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Önsöz 

Sosyal bilimler alanında, Türkiye’nin köklü kongrelerinden biri olan, “IX. Uluslararası Sivil 

Toplum Kuruluşları Kongresi” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Bandırma Onyedi 

Eylül Üniversitesi işbirliğiyle, 15-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Çanakkale’de 

düzenlenmiştir. Bu yılkı kongrede “göç ve toplum” ana teması ele alınmıştır. Kongre 

dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan siyasi ve ekonomik krizler, çatışmalar ve toplumsal 

ayrışmalar sonucu sayıları hızla artan göçmen, mülteci ve sığınmacılar konusunun önemine 

işaret etmektedir.  

 

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi kapsamında düzenlenen bilimsel 

faaliyetler ile dünyanın farklı bölgelerinden akademisyenlerin bir araya getirilmesi, bilimsel 

çalışmaların paylaşıldığı, tartışmaların gerçekleştirildiği ve karşılıklı fikir alışverişi 

çerçevesinde yeni fikirlerin üretildiği bir ortamın oluşturulması anlamlıdır. Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak her zaman bilimsel 

faaliyetler içerisinde olmayı arzuluyor ve Kongrenin düzenlenmesinde etkin rol aldığımız için 

büyük onur duyuyoruz.  

 

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi’nin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Biga İİBF tarafından gerçekleştirilmesinde emeği geçen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Rektörü, Prof. Dr. Yücel ACER’e, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. 

Süleyman ÖZDEMİR’e, Kongre Düzenleme Kurulu adına dönem başkanı Dr. Öğr. Üyesi 

Nihal EMİNOĞLU’na, kongrede görev alan tüm akademisyenlere ve öğrencilere tüm 

katılımcılar adına teşekkür ediyorum. Ayrıca katkılarından dolayı organizasyon komitesi 

üyelerine de şükranlarımı sunuyorum. 

 

 

Prof. Dr. Bünyamin BACAK 

Dekan 

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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Preface 

 

“IXth International Non-Governmental Organizations Congress” as one of the oldest 

Congresses in its field in social sciences in Turkey  was organized by Canakkale Onsekiz 

Mart University in collaboration with Bandırma Onyedi Eylül University between the dates of 

15-17 November in Canakkale Turkey.  This year’s main theme of the Congress was 

“migration and society”. It  pointed out to the importance of refugees and asylum seekers 

whose numbers increase rapidly due to increased political and economic crises, conflicts and 

societal segregation. 

 

Added scientific activities held during the IXth International NGOs Congress a scientific 

environment was formed. This environment enabled scholars from various regions of the 

world united, scientific works are shared, discussed and a mutual understanding have been 

reached. Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences of Canakkale Onsekiz Mart 

University always would like to be part of scientific activities and we are proud to have taken 

a role in the organization of Congress.  

 

We would like to thank Prof. Yücel Acer, Rector of Canakkale Onsekiz Mart University, 

Süleyman Özdemir, Rector of Bandırma Onyedi Eylül University, Asst. Prof. Nihal 

Eminoğlu, Congress Chair for their valuable contribution to the Congress. We would also like 

to thank  all scholars and students who contributed to the Congress and organization 

committee members.  

 

 

 

Prof. Dr. Bünyamin BACAK 

Dekan 

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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Göç ve Toplum: Çanakkale Örneği 

                                       Ali Karyelioğlu∗ 

Özet 

 Günümüzün en önemli problemlerinden ikisi, milyonlarca kişiyi kapsayan göç ve iltica 
hareketleridir. Yoğun göç hareketleri; siyasi, sosyal, ekonomik faktörlerin ve doğal 
felaketlerin etkisi ile artmakta ve ülkeleri etkisi altına almaktadır. Bu sorun dünyadaki bazı 
ülkeleri etkilediği gibi buralara coğrafi olarak yakın olan veya transit geçiş yolu üzerinde 
bulunan diğer ülkeleri de etkilemeye devam etmektedir. Küreselleşmenin etkisi ile ekonomik, 
siyasi, sosyal ve çevresel tehditlere ilave olarak, bu ülkelerdeki savaş, terörizm ve insan 
hakları ihlalleri de birçok insanı bulunduğu yerlerini/memleketlerini terk etmeye zorlamıştır.  

 Bu nedenle, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik ve siyasi çalkantılar ile 
ulusal ve uluslararası çıkar çatışmaları, iç savaşlar, doğal afetler, iklim değişiklikleri, kıtlık, 
salgın hastalıklar, milyonlarca insanı üzerinde yaşadıkları topraklardan yasal ve yasal 
olmayan yollardan ülkelerinden ayrılmaya mecbur bırakmıştır.  

Sonuç olarak meydana gelen gelişmelerden, Türkiye doğrudan etkilenmiş, büyük çaplı göç ve 
iltica hareketlerinde hedef ülke olmuş ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer ülkelere 
yönelik yasa dışı göçte tercih edilen transit bir ülke konumuna gelmiştir. Çanakkale de bu 
transit yolların başında gelen şehirlerden biridir 

Türkiye’de en önemli göç merkezlerinden biri olan Çanakkale, Kuzey Ege göç alanlarıyla 
ilişkili geçit niteliğinde bir yerdir. Çanakkale, özellikle deniz yolunu tercih eden düzensiz 
göçmenler tarafından, Avrupa’ya ulaşmak için coğrafi açıdan en cazip görülen bölgelerden 
biridir.  

Son yıllarda düzensiz göç olaylarında, deniz yoluyla göç ve bununla birlikte insan kaçakçılığı 
olaylarında da önemli bir artış meydana gelmiştir. Bu artışın en yoğun yaşanılan yerlerinden 
biri de Çanakkale’dir. Bu bölge birçok düzensiz göçmenin,tehlikeli deniz yolculuklarında 
hayatına mal olmuştur. Deniz yoluyla düzensiz göç, maliyeti az ve karı çok olan bir sektör 
olduğu için, organize suç örgütleri tarafından düzensiz göç yolları arasında daha fazla tercih 
edilen bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu çalışmada, Çanakkale’de bulunan sığınmacıların özelinden, kentlerde yerleşik halde 
yaşayan sığınmacıların sosyal uyumlarının sağlanmasında karşılaşılan sorunların nedenleri ve 
sığınmacıların yasa dışı yollarla Avrupa’ya geçme sebepleri üzerinde durularak; dünyada ki 
mevcut mülteci sisteminin yetersizliği ortaya koyulmaya çalışılacak ve konuyla ilgili çözüm 
önerileri sunulacaktır 

Anahtar Kelimeler: Göç, Toplum, Çanakkale, Sığınmacılar,  
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Migration and Society: The Case of Canakkale 

 

Abstract 

Two of the most important problems of our time are migration and asylum movements which 
involve millions of people. Political, social, economic causes and natural disasters keep 
increasing in count and making their impact through the countries of the world.  

They also affect many countries of the world such as the countries that are geographically 
close to each other or on each other’s transit way. As a result of the economic, political, social 
and environmental threats originating from the effects of globalization; due to the war, 
terrorism and human rights violations many people have been forced to leave their 
place/homeland.  

In this context, economic and political turmoil, national and international conflicts of civil 
wars, natural disasters, climate change, famine, epidemics have compelled millions of people 
to leave their territories in both legal and illegal ways. As a result of these events, Turkey was 
directly affected by becoming a destination for migration and asylum movements. Turkey also 
has become a preferred transit-pass country for illegal immigration to other countries, 
particularly to countries within Europe borders. 

One of the most important immigrant centers of Turkey, Canakkale, is a city in the attributes 
associated with the North Aegean province gateway immigration. Çanakkale is one of the 
most geographically attractive region for reaching to Europe and especially is being chosen by 
irregular immigrants who mainly prefer the sea way. In recent years, there has been a 
significant increase in the occurrence of irregular migration; migrating by sea, and also by 
human trafficking. Çanakkale is one of the most crowded places of this matter. Many 
irregular migrants in this region, unfortunately, thousands have lost their lives on dangerous 
sea voyages. Irregular migration by maritime; since it is a cost-efficient sector with a high 
share of profit, it is a more preferred method among the illegal migration routes by organized 
crime organizations. 

