inançları, göç edilen
ülkeye dair beklentileri ve göçün zorunlu olup olmadığı, tek başlarına mı aileleriyle mi göç
ettikleri, göç ettikleri ülkenin siyasi, sosyal ve kültürel özellikleri, göç etmek için gittikleri
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transit ülkede kalma deneyimleri, yeni bir ülkede hayatta kalma becerileri, göç ettiklerinde
herhangi bir göçmen dayanışma ağının bir üyesi olup olmadıkları gibi unsurlar bu stresörlerin
her birey için farklı şekilde yaşanmasına, azalmasına veya artmasına neden olur.
Yönetilemeyen stresörler göçmenler için çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir.
Bu sorunları Türkiye’ye 20 yıl içinde gelen sığınmacılarla Buz’un ( 2008) yapmış olduğu
araştırma görmek mümkündür. Sığınmacıların %99’u Türkiye’ye uyum sağlama ve sosyal ilişki
kurmada sorunlar yaşadığını, %69,9’u en çok eski arkadaşlık ilişkilerini özledikleri , %66,9’u
en çok evini ve mahallesini özlediğini, %66,9’u, kendi ülkelerinde maddi durumu iyiyken
Türkiye’de kötüleştiği için uyumda zorlandığını,%63,9’u gelecekte iyi bir yaşantısını
olabileceğini düşünmediğini, %63,1’i sorunları çözme konusunda kendisini güçsüz hissettiğini,
%58,5’ü insanlarla yeni ilişkiler kurma konusunda güçlük yaşadığını, %59,7’si ailesiyle
konuştuğu, %58,1’ininiltica talebinin kabul edilememesinden korktuğu, %57,9’un kültür
farklılığı yaşadığı, %56,9’unun kendisi kendisini yalnız hissettiği, %56,3’ünün yaptığı hiçbir
şeyden zevk almadığı ve %55,3’ünün Türkçe bilmediği için insanları anlamakta zorlandığı,
%57,5’inin Türkçe bilmediği için kendini ifade etmekte zorlandığı belirtilmektedir (4).
Bir başka araştırma ise Meksikalı göçmen işçiler ile yapılmış ve yeni kültüre uyum
sağlayamayan göçmenlerde anksiyete ve stres düzeylerinin yüksek olduğu ve bunun sonucunda
yüksek düzeyde depresyon görüldüğü tespit edilmiştir. Aynı çalışmada göçmenlerin yaşadıkları
anksiyeteye ile ilişkili değişkenlerin düşük benlik saygısı, etkisiz sosyal destek, göçmenlerin
normal yaşam tarzına katılmalarındaki engeller, düşük eğitim düzeyi ve yüksek düzeyde kültüre
uyum sağlayamamadan kaynaklı stres olduğu bildirilmektedir (5).
Göçmenlerin uyumunu açıklayan ikinci kuram ise kültürel öğrenme olarak
kavramsallaştırılmaktadır. Bu kuramsal temellere dayanarak Bery ( 2006) yılında kendi
kuramında uyumu, kültürel öğrenme ve yaşanan stresle baş etme olarak ifade etmiştir. Uyum
kişilerin yeni kültürel çevre ile uzlaşma becerisini ortaya koyarak belirli davranışlar
kazanmasıdır(3).
Bu iki kuram farklı araştırmacılar tarafından ( Searle ve Ward, 1990, Sam, Vedder,
Leibkind Netro ve Virta, 2008; Ward ve Kennedy, 1994) kullanılmış ve göçmenlerin uyumu
iki boyutlu olarak değerlendirilmiştir. Bunlardan ilki stres ve başa çıkmaya dayanan uyumun
duygusal yönünü ifade eden psikolojik uyum, ikincisi ise kültürel öğrenme teorisine dayanan
ve uyumun davranışsal yönünü kapsayan sosyo-kültürel uyumdur ( Abu-Rayya,2013)’dır.
Berry bu iki uyum alanına üçünü bir uyum alanı olarak dâhil olunan kültürel ortamda bireyin
işinin etkili ve doyumlu şekilde yaşanmasına katkı sağlamasını ifade eder(3).

8.2. Göçmenlerin Uyumunun Sağlanması Sürecinde Sosyal Hizmet
Uygulaması
Göçmenlerin uyum sürecini değerlendirmek için sosyal çalışmacılar göçmenleri detaylı
bir şekilde değerlendirmelidir. Bu süreç gerçekleştirilirken aşağıdaki değerlendirme soruları
sorulabilir:
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a)

Göç etme nedeni nedir?

b)

Nasıl göç etmiş?

c)

Göç ile ilgili yasal statüsü nedir?

d)

Kimlerle göç etmiş?

e)

Yaş, cinsiyet/ cinsel yönelim, dini inanç?

f)

Medeni durum nedir, aile özellikleri nelerdir?

g)

Ekonomik durumu nedir?

h)

Herhangi bir engelinin bulunup bulunmadığı

i)
Herhangi fiziki veya psikolojik rahatsızlığının olup olmadığı varsa bu
rahatsızlıkların etkileri
j)

Eğitim durumu nedir?

k)

Çalışma deneyimleri nedir?

l)

Göç edilen ülkenin dilini konuşup konuşmadığı

m)

Göç edilen ülkede aidiyet duyabileceği bir dayanışma ağının olup olmadığı

n)

Göç ederken karşılaştıkları güçlükleri nasıl yönetmiş, hayatta kalma becerileri

o)

Göç ettikten sonra yaşadığı yerin özellikleri nelerdir?

p)

Göç ettikleri ülkedeki toplumla olan ilişkileri nelerdir?

neler?

Göçmenlerinin uyumunun sağlanması için aşağıdaki çerçevede kamu hizmetleri
değerlendirilebilir:
a)
Göçmenlere yönelik barınma başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını
karşılayabilecek bir mekanizmalar var mıdır?
b)

Göçmenin statü edinebilmesi için hukuki desteğe ihtiyaç var mıdır?

c)

Göçmenin dil öğrenmesine yönelik mekanizmalar var mıdır?

d)

Göçmenin eğitimin durumunun akreditasyonu sağlanabilir mi?

e)

Göçmenin iş edindirilmesi sürecine yönelik mekanizmalara başvurusu var mı?
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f)
Göçmenin bir engeli varsa, bu engelin yarattığı psikososyal sorunların çözümü
için mekanizmalar var mıdır?
g)

Göçmenin dini inançlarını yerine getirebileceği mekanizmalar var mıdır?

h)

Göçmenler eğitim sağlık gibi temel hizmetlere nasıl ulaşmaktadır?

i)

Göçmenlere yönelik ayni ve nakdi yardımlar var mıdır?

j)
Ayrımcılığa maruz kalan göçmen varsa kamu kuruluşları bu ayrımcılığın
ortadan kaldırılması için nasıl bir rol üstlenebilir?
Sosyal hizmet uzmanları, göçmenlerin uyumunu sağlamaya yönelik mikro, mezzo ve
makro boyutlarda uygulamalar gerçekleştirirken yukarıdaki çerçeve dâhilinde değerlendirme
yapmalı ve ihtiyaçları belirlemelidir. Sosyal hizmet uzmanları göçmenlerin uyumu ile ilgili
yapmış oldukları bu değerlendirmenin ardından, genelci sosyal hizmet uygulamaları
doğrultusunda rol ve işlevleri gerçekleştirirler.
Göçmenlerin uyumu ile ilgili sosyal hizmet müdahaleleri gerçekleştirirken, sosyal
hizmet uzmanları, ülkelerindeki göçmenlere yönelik uyum politikalarının insan haklarına
uygun olup olmadığına bakmalı, politika uygulamalarının göçmenlerin güçlendirilmesini
sağlayıp sağlamadığını sorgulamalıdır. Eğer politikalar insan haklarına uygun değilse,
göçmenlerin güçlenmesini engelliyorsa, sosyal hizmet uzmanları sadece göçmenlerin
ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmamalı, bu hususa dair değişiklik için çok boyutlu bir şekilde
mesleki uygulamalar gerçekleştirmelidir.
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Uygulamalar
1)
Öğrenci bu dersle ilgili bilgi ve bakış açısını genişletebilmek için kaynaklarda
da adı geçen Dilara Şeker, İbrahim Sirkeci, M. Murat Yüceşahin tarafından derlenen Göç ve
Uyum Adlı Kitabı okumalıdır.
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Uygulama Soruları
1)

Göçmenlerin uyumunu etkileyen faktörler neler olduğunu öğrendiniz mi?

2)

Göçmenlerin uyumunu açıklayan kuramların neler olduğunu öğrendiniz mi?

3)
Göçmenlerle çalışan sosyal hizmet uzmanlarının değerlendirme sorularını
öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uyumla ilgili çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır. Tatlıoğlu(2012) tarafından yapılan
tanıma göre uyum, kişilerin kendisi ve çevresiyle iyi ilişkiler kurabilmesi ve kurduğu ilişkileri
sürdürebilmesidir. Başka bir tanıma göre ise uyum: “bütünün unsurları arasında bulunan
uygunluk ve ahenge “denir.
Uyumun amacı eşitlik, kaynaştırma ve bu amaçta başarılı olmaktadır. Birleşmiş
Milletler Mültecilik Yüksek Komiserliğine göre göçmenlerin uyumu ( entegrasyonu) birbiriyle
bağlantılı, yasal ekonomik ve sosyo-kültürel üç farklı boyutu olan dinamik, çok yönlü ve iki
taraflı bir işlemdir.
Uyumu açıklayan çeşitli kuramlar vardır. Bunlardan birincisi stres ve başa çıkma
kuramı, ikincisi kültürel öğrenme kuramıdır. Göçmenlerle çalışan bir sosyal hizmet uzmanı,
göçmenlerin uyumunu anlamak için bir ihtiyaç değerlendirmesi yapmalı ve kamu hizmetlerinin
bu ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığını, karşılıyorsa ne kadarını karşıladığı değerlendirmelidir.
Bu süreçte sosyal hizmet uzmanları mesleklerinin odağında insan hakları düşüncesinin
olduğunu ve uygulamalarında göçmenleri güçlendirmeleri gerektiğini unutmamalıdır.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi göçmenlerin göç etmeden yaşadığı stresörlerden biri

a)

İş bulma kaygısı

b)

Travmatik yaşantılar

c)

Ailede kayıplar

d)

Şiddete maruz kalma

2)
Aşağıdakilerden hangi göçmenlerin göç ettikten sonra karşılaştığı stresörlerden
biri değildir?
a)

Maddi güçlükler

b)

Dil bilmeme

c)

Sosyal yaşam korkusu

d)

Şiddete maruz kalma

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.
3)
Göçmenlerin uyumunu açıklayan iki kuramdan birincisi ……………….,
ikincisi ……………….’dir
4)
Stres ve başa çıkmaya dayanan uyumun duygusal yönünü ifade eden
uyuma……. uyum , kültürel öğrenme teorisine dayanan ve uyumun davranışsal yönünü
kapsayan uyuma …………. denir
5)
Sosyal hizmet uzmanların göç politikalarını değerlendirirken referans noktası
…………. Belgeleridir
6)
Sosyal hizmet uzmanları göç
güçlendirmediğine …………………………….,

politikalarının

göçmenleri

güçlendirip

7)

Uyum süreci bireyin yeni çevresiyle ……………………………………..

8)

Uyum sürecinin amacı ………………………… olmaktır

9)
………………………………………………………………………..,
sırasında karşılaşılan stresörlerdir

göç

Cevaplar
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1) a, 2) d, 3)stresle başa çıkma, kültürel öğrenme, 4) psikolojik, sosyokültürel, 5) insan
hakları, 6) bakmalıdır, 7) uyum süreci bireyin yeni çevresiyle dengeli bir ilişki kurabilmesi ve
bunu sürdürebilmesidir, 8) eşitlik, kaynaştırma ve bu amaçta başarılı olmaktadır. 9) travmatik
yaşantılar, fiziksel/psikolojik şiddet/taciz, zorlu yaşam koşulları
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9. ULUS AŞIRI TOPLUMSAL ALANLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Ulus aşırı alanlar



Ulus aşırı alanların özellikleri



Ulus aşırı toplumsal alan türleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ulus aşırı alanlar sizce nelerdir?

2)

Ulus aşırı alanlar sizce nelerden oluşur?

3)

Ulus aşırı alanların toplumsal alan türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Ulus aşırı alan kavramı
anlatılacak

Kavram detaylı bir şekilde
öğrenilecek

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Ulus aşırı alanların
özellikleri

Ulus aşırı alanların
özellikleri tanınacak

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Ulus aşırı alanların
toplumsal alan türleri

Alan türleri öğrenilecek

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak
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Anahtar Kelimeler


Ulus aşırı alanlar



Göç



Sosyal hizmet
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Giriş
Bu bölümde ulus aşırı toplumsal alanların özellikleri ve ulus aşırı toplumsal alan türleri
ve ulus aşırı alanlarda sosyal hizmet anlatılacaktır.
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9.1. Ulus aşırı Sosyal Alanlar
Chicago Okulu sosyologlarının nitelemesiyle, geçmişte göçmenler köklerinden kopmuş
bir halde göç ediyorken (Kivisto, 2001:555) günümüzde göç etmek çağımızın göç akımları hem
köken ülkenin hem de göç edilen ülkenin ortak zeminini oluşturduğu ağlar ve etkinliklerden
oluşmaktadır. Bu ortak zemin, köken ülkeyi ve göç edilen ülkeyi birleştiren toplumsal alan
oluşturur (1).
Bu çerçevede göç, yalnızca coğrafi anlamda bir hareketlilikten ibaret olmayıp, hem göç
veren ülke ile göç alan ülkeyi, hem de göçmenlerin kendilerini bu iki ulusal alandaki kişiler,
kurumlar ve süreçler ile ilişkili hale getiren çok daha geniş kapsamlı bir hareketliliği içinde
barından bir olgudur ( 2).
Göç süreçlerini göçmenlerin oluşturdukları ağlar ile açıklayan ağ kuramında da
belirtildiği üzere göç edenlerin göç ettikleri ülkelerle köken ülkeleri arasında ortak köken,
soydaşlık, akrabalık ve dostluk bağlarını oluşturan (Abandan, Unat, 2003) kişilerarası bağlar
inşa ederler (1).