In this study, by focusing on the refugees in Çanakkale, the reasons behind social adaptation 
problems of the asylum-seekers living in the cities and the reasons behind the asylum-seeking 
in Europe by migrating illegally; the inefficiency of the existing refugee system in the world 
will be put forward and suggestions for the solution will be presented. 

 

Key Words: Migration, Society, Canakkale, Asylum Seekers 
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Kent ve Göçte Bir “Ters” Örnek: Tunceli 

Ali Kemal Özcan
1
 

Özet 
 
İnsanlığın insanlaşma “serüven”inde  Şehir (Kent), medeniyet ve/ya medenileşme 
(uygarlaşma) olarak tabir edilen toplumsal gelişmenin mekânı olmuştur. Dolayısıyla 
kentleşme veya “şehirli” olma; bir bakıma medenileşmenin, “medeni” olmanın diğer bir 
ifadesi anlamında kullanılmıştır. Bunun kaçınılamamış bir sonucu olarak Kent ise göç 

almanın mekânı olma anlamında toplumsal varlığın bir fenomeni olarak sosyalitenin ve 
sosyal bilimin külliyatında önemli bir yer tutmaktadır. 
 
İletişim ve gazetecilik alanında çokça söylenen bir “vecize”  şöyledir: Köpek insanı ısırırsa 

haber değildir ancak insan köpeği ısırırsa bu haberdir. Bu çalışmamız, Göç ve Toplum 
kapsamında kentlere göçün bir insanın köpeği ısırması örneğini konu etmeyi 
amaçlamaktadır. Türkiye’nin nüfus kaybeden şehirlerinin başında gelen Tunceli’nin göç 
alamaması merkezinde göç olgusuna bir “tersi” cepheden bakmaya çalışacağız. 
 
Göçün ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlarının/faktörlerinin bileşkesinden hareketle, 
Tunceli’nin Bölge bütünü içindeki özgünlüğünün altındaki ana dinamik nedir sorusu, 
cevabını arayacağımız temel soru olacaktır: Hemen bütün toplumsal kesimlerden – veya 
sınıflardan – bireylerin hayatını doğduğu şehirde planlamamaları, planlayamamaları nasıl 
bir “ortak dert” etrafında vuku bulduğu, çalışmamızın birincil sorunsalıdır. 
 
Sadece büyük metropollere değil hemen bütün şehirlere göçün önüne geçilemezken, 
Tunceli’nin göç vermesi  çalışmanın temel odaklanma ünitesidir. Bu temada göç vermenin 
başat sosyolojik ve sosyo-psikolojik nedenlerine ulaşılması hedeflenmiştir. Bunun bir 
takım pratik/somut verilerinin ortaya çıkarılması maksadıyla kentte varlığını her şeye 
rağmen koruyan iş çevreleriyle görüşmelerden, zamanın ve bölgenin özgün imkanlarının 
izni ölçüsünde, göçmeyen – veya göçemeyen – çeşitli sosyal katmanlardan ortalama 
bireyler arasında yapılan kısmi bir anketten  de yararlanılmıştır. 
 
Kente göçün – bir bütün olarak – toplumsal değişim/dönüşüm sürecinde, önce üretim 
güçlerinin gelişmesinin bir ihtiyacı sonra bir “sorun” olarak ortaya çıkmasından hareketle, 
çalışmamızın siyasi elitlere ve sosyolojik denemelerin çözüm arayışlarına bir “yaklaşım  
fikri” sunacağını ummaktayız. 
 

Anahtar Kelimeler: Göç, Tunceli, medeniyet, göç verme, kentleşme. 
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An “Inverse” Sample Concerning City and Migration: Tunceli 

 
Abstract 
 
In the course of Humanity’s humanization odyssey, city has been the space of social 
progress known as civilization and/or being civilized. Thus, in a sense, urbanization or 
being “townbred” has been adopted as equivalent wording to express the civilization or 
being civilized. As an inevitable outcome of such a process, city has been the space of 
internal migration from rural to urban, and has since occupied a considerable amount of 
space in the totality of social existence and social science. 
 
This work, in the framework of migration and society, aims to handle an inverse sample of 
internal migration towards urban areas. By focusing on Turkey’s one of the most 
population-loosing city, Tunceli, we attempt to approach migration from a contrary aspect. 
 
Departing from convergence of migration’s economic, political and cultural 
dimensions/factors, the main dynamic behind Tunceli’s particularity within entirety of the 
Region will be our core question to pursue: We propose to focus around the “common 
suffering” which instigate migrating from their birthplace among almost all social 
layers/classes. 
 
Whilst no one is able to prevent migration from rural to not only large metropolises but 
also to all cities, Tunceli has been the focal point of this study as an emigrant city since 
early 1950s: Arriving principal sociological and socio-psychological causes behind the 
sending immigrants has primarily been targeted. To this end, in order to reach some 
concrete clues, various interviews held with some business owners those who resisted not 
migrating despite all, and a limited survey has been conducted among ordinary individuals 
from diverse social strata those who did not – or could not – migrate. 
 
Keywords: Migration, Tunceli, civilization, sending immigrants, urbanization. 
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Kadın Çalışanların Kariyer Engelleri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 

Bir Uygulama 

Ali Şahin ÖRNEK� 

Elvan BİRBEN�� 

Özet 

Türkiye’de son yıllarda yaşanan ekonomik, kültürel, sosyal değişim ve gelişimler kadınların 
çalışma yaşamında daha aktif yer almalarını sağlamıştır. Yapılan çalışmalar kadınların 
çalışma yaşamında yoğun şekilde yer alması ve kariyer olanaklarından yararlanmak için 
gereken tüm yetkinliklere sahip olmasına karşın üst yönetici pozisyonlarında yeterli oranda 
yer almadıklarını göstermektedir. Kadın çalışanların ev ve çalışma yaşamları arasında denge 
kurmaya çabalarken bir yandan da kariyer engelleri karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. 
Literatürde “cam tavan sendromu” olarak adlandırılan kadınların kariyer engelleri: toplumsal 
engeller, bireysel engeller ve örgütsel engeller olarak sınıflandırılmaktadır.  

Bu çalışmada,“toplumsal rollerin arasında kalan” kadınların, çalışma yaşamında karşılaştıkları 
kariyer engelleri araştırılmıştır. Bir devlet üniversitesinde çalışan kadınlara uygulanan soru 
kağıdı ile veriler toplanmıştır. Kadınların kariyerinin önündeki engellere ilişkin algı analiz 
edilmiştir. Araştırma sonucunda kadın çalışanların mentorluk alamamaları, erkek çalışanların 
kadın yönetici ile çalışmaya olumlu bakmaması, ve kadın çalışanların iş-aile arasında seçim 
yapamama gibi ikilemlerden dolayı kariyer planlarında geride kaldıkları ya da bırakıldıkları 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kadın yönetici, cam tavan sendromu, kariyer engelleri, devlet 
üniversitesinde kadın yönetici. 

 

Career Barriers of Working Women: A Study At Çanakkale Onsekiz Mart 

University 

Abstract 

The latest changes and improvements in Turkey concerning economy, culture and society 
have enabled women to take more part in working life actively. Since the studies have shown; 
despite the fact that women not only take place in working life intensely but also have the 
necessary competence for making use of career opportunities, they do not appear in top 
managing positions on a sufficient level. It has been observed that women workers face career 
barriers while trying to balance their lives at home and work places. The career barriers of 
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women are classified in literature under the “the glass ceiling syndrome” followed by sub 
categories as social barriers, individual barriers and organizational barriers. 

In this study the carrier barriers that women, who are stuck among their roles in the society, 
experience at their working lives, have been investigated. The data for the analysis was 
gathered through a quaestionnaire conducted to the working women at a state university. It 
was aimed to detect the main perceptions of the participants concerning the obstructive factors 
in woman careers. The results of the study depicts that women workers suffer due to lack of 
mentorship, men have a negative attitude on working with women administratives and women 
workers either keep back or are left behind because of various dilemmas such as women’s 
difficulty in choosing between work and family. 

Keywords: Women employees at the state university, career barriers, glass ceiling syndrome, 
female manager. 
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Göçün Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkisi: TR22 Bölgesi Örneği 

 
Alpaslan SEREL∗ 

Mehmet Emin ERÇAKAR∗∗ 
 

Özet 

Türkiye, bulunduğu coğrafi konum itibariyle göç alan ve göç veren transit geçiş güzergâhı 
olan bir ülke konumundadır. Bu jeostratejik konum sebebiyle ülkemizde çok farklı biçimlerde 
göç akımlarının hemen her türlüsüne rastlanmaktadır. Göç konusu Türkiye’nin önemli 
gündem maddelerinden biri olarak karşımızda dururken, 2030’lu yıllarla birlikte demografik 
piramidin tersine dönmesi, diğer bir deyişle yaşlı nüfusun, genç nüfusa oranla çok daha fazla 
artacak olması ve hali hazırda net göç oranının artı değerlerde seyretmesi gibi nedenler bu 
durumun ortaya çıkmasında rol oynamaktadır.  

Göç olgusu, ülkemizin son yıllarda büyük aşama kaydettiği düzensiz göçün bir ürünü olarak 
değerlendirilen insan ticareti ile mücadele konusunda da değerlendirmeler yapılacak olursa, 
birinci grupta yer alan uluslararası korumaya ihtiyaç duyanlar “mülteci” ve “sığınmacılardan” 
oluşmaktadır. Ülkemizdeki mültecilerin çoğunluğu ülkelerinde rejim sorunu yaşayan başta 
Suriye, Irak, İran, Afganistan ve Somali’den gelerek sığınma talebinde bulunmaktadırlar. 
Mültecilerin en büyük sorunları her ülkede olduğu gibi sağlık, barınma ve eğitimdir. 
Uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilerin gereksinimleri konusunda ilgili tüm ulusal ve 
yerel ölçekteki kamu kuruluşları ve kamuoyunda farkındalığın artırılmasına ilişkin eğitim 
çalışmaları önem taşımaktadır. 

Makroekonomik açıdan bu gibi faktörler etken konumdayken, çalışmamızda genel durumun 
yanı sıra TR22 Bölgesini teşkil eden Balıkesir ve Çanakkale illerimizin ekonomik anlamda bu 
durumdan ne derece etkilendiği incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Göç, Ekonomik Kalkınma, TR 22 Bölgesi. 

 

 

Impact of Migration On Economic Development: TR 22 Region Example 

Abstract 

Turkey is a country with a transit route that migrates and migrates due to its geographical 
location. Due to this geostrategic position, almost all forms of migration flows are 
encountered in our country. While migration is one of the important agenda items of Turkey, 
the reasons such as reversing the demographic pyramid in the 2030s, in other words, the 
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elderly population will increase more than the young population and the net migration rate 
will increase in value. 

The case of migration consists of “refugees” and “asylum seekers” who need international 
protection in the first group, if evaluations are made on the fight against human trafficking, 
which is considered as a product of irregular migration, which our country has achieved in 
recent years. The majority of the refugees in our country come from Syria, Iraq, Iran, 
Afghanistan and Somalia who have problems in their countries. The biggest problems of 
refugees are health, shelter and education as in every country. Training studies on raising 
awareness among all national and local public institutions and public opinion on the needs of 
persons in need of international protection are important. 

In addition to the general situation in our study, while macroeconomic factors are active, our 
study will be examine to what extent the provinces of Balıkesir and Çanakkale, which 
constitute the TR22 Region, are economically affected by this situation. 

Key Words: Migration, Economic Development, TR 22 Region. 
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Kamu Desteklerin Halka Duyurulmasında Sivil Toplum 
Kuruluşları(STK)nın Rolü; KADEM Çanakkale Temsilciliği Örneği 

Aslı BEK∗ 

Dr. Nahit BEK∗ 

Özet 

Sosyal devlet ilkesi ile hareket eden devletler vatandaşlar arasında oluşan gelir dengesizliğini 
gidermek, geçimini sağlayamayan vatandaşların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak, güvenlik, 
sağlık ve eğitim gibi temel şartları sağlamak ile yükümlüdürler. Türkiye’de adalet, sağlık, 
eğitim ve çalışma gibi pek çok sosyal destek; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi farklı kurumlar tarafından Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarına ve kısmi olarak Türkiye’de yaşamakta olan kişilere 
sunulmaktadır. Sosyal desteklerin halka duyurulmasında kitle iletişim araçlarının yanı sıra 
Sivil Toplum Kuruluşları da etkili olmaktadır. 

Türkiye’de kadınların sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal hayata aktif katılımlarını 
sağlayarak, kadınların demokratik haklarının bilincinde olmalarını desteklemek amacıyla 8 
Mart 2013 tarihinde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kurulmuştur.Bu amaç 
doğrultusunda “Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Projesi” ile KADEM gönüllüleri 2018 
yılı itibariyle faaliyette bulunduğu 41 il temsilciliğinde şehir merkezi ve kırsal bölgelerde 
100’e yakın sosyal desteği kadınlara anlatmakta ve onların kendileri için en uygun yardımı 
alabilmeleri konusunda eğitimler vererek yol göstermektedir. Kamu desteklerinin halka  
duyurulmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü tespit etmek amacıyla yapılan bu 
çalışmada, Kadın ve Demokrasi Derneği’nin Çanakkale Temsilciliği ele alınmıştır. Bu 
kapsamda KADEM Çanakkale İl Temsilcisi ile tarafımızca oluşturulmuş yarı yapılandırılmış 
sorular eşliğinde görüşme tekniği uygulanmıştır. Yapılan görüşme sonucunda KADEM Genel 
Merkezi tarafından hazırlanan ve içinde Eğitim ve Çocuk Yardımları, Sağlık Yardımları, İş 
Kurma ve İşsizlik Yardımları, İndirimler, Tarım Desteği, Şehit Yakınları ve Gazilere Tanın 
Haklar olmak üzere 6 ana başlık bulunan “Kadın ve Aileye Verilen Desteklerden Haberiniz 
Var Mı?” başlıklı kitapçığın Çanakkale’de 15.000’den fazla kişiye ulaştığı bilgisine 
ulaşılmıştır. Ayrıca Çanakkale İline bağlı 6 ilçede ve düzenli aralıklarla KADEM Çanakkale 
İl Temsilciliği binasında yapılan eğitimler ile söz konusu sosyal destekler hakkında detaylı 
bilgi verildiği ve talep edilmesi halinde doğrudan kişilerin bu desteklere ulaşmasının 
sağlandığı tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, kamu desteklerinin halka duyurulmasında sivil toplum kuruluşlarının büyük bir 
öneme sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca derneğin söz konusu proje ile televizyonlarda 
yayınlanan kamu spotlarının önüne geçerek halkın desteğe doğrudan ulaşmasında da etkili 
olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Destek, Sivil Toplum Kuruluşu (STK),  KADEM. 
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The Role of Non-Governmental Organisations(NGO) in Announcement of Public 
Support: The Case of KADEM Canakkale Representative   

 

Abstract 

The states acting with the principle of social state are obliged to eliminate the income 
imbalance that occurs between the citizens, to meet the basic needs of the citizens who cannot 
live on and provide basic requirements such as safety, health and education. In Turkey, 
justice, health, education and social support as many studies are offered to citizens of the 
Republic of Turkey and the people living in Turkey by Social Assistance and Solidarity 
Foundation and Ministry of Family, Labor and Social Services. In addition to mass media, 
non-governmental organizations are effective in announcing social support to the general 
public. 