(2)
Bu inşalar, göç kavramına Ulus aşırılık yaklaşımı ile bakmayı gerekli kılmaktadır. Ulus
aşırılık yaklaşımına göre, göçmenler her iki ülkeyle bağlarını korurlar, hem göç ettikleri yerde
hem geldikleri yerde yaşarlar. Ulus aşırılık yaklaşımı göçmenlerin en az iki ulus arasında ağlar
oluşturarak Ulus aşırı bir toplumsal alanda var olduklarını varsayar(1).
İnsanlık tarihiyle yaşıt bir olgu olan göç üzerine kuramsal tartışmalar, özellikle
küreselleşmenin ivme kazanmasıyla birlikte sosyal bilimlerin en başat ilgi odaklarından biri
haline gelmiştir. Chicago Okulu sosyologlarından bugüne değin göç olgusunu açıklamaya
girişen pek çok kuramsal çalışma mevcuttur, ancak küreselleşmeye ilişkin çalışmaların
katkısıyla gelişen yeni göç çalışmasının son yirmi yıldaki en belirgin kuramsal çabasının adı
Ulus aşırıcılık olmuştur (1).
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Ulus aşırıcılık (transnationalism) kavramı yaklaşık yirmi yıldır göç araştırmaları
yazınında kullanılmaktadır ve özellikle son on yıldır göç kuramı dilinin en başat sözcüğü
olmuştur. Kavramın göç araştırmalarında yoğun bir biçimde kullanılmaya başlaması, özellikle
Doğu Bloğu ve Üçüncü Dünya ülkelerinden, iktisadi olarak daha kalkınmış Batı ülkelerine
doğru göç akımlarının ve buna eşlik eden siyasal mülteci akımlarının hızlandığı döneme
rastlar(1).
Glick Schiller ve arkadaşlarına göre, çağımızdaki göç akımlarını on dokuzuncu
yüzyıldaki veya yirminci yüzyılın başındaki göçlerden ayıran en önemli şey, yüzyıl öncesinin
göçmenlerinin, Chicago Okulu sosyologlarının nitelemesiyle, köklerinden kopmuş bir halde
göç ediyorken; çağımızın göç akımlarının böylesi bir kopmayı değil, hem köken ülkenin hem
de göç edilen ülkenin ortak zemini oluşturduğu ağlar ve etkinlikleri imliyor olmasıdır. Söz
konusu ortak zemin, köken ülkeyi ve göç edilen ülkeyi birleştiren bir “toplumsal alan”dır.
Bununla birlikte, böylesi bir Ulus aşırı yaklaşıma karşı, yüzyıl öncesinin göç akımlarının da
köken ülke ve göç edilen ülke arasında benzer ağlar ve toplumsal alanlar inşa ettiğini savunanlar
da vardır(1).
Ulus aşırıcılık yaklaşımı, göçmenlerin en az iki ulus arasında ağlar oluşturmak yoluyla
Ulus aşırı bir toplumsal alanda var olduklarını öngörmektedir. Söz konusu Ulus aşırı alanın
oluşumu için sosyal sermayelerini işlevselleştirirler. Hem “burada” hem “orada” biriktirdikleri
sosyal sermayenin Ulus aşırı bir toplumsal alan yarattığı varsayımı onlarca araştırmayla
doğrulanmakla birlikte, bu sosyal sermayenin gerçekte nasıl bir Ulus aşırı toplumsal alan
yarattığı ve göçmen kitlenin gettovari yapısını yeniden üretip üretmediği konularında alan
araştırmalarına ihtiyaç vardır(1).
Ulus aşırı toplumsal alanlar yaklaşımı, bizi artık göçü “asimilasyon-uyum”, “TürkiyeAlmanya”, “Türk-Alman”, “göçmen-yerleşik” gibi ikili karşıtlıkların ötesinde düşünmeye
zorluyor. Göçmenlerin arasındaki ağlara, onların gerçekleştirdikleri iktisadi, siyasal, toplumsal
ve kültürel etkinliklere ve böylece kendi toplumsal alanlarını kurma biçimlerine odaklanan Ulus
aşırıcılık yaklaşımı, “göçmen”i bir “özne” olarak konumlandırmamızı sağlar.
Glick Schiller, Basch ve Szanton-Blanc, göçmenlere ilişkin alışıldık kalıpların ve
anlayışların artık yeterli olmadığını ileri sürerek, bu kategorilerin ötesine geçen Ulus aşırı
yaklaşımı şöyle tanımlıyor: Şimdilerde yeni bir tür göç nüfusu ortaya çıkıyor. Bu nüfus; ağları,
etkinlikleri ve yaşam kalıpları hem ev sahibi hem de köken toplumu kuşatan insanlardan oluşur.
Yaşamları ulusal sınırları keser ve iki toplumu tek bir toplumsal alanda birleştirir ( 3)
Glick, Schiller ve arkadaşları, bu yeni göç nüfusunun varoluşunu ve pratiklerini anlamak
için yeni bir kavramsallaştırmaya ihtiyaç olduğunu savunmaktadır ve bu yeni
kavramsallaştırmaya Ulus aşırıcılık adını vermiştir(3).
Ulus aşırı toplumsal alanın ortaya çıkışı iki temel durumun varlığıyla mümkün
olabilmektedir. Bunlardan ilki, uluslararası göç süreci küreselleşmenin de katkısıyla Ulus aşırı
alanlar yaratmasıdır. İkinci durum ise, köken ülke ve göç edilen ülke arasında sadece
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hareketliliği kapsamayan, aynı zamanda “malların, bilginin, simgelerin ve kültürel pratiklerin
de kapsandığı döngüsel bir değişim alanı olmasıdır ( 3)
Portes ve diğerleri ( 1999), üç tür Ulus aşırılıktan bahsetmektedir. Bunlar ekonomik,
politik ve sosyo-kültürel Ulus aşırılıktır. Ekonomik Ulus aşırılık, tedarikçi ağlarına sahip
girişimcileri, ulus-devlet sınırlarını geçen Pazar ve sermayeyi içermektedir. Politik Ulus aşırılık
ise, içerisinde çıkış ve varış ülke politikalarına, erki elinde bulunduranlara etki edebilen politik
hareketleri, politik kurumsallaşmayı, buralardaki toplumsal liderleri barındırmaktadır. Sosyokültürel Ulus aşırılık ise, ulusal kimlik inşasına yönelik her türlü aktiviteler, kutlamalar ve
eğlenceler vardır ( 3).
Faist’a göre ( 2000:192) bir Ulus aşırı toplumsal alanda bireylerin söz konusu ağlar,
gruplar ve örgütlerde işbirliği içinde olmalarını sağlayan toplumsal ve simgesel bağlar üç türlü
kaynağı barındırmaktadır. Bunlar:
1)
Söz konusu bağlar içinde eyleyicilerin karşılıklı yükümlülükleri ve beklentileri
biçimindeki toplumsal takas,
2)

Bir toplumsal norm olarak karşılılık

3)
Akrabalık veya hemşerilik gibi bir grup içinde benzer duruşları paylaşanların
arasındaki dayanışma (1)
Faist’in sözünü ettiği bu üç etkileşim biçimin ortak zemini, ; ortak fikirler, değerler ve
simgelerdir. Bu toplu temsiller, bir tür “biz duygusu veya bilinci oluşturur. Bizim toplumsal
görünümü ise aile, etnik grup, dini cemaat ve ulus gibi kültürel topluluklardır ( 1).
Ulus aşırı sosyal alanlar, ne kadar çeşitli ve uzun mesafeli ise, o kadar çok oranda
göçmenlere kendi ülkelerinde aktifliklerini sürdürmelerine olanak vermektedir. Sosyal ilişkiler
ne kadar çok kurumsallaşırsa o kadar oranda Ulus aşırı üyeliğinin kalıcılığı sağlanmaktadır (3).
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Faist’e ( 2000) göre Ulus aşırı toplumsal anlar, Ulus aşırı akraba toplulukları, Ulus
aşırı devreler, Ulus aşırı topluluklardan oluşmaktadır. Bu toplulukların özellikleri aşağıdaki
gibidir:
Ulus aşırı
toplumsal alan
türleri

Bağlardaki başlıca
kaynaklar

Temel özellikleri

Tipik özellikler

Ulus aşırı akraba
toplulukları

Karşılıklılık; tarafların
birinin diğerinden temin
ettiği şeye karşılık
vermesi gerekir

Toplumsal eşitlik
normunun
desteklenmesi,
küçük gruplardaki
fertler üzerinde
kontrol
oluşturulması

Hane halkının veya
aile fertlerinin göç
alan ülkeden göç
veren ülkeye yaptıkları
para havaleleri

Ulus aşırı devreler

Değiş tokuş tarafların
karşılıklı beklenti ve
yükümlülükleri, etkin
faaliyetlerin sonuçları

İçerideki kişi
olmanın getirdiği
avantajların
kullanılması, dil
emsal ağlardaki
güçlü ve zayıf
bağlar

Ticaret ağları

Ulus aşırı
topluluklar

Dayanışma, paylaşılan
fikirler, inançlar,
değerlendirmeler ve
semboller, kolektif
kimliğin çeşitli
şekillerde ifade edilir

Kolektif
simgelerin ( soyut)
sembolik bağlarda
hareket
geçirilmesi, din,
millîyet etnisite

Diasporalar

Ulus aşırı toplumsal alanlar yaklaşımı, göçü “asimilasyon-uyum” , göçmen-yerleşik gibi
karşıtların ötesinde düşünmeye zorlar.
Göçmenlerin arasındaki ağlara, onların
gerçekleştirdikleri, iktisadi, siyasal, toplumsal ve kültürel etkinliklere ve böylece kendi
toplumsal alanlarını kurma biçimlerine odaklanan Ulus aşırıcılık yaklaşımı, “göçmen”i bir özne
olarak konumlandırmamızı sağladığı ( 1) için mesleki uygulamalar açısından önemlidir.
Bu çerçevede asimilasyon-uyum, göçmen- yerleşik gibi karşıtların ötesinde bir mesleki
uygulama gerçekleştirebilmek için, göç alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının, göç
politikalarını gerçekleştirirken, uluslararası toplumsal alanlardaki etkileşime bakması
gerekmektedir. Bu çerçevede göçmenlerle çalışan sosyal hizmet uzmanları, siyasi ve sosyokültürel Ulus aşırı alanların farkında olmalı, bu alanları mesleki uygulama alanı olarak görmeli
ve bu alanlarda mesleki çalışmalar gerçekleştirmelidir.
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Uygulamalar
1)
Kaynakçada da bulunan Emrah Akbaş’ın “Berlin’de Yaşayan Türk Toplumu
Arasındaki Dayanışma İlişkileri ve Sosyal Hizmetlerin Sivil Oluşumu” adlı doktora tezi konu
ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için okunabilir.
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Uygulama Soruları
1)

Ulus aşırı kültürel alanlar hakkında bilgi sahibi misiniz?

2)

Ulus aşırı kültürel alanların özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Göç, yalnızca coğrafi anlamda bir hareketlilikten ibaret olmayıp, hem göç veren ülke ile
göç alan ülkeyi, hem de göçmenlerin kendilerini bu iki ulusal alandaki kişiler, kurumlar ve
süreçler ile ilişkili hale getiren çok daha geniş kapsamlı bir hareketliliği içinde barından bir
olgudur.
Göçmenlerin arasındaki ağlara, onların gerçekleştirdikleri, iktisadi, siyasal, toplumsal
ve kültürel etkinliklere ve böylece kendi toplumsal alanlarını kurma biçimlerine odaklanan Ulus
aşırıcılık yaklaşımı, “göçmen”i bir özne olarak konumlandırmamızı sağladığı (1) için
önemlidir.
Bu çerçevede asimilasyon-uyum, göçmen- yerleşik gibi karşıtların ötesinde bir mesleki
uygulama gerçekleştirebilmek için, göç alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının, göç
politikalarını gerçekleştirirken, uluslararası toplumsal alanlardaki etkileşime bakması
gerekmektedir. Bu çerçevede göçmenlerle çalışan sosyal hizmet uzmanları, siyasi ve sosyokültürel Ulus aşırı alanların farkında olmalı, bu alanları mesleki uygulama alanı olarak görmeli
ve bu alanlarda mesleki çalışmalar gerçekleştirmelidir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.
1)
……………. tedarikçi ağlarına sahip girişimcileri, ulus-devlet sınırlarını geçen
Pazar ve sermayeyi içermektedir.
2)
…………….. içerisinde çıkış ve varış ülke politikalarına, erki elinde
bulunduranlara etki edebilen politik hareketleri, politik kurumsallaşmayı, buralardaki toplumsal
liderleri barındırmaktadır.
3)
………….., ulusal kimlik inşasına yönelik her türlü aktiviteler, kutlamalar ve
eğlenceler vardır.
4)
Ulus aşırı sosyal alanlar ,………………….., o kadar çok oranda göçmenlere
kendi ülkelerinde aktifliklerini sürdürmelerine olanak vermektedir.
5)

Faist’e göre ulus aşırı toplumsal anlar, ...................... oluşmaktadır.