Women and Democracy Association (KADEM) was established on March 8, 2013 In Turkey, 
women's socio-cultural, economic and ensuring their active participation in political life and 
in order to support women to be aware of their democratic rights. For this purpose, ”Social 
Support and Public Access Project“ has been implemented. With this project, KADEM tells 
about 100 social support to women in the city center and rural areas and provides training to 
women to get the most appropriate assistance. In this study, which was conducted in order to 
determine the role of non-governmental organizations in public disclosure of public supports, 
the Delegation of Çanakkale Association of Women and Democracy was examined. In this 
context the interview technique was conducted with KADEM Çanakkale Provincial 
Representative accompanied by semi-structured questions. As a result of the interview, it has 
been learned that the booklet prepared by KADEM Headquarters, ıt has 6 main headings 
(Education and Children's Aid, Health Aid, Business and Unemployment Benefits, Discounts, 
Agricultural Support, Relatives of Martyrs and the Rights of Veterans), has distributed to 
more than 15.000 people in Çanakkale. It was determined that detailed information was given 
about the social supports made with the trainings carried out in 6 districts of Çanakkale 
Province and at the KADEM Çanakkale Provincial Representation building and it was 
determined that people were provided to reach these supports directly upon request.  

As a result, non-governmental organizations have an important place in public disclosure of 
public supports. It is among the results of the study that NGOs are more effective than public 
spots in mass media for direct public access. 

Key Words: Social Support, Civil Society Organization, KADEM. 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

 

 

İstanbul’da Kentleşme ve Hemşehri Dernekleri: Sosyal Kapanma mı? İlişkiler Ağı mı? 

Ayşecan Hazal Ak Yıldırım∗ 

Ece Çim 

Özet: 

Türkiye’de iç göç hareketleri 1950’lerden itibaren artan bir şekilde gerçekleşmiştir. 

Sanayileşme, tarımda makineleşme, büyük kentlerin sosyal ve kültürel açıdan çekici 

özellikleri gibi sebeplerle gerçekleşen iç göçler, birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. 

İç göçlerin bir sonucu olarak; kentlerde barınma, iş bulma, sosyal hayatta yer edinme gibi 

temel ihtiyaçlarını karşılama kaygısı duyan bireyler, devlet mekanizmaları bu sorunları 

çözmede yetersiz kaldığından; kendi enformel ya da formel ağlarını kurarak, kentteki 

varlıklarını mümkün hale getirmeye çalışmışlardır. Bu bağlamda kent yaşamını ekonomik, 

kültürel ve sosyal olarak geldikleri bölgelerdeki ilişkilerin bir devamı niteliğinde sürdürme 

olanağı sağlayan hemşehrilik ilişkileri, göçmenler için kentle entegrasyon kurdukları bir 

mekanizma olmuştur. Önceleri enformel, yalnızca ilişkilere dayalı olan bu yapı zamanla 

formelleşerek, hemşehri derneklerine dönüşmüştür. Bu ağları hemşeri dernekleri 

somutlaştırması ile ele alan bu çalışmada “Hemşehri derneklerinin” kurulmalarının, iç 

göçlerin hem doğal bir sonucu hem de göç sürecinin besleyicisi/kolaylaştırıcısı olduğu 

varsayımında bulunmaktadır. 

Bu çalışma üç temel bölümden oluşmaktadır. İç göçlerle kentin yapısının kökten ve geri 

dönülmez şekilde değiştiği bilinmektedir. Özellikle İstanbul, sahip olduğu çekici etkilerle 

Türkiye’nin en yoğun iç göç noktası olmuştur. Bu durum kentin ekonomik yapısını ve 

sınırlarını dönüştürürken; diğer taraftan sosyal ve kültürel yaşamda da değişimler olmasına da 

sebep olmuştur. Bu noktada hemşehri derneklerinin iç göçlerle gelen nüfusun 

entegrasyonunda kritik bir konumda olduğu kabul edilmektedir. Bu bölümde iç göçlerin 

İstanbul’da kentleşmeye etkisi tartışılacak ve bu süreçte hemşehri derneklerinin konumu 

ortaya konulacaktır. Bu maksatla İstanbul’daki hemşehri dernekleri incelenecek ve 

derneklerin yıllar içerisindeki nicelik ve üye profili itibariyle kentteki etkinliği ortaya 

koyulacaktır. 
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İkinci kısımda lişkiler ağı teorisi kapsamında Türkiye iç göç süreçlerinin hemşehri 

derneklerinde nasıl somutlaştığı ele alınacaktır. Ardından Weber’ in kavramsallaştırdığı 

“sosyal kapanma” olgusunun hemşeri dernekleri yoluyla üretilip üretilmediği incelenecektir. 

Bu inceleme için kuruluş yeri İstanbul olan hemşehri derneklerinden bir örneklem grubu 

seçilecek ve derneklerin amacı, misyonu ve vizyonu incelenerek bir söylem analizi 

yapılacaktır. Özellikle son 10 yılda derneklerin bir çoğu teknolojik araçları kullanmaya 

başlamış ve kendilerini dış dünyaya belli bir misyon ve vizyon çerçevesinden 

tanımlamışlardır. Bu çerçeve derneğin kuruluş amacı dışında, faaliyetlerini de belirlemektedir. 

Bu analizde elde edilen bulguların ışığında ve örneklem grubundan yola çıkarak hemşeri 

derneklerinin sadece bir network oluşturmak mı yoksa göçmenlerin mekânsal olarak kendi 

içlerine kapanmalarına mı yani Weber’in “sosyal kapanma”sına mı neden olduğu 

sorgulanacaktır. 

Üçüncü kısımda ise yapılan tüm tartışmaların sonucunda, hemşehri derneklerinin kent ve göç 

süreçleri için anlamı ortaya koyulacak ve tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Kentleşme, Hemşehri Dernekleri… 
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Dünyada ve Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Eğitimi 

Ayten AKATAY∗∗∗∗ 

 

Son yılarda  çevreden ekonomiye ve siyasi yönetimlere kadar bireyleri etkileyen pek 

çok sorun, küresel bir boyut kazanmıştır. Küresel ısınma, çevre kirliliği ve buna bağlı olarak 

doğal dengenin bozulması, açlık, yoksulluk, deprem finansal krizler, insan hakları ihlalleri 

gibi sorunların ulus devletler ve hükümetler tarafından   giderilmesi mümkün değildir. 

Küresel nitelikteki bu sorunların çözümünde, başka aktörlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Ulus 

devletlerin karşı karşıya oldukları sorunların giderilmesinde hükümetler ve yerel yönetimlerin 

yanı sıra, tamamen gönüllülük temelinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruşlarının etkinliği 

önemli olmaktadır.  

Dünyada olduğu gibi  Türkiye’de de söz konusu sorunların çözümü noktasında 

STK’ların  etkin rol almaları  beklenmektedir. Ancak ülkemizde  henüz bu yönde  hizmet 

sunacak  STK yapılanmasının ve anlayışının oluşmadığı görülmektedir. Sivil Toplum 

Kuruluşlarının (STK) etkin  yönetilebilmeleri ve işlevlerini başarıyla yerine getirebilmeleri; 

mevcut sorunlarını çözmelerine, gönüllülük ruhunu yaratabilmelerine, ihtiyaç duydukları 

nitelik ve nicelikte insan kaynaklarına sahip olmalarına bağlıdır.  Bu ise  önemli ölçüde 

STK’larda kariyer yapmak ve görev almak isteyen   profesyonel yöneticilere, profesyonel 

çalışanlara ve gönüllülere yönelik  eğitim programlarının tasarlanması ve yaygınlaştırılması 

ile  mümkün olabilmektedir. 

 Bu çalışmanın amacı,  “Dünyada ve Türkiye’de STK ‘lar alanında eğitim vermek 

amacıyla  üniversiteler bünyesinde açılan ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki 

programlar,  STK yapılanmalarında yönetici olarak görev alacak  veya proje odaklı çalışacak 

destek ekiplerinin  yetiştirilmesi  amacıyla  desteklerini  kurumsal hale getiren,  üniversiteler 

bünyesinde oluşturulan STK Eğitim ve Araştırma Birimleri konusunda bilgi vermektir. 