6)

Ulus aşırıcılık yaklaşımına göre, göçmenler………………. bağlarını korurlar.

7)
Ulus aşırıcılık yaklaşımı göçmenlerin …………. ağlar oluşturarak ulus aşırı bir
toplumsal alanda var olduklarını varsayar.
8)
Göç edenler …………… akrabalık ve dostluk bağlarını oluşturan kişilerarası
bağlar inşa ederler.
9)
…….. yalnızca coğrafi anlamda bir hareketlilikten ibaret olmayıp, hem göç
veren ülke ile göç alan ülkeyi, hem de göçmenlerin kendilerini bu iki ulusal alandaki kişiler,
kurumlar ve süreçler ile ilişkili hale getiren çok daha geniş kapsamlı bir hareketliliği içinde
barından bir olgudur.
10)
Ulus aşırıcılık yaklaşımı, bizim “göçmen”i bir ……… konumlandırmamızı
sağladığı için önemlidir.
Cevaplar
1) Ekonomik ulus aşırılık, 2) politik ulus aşırılık,) kültürel ulus aşırılık, 4) ne kadar
çeşitli ve uzun mesafe ise, 5) ulus aşırı akraba toplulukları, ulus aşırı devreler, ulus aşırı
topluluklardan oluşmaktadır, 6) her iki ülkeye, 7) en az iki ulus arasında, 8) göç ettikleri
ülkelerle köken ülkeleri arasında, 9) göç, 10) özne olarak.
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10. GÖÇMEN DAYANIŞMASI VE SİVİL TOPLUM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Dayanışma



Sivil toplum dayanışması

157

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Dayanışmanın modern formu olarak sivil toplumu tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Dayanışma kavramı
anlatılacak

Kavram detaylı bir şekilde
öğrenilecek

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Sivil toplum

Sivil toplum modern bir
dayanışma biçimi olarak
tartışılacak

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak
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Anahtar Kelimeler


Dayanışma



Sivil toplum
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Giriş
Bu bölümde göçmen dayanışmasının modern bir formu olarak göçme sivil toplum
örgütlenmesi ele alınacaktır.
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10.1. Dayanışma ve Sivil Toplum
Küreselleşmeyle birlikte, sosyal politikanın nasıl gerçekleşeceği, sosyal politika
uygulamaların hangi mekanizmalarla yapılacağına dair köklü değişiklikler olmuştur. Bu
çerçevede daha önce Keynesyen sosyal politika uygulamalarıyla merkezi hükümet tarafından
yürütülen uygulamalar, yönetişim ilkeleri doğrultusunda yerel yönetimler ve sivil toplum
örgütleri tarafından gerçekleştirilmeye başlamıştır.
Sivil toplum kuruluşları kuruluş amaçları doğrultusunda politika üretmek için çeşitli
fonksiyonları yerine getirir. Bu fonksiyonları aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür: Tosun (
2001: 179-180)’da belirttiği üzere sivil toplumun:
1)

Devlet iktidarını kontrol etmek,

2)

Katılım düzeyini yükselmek,

3)

Demokratik tutumları geliştirmek,

4)

Kutuplaşmaları yumuşatmak,

5)
oymak,

Yeni siyasi liderlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi açısından önemli bir rol

6)

Siyasal partilerin demokratikleşmesini sağlamak,

7)

Bilgiyi toplumun geniş kesimlerine yaymak,

8)

Yeni fikirleri geliştirerek yayılmasını sağlamak,

9)

Siyasal sistemin halka karşı sorumluluğunu arttırmak,

10)

Siyasal katılmayı seçimlerin ötesine taşımak gibi özellikleri vardır (1).

Küreselleşmeyle birlikte bu fonksiyonlarına ek olarak sosyal politikalarının
gerçekleştirilmesi işlevini de eklemişlerdir. Bu durumu göçmenlerin dayanışma ağının bir
parçası olan göçmenler tarafından kurmuş olduğu sivil toplum örgütlerinde görmek de
mümkündür.
Göçmenler, göç ettiklerinde göç ettikleri ülkeye uyum sağlama mekanizması olarak
veya göç politikası çerçevesinde karşılanmayan ihtiyaçlarını gidermek, çokkültürcü bir
yaklaşımla gerçekleştirilmemiş uygulamalar nedeniyle başvuramadığı/başvurmadığı hizmetleri
alamamasından dolayı oluşan sorunları çözmek için göçmen dayanışma ağlarına başvuruda
bulunur.
Bu dayanışma ağları akrabalık, hemşerilik, siyasi görüş, etnik kimlik, dini aidiyet gibi
daha dar ağlardan oluşabileceği gibi köken ülkeden gelmek gibi daha geniş ağlardan da
oluşabilir.
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Bu dayanışma ağlarında ortaya çıkan veya göçmenlerin yaşadıkları sorunların çözümü
için bir araya gelen sivil toplum örgütleri, aynı zamanda sosyal hizmet uygularında da
sorumluluk almaya başlamıştır.
Bu durumu Almanya örneğinden görmek mümkündür. Almanya’da yeni gelenler için
ilk danışma hizmeti, uyum kursu, kadınlara yönelik kurslar, dil kursu, çocuklara yönelik erken
dil teşviki, gençlere yönelik teşvik, vatandaşlık mevzuatı ve vatandaşlığa geçiş, sağlık
önlemleri, erken teşhis, hamilelik, anneliğin korunması, ebeveyn parası, ebeveyn zamanı, çocuk
parası, çocuk zammı, nafaka avansı, çocuklara gündüz bakım hizmeti, okul öncesi olanaklar,
okul, yükseköğrenim, yetişkinlere yönelik eğitim, devlet tarafından sağlanan eğitim teşviki,
meslek danışmanlığı, meslek eğitimi, istihdam yeri, yabancılara için iş olanakları, meslek
eğitimi teşviki, iş arama, iş bulmada aracılık, gençlere yönelik iş güvenliği, çocuk işçiliğinin
yasaklanması, üniversite mezunlarına yönelik meslek içi eğitim, hastalık, engelli olmak, madde
bağımlılığı riskleri, yasal ve özel hastalık sigortası, ücretsiz aile hastalık sigortası, engelli
insanlara yönelik yardımlar, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili danışmanlık, beslenme
bozuklukları, AIDS danışmanlığı, odaklanma yetersizliği/hiperaktivite, kira yardımı, kiracı
güvenliği, sosyal konutlar, acil durumlara karşı ve önleyici güvenlik tedbirleri, işsizlik sigortası,
yasal kaza sigortası, sosyal yardım, yasal emeklilik sigortası, yaşlılık ek sigortası, emekliler ve
çalışma yetisi olmayanlara temel güvence, bakım, çocukların ve gençlerin korunması,
mağdurlara yardım ve tazminat, tüketici güvenliği, fiyat ve kalite karşılaştırması, tüketici
danışmanlığı ve borçlu danışmanlığı gibi hizmetler verilmektedir (1).
Yukarıdaki belirtilen refah uygulamaların bir kısmı sivil toplum örgütleri tarafından
gerçekleştirilmektedir. Dernekler, uyum kursları düzenlemekte, projelerle sosyal hizmet
uygulamaları gerçekleştirmekte, psiko-eğitim çalışmaları gerçekleştirmektedir. Yaşlı
bakımının sağlanması, hukuki danışmanlık gibi işleri gerçekleştirmektedir. Dil kursları
düzenlemekte, uyum ve entegrasyonu sağlamaya çalışmalarında etkili bir rol üstlenmektedir.
Türkiye’de yaşayan Suriyeliler de kurdukları derneklerle yaşadıkları sorunları çözmek
için çalışmaktadır Suriyeli Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ( SSTKB) adıyla üst bir yapıları
bulunan dernekler göçmenlerin uyum çalışmalarına katkıda bulunmakta, dil öğretmekte, psikososyal destek sağlamaktadır. Bu derneklerin sayısı 2013 yılının sonunda 150 derneğe ulaşmıştır
(2).
Bu dernekler aynı zamanda dernek nasıl açılır, derneklerde ne gibi faaliyetler
düzenlenir, birlikte nasıl çalışmalar düzenlenir, nasıl proje yapılır gibi konulara eğitimler
düzenlemektedir (3).
Sosyal hizmet uzmanları, göçmen grupları güçlendirebilecek bu gibi kurumların
farkında olmalı ve etkileşim içinde olmalıdır. Ancak bu sivil toplum örgütlerinin aynı zamanda
mesleki uygulamaların gerçekleşmesi ve göçmenlerin güçlendirilmesi açısından engel
olabileceği de unutulmamalıdır.
Bu nedenle göçmenlerle çalışan sosyal hizmet uzmanları, sosyal politika uygulamaları
gerçekleştirirken var olan sivil toplum örgütünün hâlihazırda var olan çalışmaya etkisini iyi
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değerlendirmelidir. Sosyal hizmet uzmanları meslek etik ilkeleri doğrultusunda göçmen sivil
toplum örgütünü planlı sosyal hizmet müdahalesinin bir parçası yapıp yapmayacağına detaylı
bir şekilde analiz ettikten sonra karar vermelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Göçmenler, göç ettiklerinde göç ettikleri ülkeye uyum sağlama mekanizması olarak
veya göç politikası çerçevesinde karşılanmayan veya çokkültürcü bir yaklaşımla
gerçekleştirilmemiş uygulamalar nedeniyle başvuramadığı/başvurmadığı hizmetleri
alamamasından dolayı oluşan ihtiyaçları gidermek için göçmen dayanışma ağlarına başvuruda
bulunur.
Bu ağlar içinde en önemli unsur küreselleşme ile birlikte sivil toplum örgütleri olmuştur.
Sivil toplum örgütleri, göç edilen ülkenin sosyal politika uygulamaları doğrultusunda çeşitli
rolleri üstlenmekte ve göçmenlerin entegrasyonunu sağlamaktadır. Türkiye’de yaşayan
Suriyeliler de çeşitli sivil toplum örgütleri kurarak yaşadıkları sorunları çözmeye çalışmaktadır.
Göçmenlerle çalışan sosyal hizmet uzmanları, sosyal politika uygulamaları
gerçekleştirirken var olan sivil toplum örgütünün hâlihazırda var olan çalışmaya etkisini iyi
değerlendirmeli meslek etik ilkeleri doğrultusunda göçmen sivil toplum örgütünü planlı sosyal
hizmet müdahalesinin bir parçası yapıp yapmayacağına detaylı bir şekilde analiz ettikten sonra
karar vermelidir.
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Uygulamalar
1)
Kaynakçada da bulunan Emrah Akbaş’ın Berlin’de Yaşayan Türk Toplumu
Arasındaki Dayanışma İlişkileri ve Sosyal Hizmetlerin Sivil Oluşumu adlı doktora tezi konu ile
ilgili daha detaylı bilgi almak için okunabilir.
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Uygulama Soruları
1)
Göçmen derneklerinin sosyal hizmet uygulamalarındaki yeri hakkında bilgi
sahibi misiniz?
2)

Göçmen topluluklarla çalışırken sivil toplum örgütleri nasıl bir rol üstlenebilir?

167

Bölüm Soruları
Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.
1)
Keynesyen sosyal politika uygulamalarıyla merkezi hükümet tarafından
yürütülen uygulamalar, yönetişim ilkeleri doğrultusunda ……………………. ve ……………
tarafından gerçekleştirilmeye başlamıştır
2)
Sosyal hizmet uzmanları, göçmen grupları güçlendirebilecek bu gibi kurumların
……………………….. olmalıdır.
3)
Bu dayanışma ağlarında ortaya çıkan veya göçmenlerin yaşadıkları sorunların
çözümü için bir araya gelen örgütler, aynı zamanda ……………da sorumluluk almaya
başlamıştır.
4)
Küreselleşmeyle göçmen sivil toplum örgütleri mevcut işlevlerine ek olarak de
……………………. eklemişlerdir.
5)
göçmenlerle çalışan sosyal hizmet uzmanları, sosyal politika uygulamaları
gerçekleştirirken var olan sivil toplum örgütünün halihazırda var olan çalışmaya …………….
6)
Dayanışma ağları; akrabalık, hemşerilik, siyasi görüş, etnik kimlik, dini aidiyet
gibi daha dar ağlardan oluşabileceği gibi köken ülkeden gelmek gibi …………….. bir ağlardan
da oluşabilir.
7)

Sivil toplum örgütlerinin fonksiyonlarından biri devlet ……………..

8)

Sivil toplum örgütlerinin fonksiyonlarından biri katılım …………………..

9)

Sivil toplum örgütlerinin fonksiyonlarından biri bilgiyi ………………………..

Cevaplar
1)yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri, 2) farkında olmalı ve etkileşim içinde, 3)
sosyal hizmet uygulamalarında 4) sosyal politikalarının gerçekleştirilmesi işlevini 5) etkisini
iyi değerlendirmeli 6) daha geniş 7) iktidarını kontrol etmek 8) düzeyini yükselmek 9) toplumun
geniş kesimlerine yaymak.
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11. TOPLUMSAL KABUL VE AYRIMCILIK I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Toplumsal kabul kavramı nedir?



Toplumsal kabulün sağlanmasında koşullar nelerdir?



Türkiye’de toplumsal kabulünün görünümü nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Göçmen bir komşunuz olmasını ister miydiniz?

2)

Ülkenizde yaşayan göçmenleri kayıtsız şartsız kabul eder misiniz?

3)

Göçmenlere hangi koşullarda vatandaşlık verilmesini istersiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Toplumsal kabul kavramı Toplumsal kabul
kavramının ne olduğu
öğrenilecek

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Toplumsal kabulün
sağlanmasına koşullar

Toplumsal kabulün
sağlanmasındaki koşullar
öğrenilecek

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Türkiye’de toplumsal
kabulün görünümü

Suriyelilere yönelik
toplumsal kabule dair
günümüzdeki durum
hakkında bilgi sahibi
olunacak

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak
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Anahtar Kavramlar


Göç



Göç politikası



Toplumsal kabul

173

Giriş
Bu bölümde göçmen ve sığınmacılara dönük toplumsal kabul meselesi Suriyeliler ve
Türkiye örneğinde ele alınacaktır.
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11.1. Toplumsal Kabul
Göç alan ülkelerde yabancıların ülkeye girişinden yerleşimine, çalışmasından ülkeden
çıkarılmasına kadar tüm süreçler devletlerin göç politikalarına göre şekillenmektedir (1).
Politikaların ortaya koyduğu yasalar ve kurallar göçmenlerin yaşam tarzlarında
belirleyici olsa da ev sahibi toplumun özellikleri ve tutumları da oldukça belirleyicidir.
İdeolojik yaklaşım, kültürel davranışlar, ekonomik beklentiler veya çıkarlar, kişisel deneyimler
ve daha çok medyadaki yansımalar bir ülkede halkın göçmenlere yönelik düşüncelerini,
inanışlarını ve tutumlarını etkilemektedir (1).
Ülkede halkın göçmenlere yönelik düşünceleri, inanışları ve tutumlarının olumlu olması
ülkede göçmenlere yönelik toplumsal kabulün sağlanmasına neden olmakta, ülkede halkın ve
düşüncelerinin inanışlarının ve tutumları olumsuzsa göçmenlere yönelik ayrımcılığa da yol
açan süreç ortaya çıkmaktadır.
Başka bir deyişle toplum, ekonomik yönden güçlüyse, göçmenlerin kendi yaşamlarına
katkı sağlayacağını düşünüyorsa, göçmenleri bir güvenlik tehdidi olarak görmüyorsa,
göçmenlere yönelik toplumsal kabulü daha yüksekken, istihdamın azalması gibi ekonomik
kaygılar, göçmen grubun bir güvenlik tehdidi olmasına dair kaygılar, göçmenlerin uyumuna
ve kalıcılığına dair kaygıların yönetilememesi durumunda göçmenlere yönelik toplumsal kabul
daha düşük olmaktadır.
Göçmenlere yönelik toplumsal kabulün düşük olduğu yerlerde toplumsal gerilimler
artmakta, göçmenler şiddet, hırsızlı, kaçakçılık ve fuhuş gibi suçlara bulaşarak toplumsal ahlak
ve huzuru bozdukları, göçmenlerin içinden bir kısım şahısların suç işledikleri gibi şiddete
maruz kalabilmektedir.
Göç ve göçün yarattığı etkiler, 2011 yılından bu yana devam eden kitlesel göçlerle daha
da önemli bir konu haline gelmektedir. 2012 yılında Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek
Komiserliğine göre Türkiye’de 32672 kayıtlı sığınmacı bulunurken, 2016 yılında kayıtlı
sığınmacı sayısı 253952’dir. Suriyeli Sayısı ise 2724937’dir (2). Son beş yılda Türkiye’ye
kitlesel göçlerle gelen Suriyelilerle Türkiye’de sığınmacılara, göçmenlere ve geçici koruma
altında bulunanlara dair toplumsal kabul ve ayrımcılık tartışması daha da artmış bulunmaktadır.
Bu tartışmalar çerçevesinde Türkiye’de Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen araştırmaların
sayısı artmış bulunmaktadır.
Türkiye’de göçmenlere yönelik toplumsal kabulü anlayabilmek için bu doğrultuda
yapılan araştırmalara bakmak gerekmektedir. Türkiye’de bu alanda yapılan en kapsamlı ve
güncel araştırmalardan biri Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (
HUGO) tarafından 2014 yılında yapılan Türkiye’deki Suriyeliler: “Toplumsal Kabul ve Uyum
Araştırması” dır.
Bu araştırma kapsamında 2014 yılının Şubat-Mart aylarında Türkiye’nin sınır
bölgesinde Gaziantep, Kilis ve Hatay, sınır bölgesi dışında İstanbul ve İzmir ve Mersin olmak
üzere toplam 6 ilde 72 Suriyeli, 72 yerel halkla derinlemesine görüşülmüş, ayrıca 2014 yılının
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Eylül-Ekim ayları arasında Türkiye’deki Suriyeliler Algısı başlıklı bir 18 ilde 1501 kişi
örneklemli bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara ek olarak, 21 genel/ulusal ve 56
yerel medya kuruluşunun web üzerinden paylaştıkları haber, yorum ve değerlendirmeler
üzerinden medya analizi yapılmış; bölgede ya da bölge dışında konuyla ilgili çalışmalar yapan
38 farklı ulusal ve uluslararası STK ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu kurumların çalışmaları
değerlendirilmiş ve konuyla ilgili çalışmalar yapan kamu kurumlarının neredeyse tamamının
yöneticileri ve bölge yetkilileri ile görüşmeler yapılmış (3).
Bu araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu %74 ‘ü Suriyelileri “zulümden kaçan
insanlar”, Türkiye’deki “misafirlerimiz” ve “din kardeşlerimiz” olarak tanımlamaktadır,
Suriyelileri “bize yük olan insanlar” ya da “asalaklar-dilenciler” olarak görenlerin oranı ise
toplamda %26’da kalmaktadır (3).
Araştırmaya katılanların %70,8’si, Türk ekonomisinin sığınmacılardan dolayı zarar
gördüğü görüşündedir. %60,1 ise Türkiye’de yoksullar varken Suriyelilere yardımların
yapılmasına halkın ciddi itiraz getirdiği de gözlenmektedir (3).
Araştırmaya katılanların %31,7’sinin bir biçimde Suriyeliler için yardım yaptıkları,
maddi-manevi destek verdiklerini, %18,1’inin doğrudan ya da dolaylı olarak ayni, % 13,5’unun
nakdi yardım yapmaktadır. Ancak % 68,3’lük bir bölümün konuya kayıtsız kaldığını
göstermektedir (3).
Araştırmaya katılanların “Suriyeliler işlerimizi elimizden almaktadırlar” önermesine
desteği %56,1 olarak gerçekleşmiştir. Buna katılmayanların oranı ise %30,5’tir. Suriyelilerin
yoğun yaşadığı bölge illerinde bu önermeye destek verenlerin oranı %68,9 gibi çok yüksek bir
oranda gerçekleşmektedir( 3).
Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölge illerinden araştırmaya katılanların %44, bölge
dışındaki illerden katılanların %48’i Suriyelilere kesinlikle çalışma izni verilmemesi gerektiğini
belirtmektedir. Bölge illerinden araştırmaya katılanların %35,7’si, bölge illeri dışından
araştırmaya katılanların %28,3’ü belirli işlerde kısmı geçici çalışma izni verilebileceğini
belirtmektedir. Bölge illerinden araştırmaya katılanların %14,1, bölge illeri dışındaki illerden
katılanların %13,1 her türlü işte çalışmalarına geçici çalışma izni verilebileceğini
belirtmektedir( 3).
Araştırma çerçevesinde sorulan önemli bir soru “Suriyeli biri ile komşuluk yapmak sizi
rahatsız eder mi?” sorusudur. Burada toplumun yarısının “evet” (%49,8) yarısının da “hayır”
(%50,2) dediği görülmektedir. Araştırmanın devamında rahatsız olacağını ifade edenlere bunun
nedeni “Suriyeli biri ile komşuluk yapmak sizi neden rahatsız eder?” şeklinde sorulmuştur.
Burada ortaya çıkan veriler dikkat çekicidir. Türk halkı %52,3 gibi yüksek bir oranla
Suriyelilerin “şahıslarına ya da ailelerine zarar vereceklerinden endişe ettikleri için” komşuluk
yapmak istemediklerini ifade etmektedirler (3).
Araştırmaya katılanlar, Suriyelilere kucak açmakla birlikte, vatandaşlık verilmesi
hususunda son derece olumsuz bir görüşe sahiptir. “Sığınmacılar Türkiye vatandaşlığına
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alınmalıdır” önermesine gelen destek sadece % 7,7’dir. Hiçbir konuda olmadığı kadar bu
konuda % 84,5 oranında net bir reddiye söz konusudur (3).
Buna göre araştırmaya katılanların % 45,1’inin Suriyelilerin tamamının döneceğini
bekledikleri anlaşılmaktadır. Ancak geri kalan % 54,9’u Suriyelilerin tamamının ya da bir
bölümünün Türkiye’de kalacağı görüşündedir. Yani toplumun yarısından fazlası Suriyelilerin
bir biçimde Türkiye’de kalacağına inanmaktadır (3).
Suriyelilerin Türk toplumuna uyum sağlayacaklarına dair beklenti oldukça sınırlı
düzeyde kalmaktadır. Buradaki önermeye verilen destek ile “kültürel benzeşme” konusuna
verilen destek benzer oranlardadır. Ancak araştırmaya katılanların çok ciddi bir bölümü
(%66,9) Suriyelilerin Türkiye’ye uyum göstereceklerine inanmadığını ifade etmektedirler (3).
Suriyeli sığınmacıların Türkiye geneline yerleşmeleri sağlanarak, çalışmaları ve
topluma uyum sağlamaları için politikalar geliştirilmelidir” şeklindeki önerme ise % 38,2
destek almıştır. Ancak burada da uyum çalışmalarının yapılmasını gereksiz görenlerin oranı %
47 gibi daha yüksek bir seviyede tespit edilmiştir. Toplumsal umutsuzluk ve isteksizliğin bu
sonuçta rol oynadığı söylenebilir (3).
Yukarıdaki araştırma verileri doğrultusunda, Türk toplumun Suriyeliler konusundaki
toplumsal kabul düzeyinin her şeye rağmen yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmaya katınlar
Suriyelilerin ülkede kalacağına dair bir algıya sahiptir. Araştırmaya katılanların Suriyelilere
yönelik kültürel yakınlık hissi çok azdır (3).
Suriyelilerin çalışmasına dair toplum ikiye ayrılmıştır. Araştırmaya katılanlar
Suriyelilelere vatandaşlık verilmesi konusunda karşıdır. Suriyelilerin yerel halkın işlerini
ellerinden aldıklarına dair özellikle Suriyelilerin yerel halkın işlerini ellerinden aldıklarına dair
özellikle Suriyelilerin yaşadığı bölgelerde ciddi bir kaygı bulunmaktadır. (3).
Yukarıdaki araştırmada da görüldüğü üzere göçmenlerin toplumsal kabulü birden fazla
birleşeni içinde bulunduran karmaşık süreçtir. Bu süreçte sosyal hizmet uzmanları, göçmenler
ile göç edilen ülkelerde yaşayanlar arasında gerilimleri anlamalı, yaşanan olumsuzlukların
farkında olmalı ve göçmen toplumu ve göç edilen ülkenin vatandaşları arasında etkileşimlerin
pozitif yönde değişmesini sağlamaya çalışmalıdır.
Toplumsal kabul, ülkenin sosyo-politik ve ekonomik koşullarıyla doğrudan ilgilidir.
Toplumsal kabulün arttırılmasına yönelik politika uygulamaları doğrultusunda sosyal hizmet
uzmanları mesleki uygulamalar gerçekleştirmelidir. Bu çerçevede sosyal hizmet uzmanları,
makro düzeyde sosyal hizmet uygulamaları doğrultusunda göçmenler ile yerel halk arasında
etkileşim mekanizmaları( göçmenler ile yerel halkın temsilcilerin oluşturduğu platformlar
gibi)oluşturmalıdır.
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Uygulamalar
1)
Öğrenci bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için HUGO tarafından
yapılan Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması araştırmasını
okumalıdır.
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Uygulama Soruları
1)

Toplumsal kabul kavramını anladınız mı?