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum,  Sivil Toplum Kuruluşları, STK Eğitimi 
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Uluslararası Öğrencilerin Göç Potansiyelleri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Örneği 

Berrin GÜLTAY2 

Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN3 

Gülzar İSMAYIL4 

Vedat ÇALIŞKAN5 

Özet 

Uluslararası öğrenci (UÖ) dolaşımı tüm dünyada küreselleşme ve teknolojik iletişim ağlarının 
getirdiği kolaylıklar yanında, ikili uluslararası eğitim anlaşmaları ve uluslararası kuruluşların 
destekleri ile sürekli artmaktadır. Her geçen yıl ülkesi dışındaki eğitim fırsatlarından 
yaralanmak ve öğrenim görmek isteyen öğrenci sayısı artmaktadır. Bu hareketlilikte özellikle 
lisans ve lisansüstü eğitimin payı oldukça yüksektir. Üniversiteler bölgesel ve küresel 
tanınırlıklarına göre uluslararası öğrenci devamında da nitelikli işgücü çekmektedirler. 
Uluslararası nitelikli öğrenci dolaşımı beşeri sermaye dolaşımı için potansiyel göçmenler 
yetiştirmektedir. Bu açıdan bakıldığında dünyada nitelikli öğrenci çeken ülkelerin aynı 
zamanda nitelikli işgücü çektiği de görülmektedir. YÖK’ün istatistiklerine göre 2016-2017 
öğretim yılında 106479, 2017-2018 öğretim yılında da 114798 yabancı uyruklu öğrenci 
Türkiye Üniversitelerine kayıt yaptırmıştır (https://istatistik.yok.gov.tr). Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) uluslararası öğrenci hareketliliğindeki payı da her geçen yıl 
artmaktadır. ÇOMÜ’de 2017-2018 öğretim yılında 1138 UÖ kayıtlıdır. Bu öğrencilerin 
geldikleri ülkelere göre dağılımına bakıldığında büyük kısmının Türk Cumhuriyetleri ve 
üçüncü dünya ülkeleri olmasına karşılık, Balkanlar, Rusya, Avrupa ve Afrika ülkelerinden de 
öğrencilerin olduğu görülmektedir. Bu bildiride ÇOMÜ’yü tercih eden UÖ’lerin geldikleri 
ülkeler, demografik özellikleri, tercih ettikleri bölümler, mezuniyet sonrası istihdam 
olanakları ve iç-dış göç potansiyelleri sunulacaktır. Araştırmada iki tür veri kullanılmıştır: 
(i)ÇOMÜ ve YÖK’ün UÖ ile ilgili kayıt ve istatistikleri, (ii)ÇOMÜ’de okuyan UÖ’lere 
uygulanan anketledir. Anket sorularına dayalı olarak oluşturulan bazı hipotezlerin sonuçları 
Ki-Kare analizi ile değerlendirilmiştir. ÇOMÜ’nün UÖ çekme potansiyeli ve mezun UÖ’lerin 
hangi ülkelere dağılacağı, göç potansiyelleri ile bireysel, ekonomik ve kültürel ilişkilere 
katkıları ortaya çıkarılacaktır. UÖ’in temel amacı eğitim olmakla birlikte kaynak ve hedef 
ülkeler açısından kümülatif katkılarının daha yüksek olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelime: ÇOMÜ, Uluslararası Öğrenci, Beşeri Sermaye, Göç Potansiyeli 
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Migration Potential of International Students: The Case of Canakkale Onsekiz Mart 
University (COMU) 

Abstract 

International student (IS) mobility is constantly increasing with the support of globalization 
and technological communication networks as well as bilateral international education 
agreements and international organizations. With each passing year to benefit from 
educational opportunities outside the country and the number of students who want to study is 
increasing. The share of undergraduate and graduate education in this movement is quite high. 
According to the regional and global recognition of universities, international students 
continue to attract qualified labor force. The movement of internationally qualified students 
trains potential migrants for human capital circulation. From this point of view, it is also seen 
that the countries attracting qualified students attract qualified workers. 
According to YOK statistics, Higher Education Council in 2016-2017 academic years, 
106.479, in 2017-2018 academic year 114.798 foreign students were enrolled in Turkey 
University (https://istatistik.yok.gov.tr). The share of Canakkale Onsekiz Mart University 
(COMU) in international student mobility is increasing every year. The number of registered 
IS in 2017-2018 academic year is 1138. Considering the distribution of these students 
according to the countries they come from, it is seen that most of them are Turkish Republics 
and third world countries, and there are also students from Balkans, Russia, Europe and 
African countries. In this paper, the countries of choice of the COMU, demographic 
characteristics, the departments they prefer, post-graduation employment opportunities and 
internal and external migration potentials will be presented. Two types of data were used in 
the research: (i) The registration and statistics of the COMU and YOK related to the IS (ii) the 
surveys applied to the IS in the COMU. The results of some hypotheses based on the 
questionnaire were evaluated by Chi-Square analysis. The potential of attracting the IS and 
the countries in which the graduates will be distributed and their potential for immigration, as 
well as their contribution to individual, economic and cultural relations will be revealed. 
Although the primary objective of the IS is education, it is thought that cumulative 
contributions will be higher in terms of source and target countries. 
 

Keywords: COMU, International Student, Human Capital, Migration Potential 
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Kırım Savaşı ve 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı Sonrası Biga Kazası’nda İskan Edilen 
Muhacirlere Yapılan Yardımlar 

Burak KÜÇÜK6 

Özet 

19. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan Kırım Savaşı ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 
sonrasında Rus işgaline uğrayan bölgelerden Osmanlı topraklarına kitleler halinde göçler 
meydana gelmiştir. Kırım ve Kafkasya’dan Osmanlı topraklarına Tatar, Nogay ve Çerkez 
göçleri yaşanırken, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası ise Rumeli tarafından yoğun bir 
göç dalgası gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti, yıllardır yaşadıkları memleketlerini terk etmek 
zorunda kalan göçmenlere kucak açmış, onların sevk ve iskân süreçlerini sağlıklı bir şekilde 
idare etmeye ihtimam göstermiştir. Bu süreç boyunca çeşitli Muhacirin Komisyonlarının 
teşkili yanında, iskân işlerinin nasıl yürütüleceğine dair birçok talimatname de yayınlanarak 
belli bir plan dâhilinde muhacirler uygun bölgelere yerleştirilmeye çalışılmıştır. Muhacirlerin 
iskân edildiği bölgelerden biri de, jeostratejik konumu yanında, geniş ve verimli arazilere 
sahip olan Biga kazasıdır. 1860 yılı itibariyle göçmenlere ev sahipliği yapmaya başlayan 
Biga’ya on binlerce muhacir yerleştirilmiş, onlar için yeni köyler teşkil edilmiştir. Bölgeye 
gelen muhacirlere devlet ve ahali tarafından pek çok yardım yapılarak muhacirlerin bir an 
evvel yeni yerleşim yerlerine adapte olmaları sağlanmıştır. Öncelikle iaşe meselesi ele 
alınarak göçmenlere belli oranda yevmiye tahsisi yapılmıştır. Bununla birlikte, elzem olarak 
görülen konut yardımı, arazi tahsisi, eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı yardımların yanı sıra 
göçmenlerin istihdamı gibi meseleler titizlikle devlet tarafından ele alınmıştır. Bu bildiride, 
Biga kazasına sevk ve iskân edilen muhacirlere yapılan yardımlar arşiv vesikalarına dayalı 
olarak aktarılarak Osmanlı Devleti’nin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde muhacirlere olan 
yaklaşımı Biga örneği üzerinden serimlenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelime: Biga, Muhacir, İskân, Göç, Yardım 
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The Aids to Immigrants That Settled in the District of Biga After the Crimean War and 
the Turkish-Russian War of 1877-78 

 

Abstract 

Mass-migrations occured into the Ottoman territories from the lands under Russian 
domination or areas that were withnessed Russian occupation during and after the Crimean 
War and the Turkish-Russian War of 1877-78 that happened in the second half of the 19th 
century. While Tatar, Nogai and Circassian migrations were experienced from the Crimea and 
the Caucasus to the Ottoman lands, there was an intense wave of migration from Rumelia 
after the Ottoman-Russian War of 1877-1878. The Ottoman Empire undertook some 
measures to properly administer the migration and settlement of these immigrants who had to 
the leave all their belongings in their homelands. Accordingly, several immigrant 
commissions were established while many regulations were published that contained decrees 
on how to conduct the settlements. Due to its strategic location and the vast territories it 
possessed the area of Biga was one of the suitable regions where the immigrants were settled. 
By the year 1860 the area of Biga began to host immigrants, thousands of refugees were 
placed and new villages were formed for them. The immigrants who came to the region were 
provided with a lot of help by the state and the people and they were allowed to adapt to the 
new settlements as soon as possible. Firstly, the issue of subsistence was addressed and a 
certain amount of wages was allocated to the migrants. However, issues such as housing 
assistance, land allocation, education, health and social assistance, which are considered 
essential as well as the employment of migrants were meticulously addressed by the state. In 
this paper, assistance to immigrants placed in district of Biga will be transferred based on 
archive documents. 