2)
Türkiye’de Suriyelilere yönelik toplumsal kabule dair araştırma çerçevesinde
Türkiye’de Suriyelilere yönelik toplumsal kabulün ne olduğunu kavrayabildiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz Özeti
Politikaların ortaya koyduğu yasalar ve kurallar göçmenlerin yaşam tarzlarında
belirleyici olsa da ev sahibi toplumun özellikleri ve tutumları da oldukça belirleyicidir.
İdeolojik yaklaşım, kültürel davranışlar, ekonomik beklentiler veya çıkarlar, kişisel deneyimler
ve daha çok medyadaki yansımalar bir ülkede halkın göçmenlere yönelik düşüncelerini,
inanışlarını ve tutumlarını etkilemektedir(1)
Ülkede halkın göçmenlere yönelik düşünceleri, inanışları ve tutumlarının olumlu olması
ülkede göçmenlere yönelik toplumsal kabulün sağlanmasına neden olmaktadır. Eğer ülkede
halkın göçmenlere yönelik düşünceleri, inanışları ve tutumları olumsuzsa göçmenlere yönelik
ayrımcılığa da yol açan süreçler ortaya çıkmaktadır. Göçmenlere yönelik toplumsal kabulün
düşük olduğu yerlerde toplumsal gerilimler artmakta, göçmenler şiddet, hırsızlı, kaçakçılık ve
fuhuş gibi suçlara bulaşarak toplumsal ahlak ve huzuru bozdukları, göçmenlerin içinden bir
kısım şahısların suç işledikleri gibi şiddete maruz kalabilmektedir.
Ülkemizde özellikle 2011 yılından bu yana oluşan kitlesel göçlerle göç daha görünür
bir sosyal sorun haline gelmiştir. Yapılan araştırmalarda, Türk toplumun Suriyeliler
konusundaki toplumsal kabul düzeyinin her şeye rağmen yüksek olduğu görülmektedir. Buna
karşın ekonomik konularda ve vatandaşlık konusunda reddi bir tutumun olduğu da
gözlemlenmektedir. Sosyal hizmet uzmanları göçmenler ile göç edilen ülkelerde yaşayanlar
arasında gerilimleri anlamalı, yaşanan olumsuzlukların farkında olmalı ve göçmen toplumu ve
göç edilen ülkenin vatandaşları arasında etkileşimlerin pozitif yönde değişmesini sağlamaya
çalışmalıdır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.
1)
ilgilidir.

Toplumsal kabul, bir ülkenin ……………………… koşullarıyla doğrudan

2)
Göç alan ülkelerde yabancıların ülkeye girişinden yerleşimine, çalışmasından
ülkeden çıkarılmasına kadar tüm süreçler devletlerin …………..şekillenmektedir.
3)
Sosyal hizmet uzmanları,
arasında ………………. oluşturmalıdır.

göçmenler ile göç edilen ülkelerde yaşayanlar

4)
Göçmenlere yönelik toplumsal kabulün düşük olduğu yerlerde toplumsal
gerilimler ……
5)
Ülkede halkın göçmenlere yönelik düşünceleri, inanışları ve tutumlarının
……olması ülkede göçmenlere yönelik toplumsal kabulün sağlanmasına neden olmakta
6)
Ülkede halkın ve düşüncelerinin inanışlarının ve tutumları ………göçmenlere
yönelik ayrımcılığa da yol açan süreç ortaya çıkmaktadır.
7)
Sosyal hizmet uzmanları göçmen toplumu ve göç edilen ülkenin vatandaşları
arasında etkileşimlerin …………… değişmesini sağlamaya çalışmalıdır.
8)
Sosyal hizmet uzmanları, makro düzeyde sosyal hizmet uygulamaları
doğrultusunda………………… oluşturmalıdır.
9)
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi araştırmasına göre
araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu Suriyelilerin çalışmasını ……………….
10)
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi araştırmasına göre
araştırma araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu Suriyelilere vatandaşlık verilmesini
……………………

Cevaplar
1) Sosyo-politik ve ekonomik, 2) göç politikalarıyla, 3) etkileşim mekanizmaları, 4)
artmaktadır. 5) olumlu, 6) olumsuzsa, 7) pozitif yönde, 8) göçmenler ile yerel halk arasında
etkileşim mekanizmaları, 9) istememektedir, 10) kabul etmemektedir.
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12. TOPLUMSAL KABUL ve AYRIMCILIK II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı kavramları



Göçmen karşıtlığını açıklayan kuramlar



Ayrımcılığa karşı sosyal hizmet uygulaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hayatınızda ayrımcılıkla karşılaştınız mı?

2)

Sizce insanlar niye göçmenlere karşı tepki gösterirler?

3)

Ayrımcılığa karşı sosyal hizmet uzmanları neler yapmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Ayrımcılık, ırkçılık ve
yabancı düşmanlığı
kavramları

Kavram detaylı bir şekilde
öğrenilecek

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Göçmen karşıtlığını
açıklayan kuramlar

Kuramların neler olduğu
öğrenilecek

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Ayrımcılığa karşı sosyal
hizmet uygulamaları

Ayrımcılığa karşı sosyal
hizmet uygulamasının nasıl
olması gerektiğine dair bilgi
sahibi olacak

Bu alanda süpervizyon
eşliğinde uygulamayla
kazanım geliştirilebilir.
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Anahtar Kelimeler


Ayrımcılık



Irkçılık



Göçmen karşıtlığı
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Giriş
Bu bölümde ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı kavramları açıklanacak ve
ayrımcılıkla mücadelede sosyal hizmet müdahalesinin nasıl olması gerektiği aktarılacaktır.
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12.1. Ayrımcılık
Ayrımcılık bir gruba veya grubun üyelerine karşı önyargılardan beslenen olumsuz tutum
ve davranışların tümüyle ilgili bir süreçtir. Önyargılar ve dolayısıyla ayrımcılık bir gruba ya da
grup üyelerine yönelik olumsuz düşüncelerin yanı sıra hoşlanmama, hor görme, kaçınma ve
nefret etmeye kadar uzanan olumsuz duyguları içeren tutumlara yol açar (1).
Önyargılar, diğer insanları, bireysel varoluşlarından değil, grup aidiyetlerinden
hareketle değerlendiren bir tutumu ve olumsuz dogmatik kanaatleri ifade ederler. Ön yargılar
sonucunda oluşan ayrımcı davranışlar tek tek bireylere yönetilmiş olsa da ayrımcılığı, insanlar
arası ilişkilerdeki hoşlanmama, uzak durma gibi ters ve kötü davranışlardan ayıran şey şudur:
Ayrımcılığın yöneldiği kişiler, kişisel özellikleri değil, ait oldukları grubun özellikleri
nedeniyle bu davranışın hedefi olmaktır (1).
Önyargıların yanında ayrımcılığı oluşturan bir diğer unsur kalıp yargılardır. Kalıp
yargılar, belirli bir objeye ya da gruba ilişkin bilgi boşluklarını dolduran, böyle onlar hakkında
karar vermeyi kolaylaştıran, önceden oluşturulmuş bir takım izlenimler atıflar bütünü olarak
zihnimizde oluşturduğumuz imgelerdir. Kalıp yargılar, bir grubu diğer gruplardan ayrılmasına,
değerlendirilmesine ve farklılaştırılması gibi işlevleri yerine getirir. Bu işlevlerle insanlar
dünyayı bir anlamda basitleştirerek sosyal çevreyi tanır hale gelirler ancak bunu yaparken
önyargıların oluşumuna zemin hazırlarlar (1).
Ayrımcılık doğrudan ya da dolaylı yollardan yapılır. Doğrudan ayrımcılık, bir kişi ya
da gruba ayrımcılık yapma niyetiyle yapılır, örneğin bir iş bulma kurumunun başvuranı kimliği
nedeniyle reddetmesi gibi bir kişinin ırk ya da etnik kökeni temelinde, benzer bir durumda bir
başkasına gösterilen, gösterilmiş ya da gösterilecek davranıştan daha uygunsuz muamele
görmesiyle ortaya çıkar (2).
Dolaylı ayrımcılık bir politika ya da alınan bir önlemin yarattığı etkiyle ortaya çıkar.
Dolaylı ayrımcılık, tarafsızlığı hayli acık bir hüküm, kriter ya da uygulama, bir azınlığa ait bir
kişi ya da grubu fiili olarak diğerlerinden daha dezavantajlı bir duruma soktuğunda meydana
gelir. Uzun etek giyen kadınların işe alınmaması ya da başörtülü kişilerin içeri girmesine ya da
girişline izin verilmeyen hükümet binası dolaylı ayrımcılığa örnek gösterilebilir (2).

12.2. Irkçılık
Irkçılık bir ırkın diğer bir ırktan doğa olarak üstün olduğuna bilinçli ya da bilinçsiz
olarak inanmaktır. Bu tanım iki unsurdan oluşmaktadır. Birincisi üstün ırkın aşağı olan ırk
üzerinde güç kullanma ve bu ırka hükmetme hakkına sahip olduğu düşüncesidir. İkinci unsur,
ırkçılık bireylerin ve grupların tutum ve davranışlarını koşullandırır (2).
Kişisel düzeyde: Bir insanın kendi “ırk”nın üstünlüğü, diğer “ırklar”ınsa aşağı olması ile
ilgili kişisel tutum, değer ve inanışları olmasıdır (2).
Kişilerarası ilişki düzeyinde: Bir kişinin kendi “ırk”ının üstünlüğüne olan inancını diğer
insanlara karşı davranışlarına yansıtmasıdır (2).
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Kurumsal düzeyde: Bir toplum örgüt ya da kurumda, ırk eşitsizliği ve ayrımcılığın
sistematik olarak meydana gelmesiyle sonuçlanan kurumsallaşmış hukuk, adet ve gelenek
uygulamalarıdır (2).
Kültürel düzeyde: Bir kişinin sahip olduğu, doğuştan gelen kültürel alışkanlıklarını
norm ve ölçüt olarak değerlendirmesine, diğer kültürel alışkanlıkların aşağı olarak
yargılanmasına sebep olan sosyal davranış değerleri ve normlarıdır (2).

12.3. Yabancı Düşmanlığı
Yabancı düşmanlığı (xenophobia) Ofxord İngilizce sözlüğüne göre, yabancılar ya da
yabancı ülkelere karşı hissedilen hastalıklı korku halidir. Başka bir deyişle, bilinmeyen kişiler
ya da yabancılara karşı hissedilen tiksinti, iğrenme ya da nefret duygusudur. Yabancı
düşmanlığı, toplumsal anlamda üretilmiş görüntü fikirlere dayanan hisler ya da algılardır. Bu
hislerin tarafsız ve mantıklı dayanakları yoktur(2).
Yabancı düşmanlığının temel göstergeleri ise kolektif korku ve bu korkuyu takip eden
özellikle kültürleri farklı olan bireylere yönelik saldırganlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
bağlamda Vorster, yabancı düşmanlığının geniş anlamda ırkçılık olarak görülebileceğini ve bu
olgunun ırkçılık ile aynı faktörler tarafından tetiklendiğini belirtmektedir.47 Dolayısıyla
yabancı düşmanlığı, ırkçılıkta olduğu gibi, önyargılar, basmakalıp inanışlar ve ayrımcılığa yol
açmaktadır (2).
Literatürde, göçmen karşıtlığı genel olarak, çıkar temelli‟ ve „kimlik temelli‟ teoriler
üzerinden açıklanmaktadır. Çıkar temelli teorilere ayrıca „gerçekçi çatışma teorisi‟ denilirken
kimlik temelli teorilere „toplumsal kimlik teorisi‟ denilmektedir (Scheepersvd, 2002: 17-18;
Pichler, 2010: 446-447). Her iki teoride tehdit algısı göçmen karşıtlığının temelindedir. Ancak
tehdidin doğası ve kökenine ilişkin getirdikleri açıklamalar birbirinden farklılaşmaktadır. Çıkar
temelli teoriye göre vatandaşların göçmenlerden tehdit algılamasının nedeni birtakım objektif
sosyal ve ekonomik koşullar iken kimlik temelli teoriye göre bu tehdit algısını temel olarak
kültürel ve psikolojik unsurlar şekillendirmektedir (Sides ve Citrin, 2007: 478) ( 3).
Çıkar temelli teorinin temel önermesi „kıt kaynaklar üzerindeki etnik rekabet‟ göç
karşıtlığını beslemektedir şeklindedir (Quillian, 1995: 587; Lubbers vd., 2002: 349; Sides ve
Citrin, 2007: 478; Vander Waal vd., 2013: 177). Yani, bu bakış açısına göre göçmen karşıtı
eğilimlerin temelinde göçmenlerin, kişilerin maddi refahına oluşturdukları düşünülen tehdit
vardır (Lubbers vd., 2002: 346; Sides ve Citrin, 2007: 478; Pichler, 2010: 446). Çıkar temelli
teorinin refah şovenizmini açıklamaktaki gücü göçmen karşıtlığının ve göçmen karşıtı siyasi
partilere verilen desteğin işsizliğin artması ile birlikte yükselmesi ve müsaade edilen göç
düzeyinin ekonomik açıdan sıkıntılı dönemlerde azaltılmasıdır (Sides ve Citrin, 2007: 479) (3).
Kimlik temelli teoriye göre göçmen karşıtı davranışların temelinde kişilerin maddi refah
kaygılarından çok ulusal kimlik ve değerlerinin göçmenler tarafından tehdit edildiğine
inanmaları yer almaktadır. (Sides ve Citrin, 2007: 479; Pichler, 2010: 447). Yani, yerli halk,
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göçmenlerin etnik ve kültürel yapısının kendi etnik ve kültürel yapısını bozacağını
düşünmektedir ve bu yüzden göçmen karşıtı bir tutum sergilemektedir ( 3).

12.4. Ayrımcılık Karşıtı Sosyal Hizmet
Sosyal hizmet uzmanları mesleki uygulamalarında; ırk, etnik ve ulusal köken, renk,
cinsiyet, cinsel tercih, yaş, medeni durum, siyasal görüş, dinsel inanç, zihinsel ya da fiziksel
özür temeline dayanan ayrımcılığın herhangi bir biçimine yer vermemeli; göz yummamalı;
kolaylaştırmamalı ve ayrımcılık yapanlarla işbirliğine girmemelidir.
Sosyal hizmet uzmanları mesleki tutum, karar ve eylemlerinde sosyal adaletsizlikle
mücadele eder. Bu çerçevede özellikle incinebilir, baskı altındaki birey ve gruplarla birlikte ya
da onlar adına toplumsal değişmeyi sağlamak için çaba gösterir. Öncelikle yoksulluk, işsizlik,
ayrımcılık gibi toplumsal sorunlarda odaklaşır, toplumsal sorunlara ilişkin bilinç ve duyarlılık
düzeyinin yükseltilmesini amaçlar ve karar sürecine etkin katılımı sağlamak için çalışır.
Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçıların bireysel amaçları, sorumlulukları ve
farklılıkları olduğunu kabul eder. Hiçbir biçimde ayrımcılık yapmaksızın, müracaatçıların
tümüne aynı isteklilikle yardımcı olur.
Sosyal hizmet uzmanları mesleki uygulamalar gerçekleştirirken, ayrımcılıkla karşı
karşıya kalmanın, göçmenlerin göç edilen topluma uyumunu engelleyebileceğini ve göçmen
için yeni bir stresör olabileceğini unutmamalıdır.
Toplumsal kabulün sağlanması için çalışan sosyal hizmet uzmanları, göçmenler için
stresör olan bu unsurları ortadan kaldırarak göçmen bireylerin güçlenmesini sağlamalıdır. Bu
çerçevede sosyal hizmet uzmanları, baskı karşıtı sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde, bireyin
yaşadığı ayrımcılığı anlamalı ve bu ayrımcılığın neden kaynaklandığını ortaya koymalı,
ardından ayrımcılığın yarattığı etkilerin ortadan kaldırılması ve böylece göçmen bireyin
güçlenmesi için planlı sosyal hizmet müdahalesi çerçevesinde mesleki uygulamalar
gerçekleştirmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Göçmenlere yönelik toplumsal kabulün düşük olduğu veya olmadığı toplumlarda
göçmenler ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi göçmenlerin hayatını olumsuz şekilde
etkileyen sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.
Bu nedenle sosyal hizmet uzmanlar göçmenlerle çalışırken, bir gruba veya grubun
üyelerine karşı önyargılardan beslenen olumsuz tutum ve davranışların tümüyle ilgili bir süreç
olan ayrımcılık, bir ırkın diğer bir ırktan doğa olarak üstün olduğuna bilinçli ya da bilinçsiz
olarak inanmak olarak tanımlanabilecek ırkçılık, yabancılar ya da yabancı ülkelere karşı
hissedilen hastalıklı korku olarak tanımlanabilecek yabancı düşmanlığı ( xenophobia) olarak
tanımlanabilecek durumlarla göçmenlerin karşı karşıya kalıp kalmadığını değerlendirmeli ve
bu durumlarla karşı karşıya kalan göçmen müracaatçılarının güçlendirilmesine yönelik mesleki
uygulamalar gerçekleştirmelidir.
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Uygulamalar
1)
Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için Gençlere İnsan Hakları
Eğitimi Kılavuzu ve Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar adlı kitap okunabilir.
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Uygulama Soruları
1)

Ayrımcılık ve ayrımcılık türleri nelerdir öğrendiniz mi?

2)

Irkçılık kavramını öğrendiniz mi?

3)

Yabancı düşmanlığı kavramını öğrendiniz mi?

4)
Ayrımcılığa karşı sosyal hizmet uzmanlarının nasıl hareket etmesi gerektiğini
öğrendiniz mi?
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluları doldurunuz.
1)
Bir ırkın diğer bir ırktan doğa olarak üstün olduğuna bilinçli ya da bilinçsiz
olarak inanmaya…………. denir.
2)
Yabancılar ya da yabancı ülkelere karşı hissedilen hastalıklı korku haline
………… denir.
3)
Bir gruba veya grubun üyelerine karşı önyargılardan beslenen olumsuz tutum ve
davranışların tümüyle ilgili bir sürece ….. denir.
4)
……. göre “kıt kaynaklar üzerindeki etnik rekabet‟ göç karşıtlığını
beslemektedir
5)
……………………… göre göçmen karşıtı davranışların temelinde kişilerin
maddi refah kaygılarından çok ulusal kimlik ve değerlerinin göçmenler tarafından tehdit
edildiğine inanmaları yer almaktadır.
6)
Bir kişinin sahip olduğu, doğuştan gelen kültürel alışkanlıklarını norm ve ölçüt
olarak değerlendirmesine, diğer kültürel alışkanlıkların aşağı olarak yargılanmasına sebep olan
sosyal davranış değerleri ve normlarara ……. düzeyde ırkçılık denir.
7)
……………., diğer insanları, bireysel varoluşlarından değil, grup
aidiyetlerinden hareketle değerlendiren bir tutumu ve olumsuz dogmatik kanaatleri ifade
ederler
8)
Bir kişi ya da gruba ayrımcılık yapma niyetiyle yapılan ayrımcılığa ………….
ayrımcılık denir.
9)
Bir politika ya da alınan bir önlemin yarattığı etkiyle ortaya
ayrımcılığa…………………. ayrımcılık denir.

çıkan

10)
Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçıların bireysel amaçları, sorumlulukları ve
farklılıkları olduğunu ……………

Cevaplar
1) Irkçılık, 2) yabancı düşmanlığı (xenophobia), 3) ayrımcılık 4) çıkar temelli teorisine,
5) kimlik temelli teori, 6) kültürel, 7) ön yargılar, 8) doğrudan, 9) dolaylı, 10) kabul eder.
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13. GÖÇMENLERLE ÇALIŞMADA GEREKLİ SOSYAL HİZMET
BECERİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Beceri tanımı



Sosyal hizmet becerilerinin neler olduğu



Sosyal hizmet uzmanlarının sahip olması gereken beceriler



Mültecilerle çalışırken sahip olunması gereken beceriler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Beceri nedir, nasıl tanımlanabilir?

2)

Sosyal hizmet becerileri nelerdir?

3)
NASW sosyal hizmet uzmanlarının sahip olması gereken becerileri nasıl
açıklamaktadır?
4)
Güney Avustralya Mülteci Ofisi mültecilerle çalışırken sahip olunması gereken
becerileri nasıl açıklamaktadır?

197

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Beceri Tanımı

Özellikle mesleki beceri
bağlamında tanımın
öğrenilmesi

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Sosyal Hizmet Becerileri

Sosyal hizmet mesleği ile
ilgili becerileri tanıma

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Avustralya NSW Mülteci NSW’nin mültecilerle
Ofisinin mültecilerle
çalışma becerilerini
çalışma becerileri
öğrenme

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak
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Anahtar Kavramlar


Beceri



Sosyal hizmet becerileri



Sığınmacı ve mültecilerle çalışma becerisi
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Giriş
Önceki bölümlerde göçmenlerin psiko-sosyal ihtiyaçları, sığınmacı ve mültecilerle
sosyal hizmet gibi konulara değinmiştik. Bu bağlamda sosyal hizmetin bu gruplar için önemini
ortaya koymuştuk. Bu bölümde ise; genel olarak sığınmacı ve göçmenlerle çalışırken
kullanılan sosyal hizmet becerilerinden bahsedilecektir. Bu becerilerin neler olduğu açıklanarak
tartışılacaktır.
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13.1. Göçmenlerle Çalışmada Gerekli Sosyal Hizmet Becerileri
Tüm mesleklerde olduğu gibi sosyal hizmet mesleğinde de uygulamacıların bazı
mesleki becerilerinin olması gerekmektedir. Beceri doğuştan gelen bazı özelliklerle ilgili
olabilmekle birlikte çoğunlukla kazanılan bazı davranış, bakış açısı ve tutumları içerir.
“Beceriler belirli bir nesne ya da durumla ilgili olarak örgütlenmiş ve eşgüdümlü
eylemler bütünüdür. Beceriler aşamalı olarak öğrenilir ve becerileri kazanmada tekrar etme
ve deneyim önemlidir. Beceriler ayrıca ardışık ya da kronolojik olarak sıralı ve eşgüdümlü
eylemlerdir. Becerilerin temel becerilerden ileri düzey becerilere doğru bir sıralaması olabilir.
Temel beceriler; açık uçlu ve kapalı uçlu soruları kullanma, kaynaklar hakkında bilgi verme,
gibi birçok sosyal hizmet uygulaması için gerekli becerilerle ilgilidir”.(3) (1)
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Sosyal Hizmet Becerileri
Karşılama/Selamlama

İlişki kurma, empati

Kendilik bilgisi ve sezgi

Açık uçlu soruları kullanma

Kapalı uçlu soruları kullanma

Ne sorularını kullanma

Yorumlama

Açığa kavuşturma

Özetleme

Geri bildirim verme ve alma

Bakım verme

Teşvik etme

İnceleme

Sessizliğe izin verme ve kullanma

Kendini açığa vurma

Mizahı kullanma

Mülakatı sonlandırma

Vakayı kapatma ve ilişkiyi sonlandırma

Tavsiye verme

Bilgi verme

Açıklama yapma

Destekleme ve onaylama

Güvence verme

İkna etme ve yönlendirme

Pratik ve maddi yardım verme

Destek verme

Yeniden şekillendirme

Yorumlama

Uyum sağlama

Danışmanlık Yapma

Kaygıyı denetim altına alma

Güçlendirme ve muktedir kılma

Müzakere yapma

Sözleşme yapma

Savunuculuk

Girişkenlik

Meydan okuma ve yüzleştirme

Süpervizyonu yaratıcı olarak kullanma

Koruma ve kontrol

Mesleki sınırları koruma

Kayıt tutma

Yatsıtmacı ve etkili uygulama yapma

Model olma

Düşmanlık, saldırganlık ve şiddti ele alma

Odağı koruma

Mülakat için plan ve hazırlık yapma

(3) (1)
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Tabloda da belirtildiği üzere sahip olunması gereken mesleki beceriler (sosyal hizmet
becerileri) oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Göçmen, mülteci sığınmacı ve benzeri
statüdeki bireylerle çalışırken de kuşkusuz bu becerilere başvurulur.
Amerikan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği- NASW (1982), sosyal hizmet
uzmanlarının sahip olması gereken becerileri;
“diğerlerini anlayarak ve amaç doğrultusunda dinleme becerisi, sosyal inceleme,
değerlendirme ve rapor hazırlamak için uygun bilgileri ayırt etme ve toplama becerisi, mesleki
yardım ilişkisini oluşturma, sürdürme ve yardım ilişkisinde uzmanın kendisini kullanma
becerisi, sözlü ve sözlü olmayan davranışı gözlemleme ve yorumlama becerisi ile kişilik
teorileri ve tanı yöntemlerini kullanma becerisi, müracaatçıların kendi sorunlarını çözme
sürecine onları dâhil etme ve güven kazandırma becerisi, hassas ve duygusal konuları tehdit
edici olmayan destekleyici bir yaklaşımla tartışma becerisi, müracaatçıların gereksinimlerine
yenilikçi çözümler geliştirme becerisi, terapötik ilişkinin ne zaman sonlandırılacağını belirleme
becerisi, araştırma sonuçları ve mesleki literatürün bulgularını yorumlama becerisi, çatışan
kesimlerin arasında arabuluculuk ve müzakerecilik yapma becerisi, örgütler arası lizeyon
hizmetlerini geliştirme becerisi, sosyal gereksinimleri sağlayıcı kurumlara, halka ve
yöneticilere anlatma ve kavramalarını sağlama becerisi” olarak sıralamaktadır (1)
Tüm bu beceriler, verilen hizmetle ilgili mesleki nosyonu destekleyen ve her sosyal
hizmet uzmanının sahip olması/edinmesi gereken becerilerdir. Bu becerilerin kullanımı,
mesleki uygulamanın daha sağlıklı, başarılı ve ideale uygun bir şekilde gerçekleşmesine
yardımcı olur.
Bu becerilerin, genelci perspektif ve uzmanlaşma gerektiren perspektifler açısından da
ayrı ayrı açıklanması mümkündür.
“Genelci uygulama bakış açısıyla mikro, mezzo ve makro uygulama düzeyinde sosyal
hizmet uygulaması yapabilmek için gerekli becerileri kapsayan bir temel oluşturulmuştur. Bu
beceriler; hazırlık yapma, iletişim kurma, sorun durumunu analiz etme, sözleşme yapma,
mesleki rolleri üstlenme, dengeyi sağlama, müdahalenin etkililiğini değerlendirme, amaçlara
ulaşıldığını belirleme ve sonlandırma becerisi şeklinde sıralanmaktadır… Sosyal hizmet
uzmanları kişisel ve sosyal sorunların çözümü için profesyonel yardıma gereksinim olan her
yerde işlev görür. Bu nedenle sosyal hizmet uzmanları hem etkileşimsel hem de bilişsel
becerilere sahip olmalıdır… Bilişsel becerileri; durum içinde bireyler hakkında düşünürken
kişi ve durum hakkında anlayış geliştirirken kullanılacak bilgiyi belirlerken, müdahaleyi
planlarken ve değerlendirme yaparken kullanılan becerilerdir. Etkileşimsel beceriler ise;
bireyler, gruplar, aileler, organizasyonlar ve topluluklarla birlikte çalışırken; iletişim kurarken
ve anlayış geliştirirken; ortak plan yaparken ve eylem planlarını ortaya koyarken kullanılan
becerilerdir” (1)
Özellikle iletişimle ilgili becerileri, yardım edici ilişkilerle ilgili becerileri bir arada
açıklamak gerekirse sosyal hizmet uzmanlarının kullandıkları beceriler kısaca aşağıdaki gibi
sıralanmaktadır.
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“Sosyal hizmet uzmanları, birlikte çalışmayı desteklemenin rehberlik etmenin, ilişkinin
ve etkili iletişimin sağlanmasının bir yolu olarak gözlem, dinleme soru sorma, odaklanma,
rehberlik etme ve yorumlama, iklim oluşturma becerileri olmak üzere beş grup beceriyi
kullanır. Yardım edici ilişkilerde sahip olunması gereken beceriler; sözsüz beceriler, devam
ettirici beceriler, yol açıcı beceriler, kendinden referans verme becerileri, gereksinimleri ve
bunların yardım etme etkileşimine etkisini anlama becerileri ve başkalarını anlama becerileri
olmak üzere altı başlık olarak ele alınmaktadır” (1)
Mültecilerle çalışma becerilerini özel olarak açıklayan Güney Avustralya Mülteci
Bürosu (NSW Refugee Health Service) gerekli becerileri şu şekilde sıralamaktadır:
-