Keywords: Biga, Immigrant, Settlement, Migration, Aid 
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Sosyal Yardımlar Kapsamında Yerel Yönetimlerin Göç Politikaları 

                                                       Bünyamin BACAK* 

                                                   Şaziye Ceren UZUNAY** 

Özet 

Disiplinler arası birçok çalışma alanını içinde bulunduran yerel yönetim inceleme 
konularından biri olan göç yönetimi ve politikaları; bugünkü şekliyle Türkiye’nin karşı 
karşıya kaldığı yoğun göç dalgası konusunda geliştirmesi gereken bir alternatiften daha çok 
zorunluluk halini almıştır. Türkiye bugün dünyanın en çok göç alan ve mülteci barındıran 
ülkesi olarak gösterilmesine rağmen, uluslararası göç ve mülteciler konusunda, yerel 
yönetimlerin merkezi yönetimle kıyaslandığında oldukça az sorumluluk aldığı görülmektedir. 
Bu bağlamda halka en yakın hizmet birimi olan yerel yönetimlerin önemi ve ortaya koyacağı 
göç politikası uygulamalarının önemi her geçen gün artmaktadır. 

Çalışmanın amacı son yıllarda yaşanılan yoğun göç dalgası sebebiyle geçiş ülke konumuna 
gelen Türkiye’de göç politikaları konusunda yerel yönetimlere düşen yetki ve sorumluluk 
alanları belirlenerek bu doğrultuda geliştirilebilecek çözüm önerilerinin sağlanmasıdır. Bu 
çalışma ana hatlarıyla Türkiye’nin uluslararası göç politikasında yerel yönetimlerin rolünü, 
belediyelerin göç politikası kapsamında yaptıkları sosyal yardım ve projeler hakkında bilgi 
vermektedir. 

Anahtar Kelime: Uluslararası göç, Göçmenler ve Mülteciler, Yerel yönetimler, Göç 
Politikası 

Immigration Policies of Local Governments in the Scope of Social Aids 

Abstract 

Immigration management and policies are also among the investigation subjects of local 
management field since it includes various inter-disciplinary subjects. Today it has become 
urgent more than an alternative due to mass flows of immigrants that Turkey face. Although 
Turkey is pointed as the most crowded country with refugees and asylum seekers, it is seen 
that local governments take very little responsibility compared to central government. In this 
scope, significance of local governments as the closest service unit to public and their 
immigration policy applications increase day by day.  
 
The purpose of the study is to identify authority and responsibility areas of local governments  
and discuss possible suggestions for recent problems at local level to overcome the problem 
of immigration flows which transformed Turkey as a transit country in recent years. Within 
the general framework the study stresses the role of local governments on Turkey’s 
international immigration policy, social aids and projects of municipalities for immigration 
policies.  
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İşveren Cephesinden Yabancı Kaçak İşçi Sorunu 

Bünyamin BACAK* 

Ebru KANYILMAZ POLAT** 

Özet 

1990’larda Türkiye’ye başlayan yabancı işçi göçü günümüzde azımsanamayacak boyuta 
ulaşmıştır. Yabancıların genellikle yasal olmayan yollardan işgücü piyasasına katıldıkları 
görülmektedir. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından 2011 yılında 
yayınlanan “Yabancı Kaçak İşçiler ve Türkiye’ye Göç Hareketi” başlıklı raporda Türkiye 
genelinde yıllık yabancı kaçak işçi sayısının 200 bine yaklaştığı ifade edilmiştir. Yabancı 
kaçak işçilerin piyasanın çok altında ücretlere, kötü şartlarda çalıştıkları, işvereni vergi, 
sigorta, sendika gibi maliyetlerden kurtardıkları bilinmektedir. Konunun ekonomik boyutu ve 
işçi açısından değerlendirmeleri yapılmakla birlikte işveren gözünden “yabancı kaçak işçi 
sorunu” konusunda literatürde bir boşluk bulunmaktadır. Yabancı kaçak işçi çalıştırmanın 
tercih sebepleri, dezavantajları, işveren farkındalığı ve soruna işveren gözünden çözüm 
önerileri çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla Çanakkale’de inşaat sektöründe 
yabancı kaçak işçi çalıştıran 9 işveren ile görüşme yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında yabancı 
işçilerin çalışma yaşamındaki sorunları işveren gözünden tespit edilmeye çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelime: Yabancı İşçi, Yabancı Kaçak İşçi, Yabancı İşçi Sorunu  

 

Foreign Unregistered Workers Issue from the Point of Employers 

Abstract 

Turkey started to receive foreign worker’s immigration in the 1990s and today their numbers 
is significantly high. It is seen that they usually participate in the workforce from informal 
channels with no legal basis. According to the report published by the İstanbul Free 
Accountants and Auditors Chamber in 2011 titled “Foreign Non-Registered Workers and 
Immigration Flows to Turkey” the number of foreign non-registered workers reached 200 
thousand. It is also known that foreign non registered workers relieve employers from several 
costs such as pay, tax, benefit and union expenses. While there are numerous studies that 
stress the economic dimension and interpretation from the point of workers, there is a gap 
about the foreign non-registered workers from the perspectives of employers. Discussing the 
reason of employing foreign non-registered workers, its disadvantages, worker’s 
consciousness and suggestions from the point of employers is the purpose of study. For this 
purpose, 9 employers who hire foreign non-registered worker have been interviewed. In the 
light of the interviews problems of foreign non-registered workers are elaborated from the 
point of employers. 

Key Words: Foreign Workers, Foreign Non-Registered Workers, The Problem of Foreign 
Worker 
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Tekstil Sektörünün Yeni Aktörleri: Bağcılar İlçesindeki Suriyeliler 

 

Canan Kulek∗* 

Selver Özözen Kahraman∗∗ 

Özet 

Türkiye, 29 Nisan 2011’den bu yana sayıları 252 ile başlayıp günümüzde (16 Ekim 2018) 
yaklaşık 3,5 milyona ulaşan Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’nin 81 iline dağınık 
bir şekilde yerleşen bu Suriyelilerin iller üzerindeki etkileri de farklı olabilmektedir. 
Türkiye’de en fazla Suriyelinin yaşadığı İstanbul’da Suriyelilerin ilçelere dağılımı da dağınık 
gerçekleşmiştir. İstanbul’da en fazla Suriyelinin yaşadığı ikinci ilçe olan Bağcılar’da sayıları 
49,289 (26 Nisan 2018) kişiye ulaşan Suriyeliler ilçeyi birçok yönden etkilemektedir. 
Ekonomik etkilerin en fazla etkili olduğu bu süreçte Suriyeliler yaşamlarını devam 
ettirebilmek ve kolay iş bulma durumlarından dolayı ilçedeki en yaygın sektör olan tekstili 
tercih etmektedirler. 