Mülteci müracaatçıyı tanımlama

-

Yeniden travma yaşanmasını önleme/azaltma

-

Gizliliği sağlama

-

Kültürler arası iletişim

-

Tercümanlarla çalışma

-

İşkence ve travma etrafındaki konuları keşfetme

-

Normalleştirme tepkisi

-

Tedavi çerçevelendirmesi

-

Toplumdaki sığınmacılarla çalışma

-

Etkin havale yapma

-

Mevcut olan bitenle bağlantı halinde olma

-

İkincil travma ve tükenmişlikle baş etme (2)

Görüldüğü üzere mültecilerle sosyal hizmet uygulamalarında zorunlu koşullar altında
göç etmiş olma ile ilgili konular çerçevesinde birçok beceri tanımlanmıştır. Öncelikle
müracaatçıyı tanımlama, özellikle nasıl özellikler taşıdığını (çocuklu-çocuksuz, yaşlı-genç…),
nasıl bir statüde olduğunu (şartlı mülteci, geçici koruma…) anlamak açısından uzmana
yardımcı olacaktır. Bunun yanında kültürler arası iletişim becerisi, yabancı bir ülkeden
gelenlerin kabulü ve kendilerini güvende hissetmeleri açısından önemlidir. Ayrıca
kültürlerarası iletişim becerisiyle bağlantılı olarak, tercümanlarla uyum içinde çalışabilme
becerisi sığınmacı ve mültecilerin anlaşıldıklarından emin olmaları açısından gereklidir.
Bunlardan ayrı olarak travma yaşamış ve halen yaşamakta olan bireyler ve ikincil travma
mağduru olan bireyler için sosyal hizmet uzmanlarının psikoloji bilgisine daha çok hakim
olmaları gerekmektedir.
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Mülteci ve sığınmacılarla çalışırken, sosyal hizmet uzmanlarının; kişiselleştirme,
önyargı, ayrımcılık ve nefret söylemlerinden katiyen uzak durmaları ve meslek etiğine uygun
bir şekilde tutum sergilemeleri önemlidir.
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Uygulamalar
1)
Öğrenci bu dersle ilgili bilgi ve bakış açısını genişletebilmek için kaynaklarda
da adı geçen “Mültecilerle Çalışma- Working with Refugees” isimli kitabını okumalıdır.
Kitapta hem mültecilik ve sığınma alanı hem de sosyal hizmet mesleği becerileri ile ilgili
bağlantılara yer verilmiştir.
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Uygulama Soruları
1)

Sosyal hizmet becerilerini tanıyabildiniz mi?

2)

Sosyal hizmet uzmanlarının sahip olması gereken becerileri kavrayabildiniz mi?

3)
Mülteciler ve sığınmacılarla çalışırken sahip olunması gereken mesleki
becerileri öğrenebildiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Trewithick (2000) becerileri “belirli bir nesne ya da durumla ilgili olarak örgütlenmiş
ve eşgüdümlü eylemler bütünü olarak açıklamaktadır. Becerilerin kazanılması adım adım bir
süreç ve tekrar gerektirmektedir. Her mesleğin kendine özgü gerektirdiği beceriler
bulunmaktadır. Sosyal hizmet mesleği ile ilgili de pek çok beceri tanımlanmıştır. Genelci sosyal
hizmet uygulama becerileri; hazırlık yapma, iletişim kurma, sorun durumunu analiz etme,
sözleşme yapma, mesleki rolleri üstlenme, dengeyi sağlama, müdahalenin etkililiğini
değerlendirme, amaçlara ulaşıldığını belirleme ve sonlandırma becerisi şeklinde
sıralanmaktadır. Mültecilerle çalışırken sosyal hizmet uzmanlarının sahip olması gereken
beceriler; “mülteci müracaatçıyı tanımlama, yeniden travma yaşanmasını önleme/azaltma,
gizliliği sağlama, kültürler arası iletişim, tercümanlarla çalışma, işkence ve travma etrafındaki
konuları keşfetme, normalleştirme tepkisi, tedavi çerçevelendirmesi, toplumdaki sığınmacılarla
çalışma, etkin havale yapma, mevcut olan bitenle bağlantı halinde olma, ikincil travma ve
tükenmişlikle baş etme” olarak belirtilmektedir. Mülteci ve sığınmacılarla çalışırken, sosyal
hizmet uzmanlarının; her türlü önyargı ve ayrımcılıktan uzak durmaları ve meslek etiğine
uygun bir şekilde tutum sergilemeleri önemlidir.
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Bölüm Soruları
1)
“………….. belirli bir nesne ya da durumla ilgili olarak örgütlenmiş ve
eşgüdümlü eylemler bütünü olarak açıklamaktadır” Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin
gelmesi uygundur?
a)

Sosyal uyum

b)

Sosyal adalet

c)

Tutum

d)

Ayrımcılık

e)

Beceri

2)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet becerileri arasında yer almaz?

a)

Yorumlama

b)

Özetleme

c)

Teşvik etme

d)

Manipülasyon

e)

Savunuculuk

3)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet becerileri arasında yer almaz?

a)

Yüzleştirme

b)

Kayıt tutma

c)

Bilgi verme

d)

Sosyal dışlanma

e)

Mesleki sınırları koruma
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4)
“………… uygulama bakış açısıyla mikro, mezzo ve makro uygulama düzeyinde
sosyal hizmet uygulaması yapabilmek için gerekli becerileri kapsayan bir temel
oluşturulmuştur”. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
a)

Genelci

b)

Mültecilerle

c)

İleri

a)

Kadınlarla

b)

Çocuklarla

5)
Yardım edici ilişkilerde sahip olunması gereken beceriler; “……………………..”
olmak üzere altı başlık olarak ele alınmaktadır”. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi
uygun değildir?
a)

Ortak beceriler

b)

Sözsüz beceriler

c)

Devam ettirici beceriler

d)

Yol açıcı beceriler

e)

Kendinden referans verme becerileri
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6)
Mültecilerle çalışma becerilerini özel olarak açıklayan Güney Avustralya
Mülteci Bürosu (NSW Refugee Health Service) gerekli becerileri “………………………”
şeklinde sıralamaktadır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir?
a)

Müracaatçıyı tanımlama

b)

Yeniden travma yaşanmasını önleme

c)

Gizliliği sağlama

d)

Mahremiyeti azaltma

e)

Kültürlerarası iletişim

7)
Mültecilerle çalışma becerilerini özel olarak açıklayan Güney Avustralya
Mülteci Bürosu (NSW Refugee Health Service) gerekli becerileri “………………………”
şeklinde sıralamaktadır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir?
a)

Tercümanlarla çalışma

b)

Etkin havale yapma

c)

İkincil travma ve tükenmişlikle baş etme

d)

Kristal yuvarlak tekniğini kullanma

e)

Normalleştirme tepkisi

8)
Mülteci ve sığınmacılarla çalışırken, sosyal hizmet uzmanlarının;
“………………………………..” içeren söylemlerden katiyen uzak durmaları önemlidir.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir?
a)

Kişiselleştirme

b)

Önyargı

c)

Ayrımcılık

d)

Nefret söylemi

e)

Doğum planlama
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“Göçmen ve mültecilerle çalışırken sosyal hizmet uzmanına mesleki becerileri
………………. nedenlerle gereklidir.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi
uygun değildir?
a)

İyi uygulama yapmak için

b)

Başarılı uygulama yapmak için

c)

İdeal koşullarda uygulama yapmak için

d)

Daha çok müracaatçı görebilmek için

e)

Mesleki kurallara uygun müdahale için

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)d, 4)a, 5)a, 6)d, 7)d, 8)e,19)d
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14. GÖÇ POLİTİKASINA SOSYAL HİZMETİN ETKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)

Türkiye’nin uluslararası göç politikasının seyri

2)

Sosyal hizmet alanında göçmen ve sığınmacılara yönelik politikalar

3)

Sosyal hizmet uzmanlarının göçle ilgili politikaları etkilemesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Türkiye’nin özellikle 1980’lerden sonraki göç politikası seyri nasıldır?

2)

Göç politikası ve sosyal hizmet arasında nasıl bir ilişki vardır?

3)

Ülkemizde göç politikasına sosyal hizmetin etkisini nasıl açıklarsınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Göç Politikasının
ülkemizdeki seyri

Özellikle 1980’ler itibariyle Konu üzerinde daha
ülkemizdeki uluslararası göç ayrıntılı okuma yaparak
politikasını anlayabilme

Göç politikası ve sosyal
hizmet arasındaki ilişki

Göç politikası ve sosyal
hizmet arasındaki ilişkiyi
anlama

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak

Göç politikasına sosyal
hizmetin etkisi

Göç politikasına sosyal
hizmetin nasıl etki ettiğini
değerlendirebilme

Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak
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Anahtar Kavramlar


Göç



Göç politikası



Sosyal hizmet
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Giriş
Önceki bölümlerde göç alanıyla ilgili ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde mevzuat
konularına değinilmişti. Bu bölümde göç politikasına sosyal hizmetin etkisi konusu
tartışılacaktır. Böylelikle iki konunun birbirini nasıl karşılıklı olarak etkilediği anlaşılacaktır.
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14.1. Göç Politikasına Sosyal Hizmetin Etkisi
Türkiye’nin göç politikasını kuşkusuz bu güne kadar göç ile ilgili yürürlüğe koyduğu
yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve uluslararası anlaşmalar etkilemektedir. Mevzuat konusu
daha önceki bölümlerde detaylı bir şekilde incelendiği için bu bölümde mevzuatla ilgili tekrar
bilgilere yer verilmeyecektir bunun yerine göç politikası ve uluslararası düzeyle birlikte göç
politikasının bunun ve sosyal hizmetin bu politikalara etkisi ele alınacaktır.
Günümüzde pek çok ülke, göç ve göçmenler konusunda politika üretmek zorunda
kalmaktadır. Bunun nedeni özellikle artan uluslararası göçün ve sonuçlarının kontrol edilemez
bir hal almaya başlamasıdır. Bunun yanında uluslararası göç, eski zamanlardan beri siyasetin
konusu olmaktadır.
“Uluslararası göçün farklı coğrafyalardaki tarihine bakıldığında, göç ve göçmenler
üzerine olan siyasal tercihlerin belirleyiciliği ortaya çıkmaktadır. Aslında, Avrupa’nın göç
tarihinde de benzer siyasal endişelerin zaman zaman ortaya çıktığı gözlenmektedir. Birçok AB
ülkesinde siyasal kararlarla göç süreçlerinin belirlendiği ve özellikle “bugünün göçmenleri
göçmen alan ülkelerin yarınki vatandaşları olabildiği için” o göç yerine bu göçün, o göçmen
yerine bu göçmenin tercih edilebildiği ve bu tercihlerde ekonomik rasyonalitenin ötesinde farklı
toplumsal, siyasal ve kültürel gerekçelerin bulunduğu bilinmektedir. Kısacası, uluslararası göç
“yönetişim gerektiren bir siyasa olgusu” olarak karşımıza çıkmaktadır.” (1)
Pek çok ülke için göçmenler, klientalist politikaların da odağı olabilmektedir.
Klientalizm bilindiği gibi bir hükümetin vatandaşlar başta olmak üzere o ülkede yaşayan
bireyleri müşteri olarak görmesi anlayışından kaynaklanır. Buna göre; hükümet tarafından
bireylere sağlanan hizmetler karşılığında bireylerin hükümeti desteklemeleri ve oy vermeleri
kuvvetli bir ihtimalle beklenir. Dolayısıyla bu anlayışa göre; verilen hizmetler karşılıksız olarak
ve devletin görevi olarak düşünülememektedir. Oysaki göçmenlerin, göç ettikleri ülkede sahip
oldukları “insan haklarıyla” ve bu hakların desteklenmesiyle var olmaları önemli ve gereklidir.
“Sığınma ve mülteci hareketlerine uluslararası standartlar açısından daha kabul
edilebilir siyasalar üretme yolunda daha liberal ve etken adımlar atan Türkiye, 1980’lerden
bugüne değin yoğun düzensiz göç hareketleri ile karşılaşmış olsa da, bu göç olgusuna karşı
siyasetsizlik siyasetini korumuştur…2000’li yılların başından itibaren Türkiye’ye yönelen ve
ağırlıklı olarak düzensiz olan göçün ilgili uluslararası göç rejimleri için yansıması, ülkenin
insan ticareti ve insan kaçakçığı konusunda yeterince mücadele vermediği gerekçesiyle ilgili
uluslararası kuruluşlar, ABD ve AB ülkeleri tarafından ciddi bir eleştiri ile karşılaşması
sonucunu getirmiştir.”(1)
1994’te yayımlanan Sığınma Yönetmeliği (2) dışında o dönemde doğrudan göç
politikası içinde değerlendirilebilecek bir mevzuat bulunmamaktaydı. Göç politikalarının
yetersiz kalması sonucunda ülkemizde göçmenlerin yaşadıkları ciddi sorunlar ve bu sorunlar
üzerinde uluslararası camianın tepkisi Türkiye’yi harekete geçmeye yöneltmiştir. Bu nedenle
Türkiye artık tüm taraflarla müzakere etmeye başlamıştır.
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“Bu gözle bakıldığında uluslararası göç, bu sürece içsel aktörlerin (göç alan ülke, göç
gönderen ülke ve göçmenlerin) sürekli müzakere ettiği bir siyaset alanıdır; siyasallaşmış bir
alandır. Bu siyasal alan içinde, her ne kadar göç alan ülkelerin göç gönderen ülkeler ve
göçmenlerin karşısında göçün oluşumunu belirleyen asimetrik mutlak bir üstünlükleri olsa da,
özellikle uluslararası göçün küreselleşen dünyada aldığı “ulus-aşırı” konum içinde (göç alan
ve göç veren ülke kavramlarının birbiri içine girdiği, göçmenlerin sınır geçişlerinin sıklaştığı,
ulaşım ve iletişim koşullarının arttığı ortamlarda), diğer göç aktörlerinin de göçün
yönetişimine yönelik stratejik önemleri artmıştır. Dolayısıyla önemli olan tarafların ya da
aktörlerin bu konuyu “yönetişim gerektiren bir siyasa olgusu” olarak ele almalarıdır. Kısacası,
AB’siz bir Türkiye’nin, ya da Türkiye’siz bir AB’nin kendilerini çevreleyen uluslararası göç ve
sığınma sorunsallarına iletişim ve işbirliği kurmaksızın etkili çözümler bulabilmeleri zordur.”
(1)
Zorunlu olarak başka bir ülkeye göç eden grupların ve bireylerin durumu ancak
uluslararası işbirliği ve uluslararası iletişim ile ele alınırsa sağlıklı politikalar ortaya çıkabilir.
Çünkü uluslararası göçü tek bir ülke üzerinden değerlendirmek, bu konuya dar bir çerçevede
çözüm üretilmesi anlamına gelir. Özellikle de Türkiye’ye sığınma amaçlı gelen dış göçü;
Türkiye-AB odağı altında ele almak gerekmektedir.
“Türkiye’nin uluslararası göçle ilgili siyaset ve siyasalarının bugün ağırlıklı olarak ABTürkiye ilişkilerine endeksli bir düzeyde yürüdüğünü söylemek olasıdır. Bu durum Türkiye’nin
hem bir göç alan ve göçe geçiş veren ülke, hem de göç veren ülke konumuyla ilgili olarak daha
birçok farklı düzeyde bu şekilde yürümektedir. Göç veren bir ülke olarak Türkiye’nin AB
ülkeleri temelli bir göç rejimine derinden bağlı olması ve üyelik ile serbest dolaşım konularının
bu resmin içinde tartışılması AB merkezli tartışmaların odağında olmaktadır. Öte yandan göç
ve sığınma alan ve göçe geçiş veren bir ülke olarak, Türkiye’nin AB sınırlarına göç ve sığınma
olgusunu taşıması yine AB merkezli göç tartışmalarına katkıda bulunmaktadır.” (1)
Sosyal hizmetin göç politikalarıyla ilişkisi tartışılacak olursa; göç politikalarının “insan
hakları, eşitlik, sosyal adalet ve sosyal bütünleşme ilkeleri perspektifinden ele alınması
gerektiği söylenebilir. Bilindiği gibi; insan hakları ve sosyal adalet sosyal hizmet mesleğinin
temelinde bulunur ve mesleğin değerleri bu ilkelerle doğrudan ilişkilidir.
Bu noktada sosyal hizmet uzmanlarına gerek göç politikalarının gerekse diğer alanlarla
ilgili politikaların etkilenmesi konusunda görevler düşmektedir.
“Sosyal hizmet uzmanları, gruplara ve toplumlara yönelik koruyucu sosyal politika ve
hizmetlerin planlanması, tahmin edilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve yeniden
düzenlenmesiyle uğraşırlar. Sayısız işlevsel sektöre, çeşitli metodolojik yaklaşımlarla, geniş bir
örgütsel yapı içerisinde müdahale ederler. Bunu yaparken nüfusun mikro, mezzo ve makro
düzeylerindeki çeşitli alanlarına sosyal hizmet görürürler” (3)
Ülkemizde çoğunlukla genelci perspektif çerçevesinde çalışan sosyal hizmet
uzmanlarının göç alanında da aşağıdaki bağlamlar çerçevesinde çalışmalar yapmaları
gerekmektedir:
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a)

Coğrafi bağlam

b)

Politik bağlam

c)

Sosyo-ekonomik bağlam

d)

Kültürel bağlam

e)

Manevi (spritüel) bağlam (3)

Göç alanında bu bağlamlar üzerinden mesleki çalışmalarını gerçekleştiren sosyal hizmet
uzmanları, gerektiğinde uygulamada yaşanan çıkmazları iletmek üzere üst mercilere veya
politika yapıcılara ulaşabilirler. Örneğin daha önceki bölümlerde de değinildiği üzere
sığınmacıların ve geçici koruma altında Türkiye’de bulunan bireylerin çalışma izni kriterlerinin
esnetilmesi için, sosyal hizmet uzmanları lobicilik yaparak politika yapıcıları etkileyebilirler.
Böylelikle göç alanındaki politikalara sosyal hizmetin etkisi gerçekleşebilir.
Başka bir örnek vermek gerekirse; bilindiği gibi son yıllarda ülkemizde gerek şartlı
mülteci statüsü altında yaşayan sığınmacılar, gerekse geçici koruma statüsü altındaki bireyler
herhangi bir sosyal hizmet gereksinimlerinde ASP Bakanlığının hizmetlerinden tıpkı bir Türk
vatandaşı gibi yararlanabilmektedirler. Örneğin sığınmacı çocuklar ihtiyaç halinde yuvalarda
veya çocuk evlerinde veya sevgi evlerinde barınabilmektedir. Tüm bunlar göç alanındaki
politikalara sosyal hizmetin etkisi ile genişletilmiş hizmetlerdir.
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Uygulamalar
1)
Öğrenci bu dersle ilgili bilgi ve bakış açısını genişletebilmek için kaynaklarda
da adı geçen ve İçduygu ve arkadaşları tarafından hazırlanan; “Türkiye’nin Uluslararası Göç
Politikaları 1923-2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus Ötesi Dönüşümlere,” isimli kapsamlı
raporu okumalıdır.
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Uygulama Soruları
1)

Türkiye’nin uluslararası göç politikası ile ilgili geçirdiği süreci anlayabildiniz

2)

Sosyal hizmet ve göç politikası arasındaki ilişkiyi kavrayabildiniz mi?

3)

Sosyal hizmetin göç politikalarına etkisini kavrayabildiniz mi?

mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye’nin özellikle 1980’lerden günümüze kadarki göç politikası incelenecek olursa,
bu alanda adeta bir politikasızlık olduğu görülebilir. 1994’te yayımlanan İltica Yönetmeliği
kısmi olarak bazı düzenlemeler getirse de sonraki dönemde daha geniş düzenlemelerin ve
politikaların eksikliği fark edilmiştir. Ülkemizde son dönemlere bakıldığında göç politikasının
özellikle Türkiye-AB ekseninde yeniden ele alındığı ve böyle bir mecburiyetin baş gösterdiği
görülmektedir. Özellikle son yıllarda artan düzensiz göç ve kaçak yollarla Türkiye üzerinden
AB’ye geçiş yapan gruplar politikalarda bir uluslararasılaşmanın bir zorunluluk olduğunu
göstermişlerdir. Sosyal hizmetin göç politikalarına etkisi bağlamında Türkiye ile ilgili yapılan
değerlendirmede, ASP Bakanlığının ülke genelindeki tüm sığınmacı ve geçici koruma statülü
bireylere hizmet sağladığı ve insan haklarına uygun politikaları desteklediği söylenebilir. Bu
hizmetlerin, bu yabancılara açılmasında sosyal hizmet uzmanlarının katkısının olduğu
düşünülmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Türkiye’nin göç politikasını aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkilediği
söylenemez?
a)

Yasalar

b)

Yönetmelikler

c)

Uluslararası anlaşmalar

d)

Genelgeler

e)

Mizah dergileri

2)
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde pek çok ülkenin göç alanında politika
üretmek zorunda kalmasının nedenlerinden biridir?
a)

Göç edenler arttığı ve kayıt ve kontrol zorlaştığı için

b)

Göçü tamamen durdurmak için

c)

Tüm göçmenleri sınır dışı etmenin bir yolunu bulmak için

d)

Halk göçmenleri istemediği için

e)

Göçmenlerin insan haklarını askıya almak için

3)
“Uluslararası göçün farklı coğrafyalardaki tarihine bakıldığında, göç ve
göçmenler üzerine olan ………… tercihlerin belirleyiciliği ortaya çıkmaktadır” Boşluğa
aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi uygun olur?
a)

Fiziki

b)

Siyasi

c)

Düşünsel

d)

Medeni

e)

Felsefi
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4)
“Kısacası, ……………… “yönetişim gerektiren bir siyasa olgusu” olarak
karşımıza çıkmaktadır” Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi uygun olur?
a)

Genelci sosyal hizmet

b)

İleri genelci sosyal hizmet

c)

Uluslararası göç

d)

Makro sosyal hizmet

e)

Mikro sosyal hizmet

5)
“………………. bilindiği gibi bir hükümetin vatandaşlar başta olmak üzere o
ülkede yaşayan bireyleri müşteri olarak görmesi anlayışından kaynaklanır” Boşluğa aşağıdaki
ifadelerden hangisinin gelmesi uygun olur?
a)

Pozitivizm

b)

Aktivizm

c)

Nihilizm

d)

Klientalizm

e)

Libaralizm

6)
“2000’li yılların başından itibaren Türkiye’ye yönelen ve ağırlıklı olarak
düzensiz olan göçün ilgili uluslararası göç rejimleri için yansıması, ülkenin “…………………..”
konusunda yeterince mücadele vermediği gerekçesiyle ilgili uluslararası kuruluşlar, ABD ve
AB ülkeleri tarafından ciddi bir eleştiri ile karşılaşması sonucunu getirmiştir” Boşluğa
aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi uygun olur?
a)

İnsan ticareti ve insan kaçakçılığı

b)

Dayanışma

c)

Barışın tesisi

d)

İntiharlar

e)

Barınma ve beslenme

226

7)
Özellikle son yıllarda ülkemize gelen düzensiz göçü ve sığınmacıları hangi
taraflar odağı altında ele alarak ortak politikalar üretmek gerekmektedir?
a)

Türkiye-Fransa

b)

Türkiye İtalya

c)

Türkiye-AB

d)

Türkiye- Azerbaycan

e)

Türkiye- Makedonya

8)
içermez?

Sosyal hizmetle bağlantılı göç politikaları aşağıdaki ilkelerden hangisini

a)

Değişmezlik

b)

İnsan hakları

c)

Sosyal adalet

d)

Eşitlik

e)

Sosyal bütünleşme

9)
Ülkemizde çoğunlukla genelci perspektif çerçevesinde çalışan sosyal hizmet
uzmanlarının göç alanında aşağıdaki bağlamlardan hangisi çerçevesinde çalışmalar yapması
beklenemez?
a)

Coğrafi

b)

Politik

c)

Sosyo-ekonomik

d)

Kültürel

e)

Tıbbi müdahale
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10)
Sosyal hizmet uzmanları göç alanındaki politikaları etkilemek amacıyla
aşağıdaki yollardan hangisine başvurabilirler?
a)

Lobicilik

b)

Kayıt tutma

c)

Dinleme

d)

Havale etme

e)

Tanışma

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)b, 4)c, 5)d, 6)a, 7)c, 8)a, 9)e, 10)a
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