İstanbul’daki ve Türkiye’deki toplam Suriyeli nüfusunun büyük bölümünün yer aldığı 
Bağcılar ilçesinin (İstanbul) çalışma sahası olarak seçildiği bu çalışmada Bağcılar ilçesi 
özelinde tekstil sektörünü canlandıran Suriyelilerin demografik ve sosyo-ekonomik 
özellikleri, tekstil sektöründeki hareketlilikleri, ücretleri, çalışma şartları ve tekstil sektörü 
üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. Araştırmada resmi kurumların sağladığı veriler ile sahada 
anket ve mülakat yolu ile elde edilen veriler kullanılmıştır. Resmi verilere göre 8 Şubat 2018 
itibariyle İstanbul’da 547,755 Suriyeli,  Bağcılar ilçesinde ise 47,008 Suriyeli bulunmaktadır. 
Sahada 18 yaş ve üzeri 102 Suriyeli ile anket ve mülakat uygulanmıştır. Yerli tekstil atölye 
sahipleri ve daha öncesinde veya şu anda tekstilde çalışan Suriyelilere sorular yöneltilmiştir. 
Elde edilen bilgilere göre, İstanbul’da tekstil sektörü gibi Suriyelilerin emeğine bağlı 
sektörlerin toplandığı mekânlardan biri olan ve Suriyelilerin akrabalık ilişkilerine dayanarak 
geldikleri ilçede en yaygın sektörün tekstil olması, tekstilde işçi açığı yaşanması ve 
başlangıçta Suriyelilerin ucuz işçi olarak görülmesinden dolayı tekstil sahiplerinin Suriyelilere 
iş vermesi ancak zamanla tekstil atölyeleri arasındaki rekabetin artmasından dolayı 
Suriyelilerin ucuz işçi olmaktan çıkıp yerli işçilerle aynı ücretleri alması, Suriyelilerin 
ilçedeki tekstil atölyesi sayısını artırdıkları bulgularına ulaşılmıştır.  
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The New Actors of Textile Sector: Syrians in Bagcilar District 

Abstract 

Turkey, from 29 April 2011, is home to approximately 3,5 million Syrians today (16 October 
2018) since the numbers began with 252. The effects on the provinces of Syrians who settled 
in a scattered manner into Turkey’s 81 provinces might be different. The distribution of 
Syrians to districts in ıstanbul where lives most Syrians occurred also dispersed. Syrians who 
reached 49,289 (26 April 2018) the number of Syrians in Bagcilar, which is the second most 
inhabited district in Istanbul, affect the district in terms of many aspects.  In this process 
where economic effects are most effective, Syrians prefer textiles which are the most common 
sector in the district due to their ability to continue their lives and their easy employment.  

It was discussed the effects on the textile sector, their wages, working conditions, mobility in 
the textile sector and the demographic and socioeconomic characteristics of Syrians that were 
invigorated the textile sector in the district in this study that Bagcilar district, where most of 
Syrians in Istanbul and Turkey are located, was chosen as a study field. In the study, it was 
used data obtained from the survey applied in Bagcilar and provided by official agencies. 
According to official data of GIGM, there are 547,755 Syrians in Istanbul and 47,008 in 
Bagcilar as of 8th February 2018. In the field, the survey was conducted on 102 Syrians and 
50 local residents over the age of 18 years. It was asked questions to local textile workshop 
owners and Syrians working or worked in the textile sector. According to the obtained 
information, the findings were reached that textile is the most common sector in Bagcilar 
where Syrians came in regard to kinship relations and is one of the places where collected 
sectors depending on Syrian labor such as the textile sector in Istanbul, the experiencing a 
deficit of workers in textile, giving a job of textile owners to Syrians due to being seen 
initially Syrians as cheap workers but in time receiving the same wages of Syrian workers 
with local workers due to the increased competition between textile workshops and increased 
the number of textile workshops in the district by Syrians. 

Keywords: Syrians, Textile Sector, Immigrant Labor, Bagcilar-İstanbul 
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ÇANAKKALE’ DE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN DÜZENSİZ 
GÖÇMENLERİN KAYITDIŞI İSTİHDAMI SORUNU 

 

Canan Öykü DÖNMEZ KARA∗ 

Fatma HIRLAK∗∗ 

Gaye SANATCI∗∗∗ 

 

Özet 

1973 Petrol Krizi sonrası yaşanan yüksek enflasyon ve işsizlikle mücadele için neo-liberal 
politikalar geliştirilmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu politikalar 
uygulanmaktadır. Neo-liberal politikalar sınıfsal ve mekânsal eşitsizlikleri derinleşmiştir. 
Eşitsizlikler, geri kalmış bölgelerden gelişmiş bölgelere uluslararası emek göçünü 
hızlandırmıştır. Yasa dışı yollarla gelen düzensiz göçmenlerin istihdam edildiği sektörler 
genellikle emek yoğun, vasıfsız, meslekte yükselme olanakları olmayan, düşük ücretli, kötü 
çalışma koşullarına sahip işlerdir. Düzensiz göçmenler bulundukları ülkedeki mevcut 
işgücünün tercih etmediği sektörlerde istihdam edilerek hem sektörlerin işlerliğini sağlamakta 
hem de işveren açısından emek arzı oluşturmaktadır. Geçici ikamet izniyle kayıtdışı 
sektörlerde çalışan ve yaşam mücadelesi veren düzensiz göçmenlerin çalışma yaşamında 
karşılaştıkları sorunların belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma 
evrenini Çanakkale’de inşaat sektöründe çalışan düzensiz göçmenler oluşturmakla birlikte 
zaman ve dil kısıtları nedeniyle araştırma Çanakkale ilinde inşaat sektöründe çalışan 
Afganistanlı düzensiz göçmenlerle sınırlandırılmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden 
söylem/hikâye analizi şeklinde tasarlanmıştır. Söylem analizi belirli bir diyalog, söylem ya da 
metni analiz etmede kullanılan bir yöntemdir. Araştırma verileri görüşme yöntemiyle 
toplanmıştır. Görüşmelerde on sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Analiz öncesi görüşme formları cümle ve paragraf düzeyinde kodlanarak on 
tema ve bunlara ilişkin yirmi bir alt kod oluşturulmuştur. Ses kayıt cihazıyla yapılan kayıtlar, 
Microsoft Office Word programına aktarılarak dokümanlar oluşturulmuştur. Veriler 
MAXQDA Analytics Pro 18 (18.1.1 demo sürümü) programı kullanılarak içerik analizine 
tabii tutulmuştur. Sonuçta, Afgan kökenli inşaat işçilerinin iş hayatında ve sosyal yaşamda 
ayrımcılığa uğradıkları, ancak buna rağmen Türkiye’de bulunmaktan memnun oldukları, 
inşaat sektörünü mecburen tercih ettikleri anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Düzensiz Göçmen, Kayıtdışı İstihdam, İnşaat Sektörü, Çanakkale, 
Afganistan 
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UNREGISTERED EMPLOYMENT PROBLEM OF TEMPORARY IMMIGRANTS 
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN CANAKKALE 

 

Abstract 

 

Following the 1973 Oil Shocks neo-liberal policies were introduced due to high inflation and 
unemployment. Developed and developing countries still implement these policies. Neo-
liberal policies widened class and spatial inequalities. Inequalities accelerated international 
labor immigration form less developed regions to more developed regions. Temporary 
immigrants who come to Turkey from illegal ways are employed in industries with manual, 
less skilled with no promotion capacity, low paid and bad working conditions. Temporary 
immigrants are usually in industries which are not preferred by the native workers. In this way 
they help industries perform work and supply labor force for employers. The study aims to 
identify problems of temporary workers who struggle for life and work in unregistered in the 
industries with their temporary work permits. The study sample consists of temporary 
immigrant workers in the construction industry in Canakkale, although it is limited to Afghan 
workers due to time and language constraints. The study is designed as descriptive study as 
one of the qualitative research methods. Descriptive analysis is a method of analyzing a text 
or a speech. Data of the research was collected by interviews. A semi-structured questionnaire 
of 10 questions were given to the participants. Before the analysis interview forms were coded 
at the level of sentence and paragraph and 10 main themes and 21 sub-themes were formed. 
Records were written and transferred to Word File. The data then analyzed with respect to its 
content using the MAXQDA Analytics Pro 18 (18.1.1 demo software). As a result, it was 
found that Afghan origin construction workers faced discrimination in their work and social 
life, however they were happy for being in Turkey and they had to chose construction 
industry.  

Key Words: Irregular Immigrant, Unregistered Employment, Construction Industry, 
Canakkale, Afghanistan  
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Türkiye’de Faaliyetine İzin Verilen Yabancı STK’ların Türk Çalışma İlişkilerine Etkisi  

 

Doç. Dr. Cemal İYEM∗ 
Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU∗∗ 

Doç. Dr. Sinem YILDIRIMALP∗∗∗ 
 

Özet: 

Yabancı STK’lar amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye’de temsilcilik 
açabilmekte ve Türk çalışma yaşamına doğrudan ve dolaylı etkilerde bulunabilmektedir. 
Özellikle sivil toplum alanında ülkemizde yapılan düzenlemeler ile birlikte sivil toplumun 
örgütlenmiş şekli olan sivil toplum kuruluşlarının (STK) sayısı ve etkinliği giderek 
artmaktadır. Bu STK’ların bir kısmı da yabancı temsilciliklerden oluşmaktadır. Yabancı 
STK’lar sosyal fayda sağlama amacının yanı sıra toplumsal gelişme ve çalışma hayatı gibi 
birçok önemli konuya da temas edebilmektedirler. Bu bağlamda çalışma, Türkiye’de 
faaliyetine izin verilen yabancı STK’ların Türk çalışma ilişkilerine etkilerini incelemeyi 
amaçlamaktadır. Türkiye’de uzun dönemdir faaliyet gösteren yabancı STK’ların örgütlenme 
yapısı ve çalışma ilişkilerine dolaylı ve doğrudan etkisi “söylem çözümlemesi” ile detaylıca 
analiz edilecektir. Söylem çözümlemesi tanımlama, genelleme ya da refleksive bir yöntemdir. 
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Effects of Foreign NGOs With Domestic Work Permit on Turkish Industrial Relations  

 

Abstract: 

 NGOs can open a representative office in Turkey to carry out activities in accordance with 
the objectives and Turkish Foreign NGOs working life can be found in the direct and indirect 
effects. The number and effectiveness of civil society organizations (NGOs), which are the 
organized form of civil society, are increasing especially with the arrangements made in 
Turkey in the field of civil society. Some of these NGOs are composed of foreign 
representatives. In addition to the aim of providing social benefit, foreign NGOs can also 
contact many important issues such as social development and working life. work in this 
context, foreign NGOs are allowed to operate in Turkey aims to examine the effects of the 
Turkish working relationship. This review will be conducted as a case study. Coaches are 
long-term foreign NGO's organizational structure and direct and indirect impact on labor 
relations in Turkey "discourse analysis" and will be analyzed in detail. Discourse analysis is a 
way of defining, generalizing or reflexing. 

 

Key Words: Turkish Labor Relations, NGO, Social Benefit 
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Vakıf Kültürümüz Çerçevesinde Post Modern Dönemde Sosyal Yardım ve Beşir 
Derneği 

 
Cevdet ŞANLI* 

 
 

Özet 

Dinimiz, insanın iki cihanda saadet üzere olmasının esaslarını va'z etmektedir. Hz. 
Peygamberimiz'e(sav)  kadar gelen bütün peygamberler de bunu eşref-i mahlukat olan insana 
tebliğ etmişlerdir. Medeniyetimizde yardımlaşma anlayışının kaynağı Kur'an ve Sünnet'tir. 
Dolayısı ile bu kaynaktan beslenen mü'minler asırlar boyu yardımlaşmada yarışmışlardır. 
Hanlar, hamamlar, mektepler, medreseler, şifahaneler, mesire yerleri, kuş sarayları, camiler, 
mescidler, aşevleri hep bu niyet üzerine kurularak bir "Vakıf Medeniyeti" oluşturulmuştur. Bu 
medeniyetin merkezinde "Allah rızası" vardır; bu medeniyetin nirengi noktasını Resulullah 
(sav)'a mutabaat oluşturmaktadır. 

İslam dünyası iki asırdan beri kan ve gözyaşına boğulmaya devam ediyor. Artık iletişim 
araçları vasıtası ile katliamları canlı yayınlarda seyreder, farkında olmadan da kanıksar hale 
geldik. İnsanlık tarihi hiç bu kadar zalimleşmedi. Bu yangının söndürülmesi için gayret 
etmekten başka çaremiz yok; karanlığa küfretmektense bir mum yakmak "insanım" diyen 
herkesin görevidir. Bugün ülkemiz,  çok farklı ülkelerden memleketimize gelen milyonlarca 
misafiri ağırlamaktadır. Biz onlara sığınmacı ya da mülteci demiyoruz. Bizim anlayışımızda 
kim olursa olsun bize sığınanlar bizim misafirlerimizdir. Bu dün de böyleydi; bugün de böyle. 
1490'larda İspanyol engizasyonunundan kaçan Yahudiler'e nasıl kucak açtı isek, Beyaz 
Ruslar'a, Balkan ve Kafkas  muhacirlerine, Halepçe katliamından kaçanlara, Suriye'den 
kaçanlara da aynı duygu ve düşüncelerle kucak açıyor; ekmeğimizi aşımızı paylaşıyor. 
Biliyoruz ki : "Güzellikler paylaşıldıkça çoğalır; acılar paylaşıldıkça azalır." Biz acıları 
azaltmak, yoksulluğu en aza indirmek amacıyla çalışmalarımızı millet ve devlet olarak 
binlerce vakıf ve dernekle yürütmeye çalışıyoruz.İşte bu anlayışla 2011 yılında faaliyete 
başlayan Beşir Derneği’nin yürüttüğü çalışmaların içeriği bu makalenin amacını 
oluşturmaktadır.  
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Social Aid in Post-Modern Period Based on Our Charity Foundation Culture: Besir 
Organization 

Abstract 

Islam teaches the principles of the human being to be in good faith in two worlds. All 
prophets who came to Muhammad (sallallahu aleyhi and sellem) have communicated this to 

                                                           
*Dr Öğr. Üyesi ., Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim  Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, csanli@yildiz.edu.tr  



 

43 
 

the most glorious man. The Qur’an and Sunnah are the source of the understanding of aid in 
our civilization. Hence, the believers who were fed by this source competed for centuries. 
Inns, baths, schools, madrasahs, hospitals, promenade places, bird palaces, mosques, masjids, 
soup kitchens were built on this intention and a ‘’Foundation Civilization’’ was created. At 
the center of this civilization there is the ‘’Allah’s consent’’ and the triumph of this 
civilization is the obedience to the Messenger of Allah (sallallahu aleyhi and selem). 

The Islamic world has been bursting with blood and tears for two centuries. Now, through the 
means of communication, we watch the massacres in live broadcasts and become unaware of 
them. The history of mankind has never been so cruel. We have no choice but to try to 
extinguish this fire; It is the duty of everyone who says ‘’I am human’’ to light a candle rather 
than swear to darkness. Today, our country welcomes millions of guests from many different 
countries. We don’t call them defector or refugees. In our understanding, whoever takes 
refuge in us is our guests. This was the same yesterday; today as well. If we were to embrace 
the Jews who fled the Spanish engagement in the 1940s, they embraced the same feelings and 
thoughts as those who fled the White Russians, the Balkan and Caucasian refugees, the 
Halabite massacres, and those fleeing Syria; we share our bread. We know: "Beauties 
multiply as they share; the pain decreases as you share.'' We are trying to carry out our works 
with thousands of foundations and associations in order to reduce suffering and minimize 
poverty. The aim of this article is the content of the works carried out by Beşir Association, 
which started to operate in 2011 with this understanding.  

Keywords: Foundation, Post-Modern, Civilization Design, Humanitarian Aid, Bashir 
Association 
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Göç Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin 
Panel Veri Analizi 

Cüneyt KILIÇ∗ 
Feyza BALAN∗∗ 
Ünzüle KURT∗∗∗ 

Özet 

Göç kavramı göç alan ve göç veren ülke için ekonomik, sosyal ve politik etkileri olan çok 
yönlü bir kavramdır. Göçün en önemli ekonomik etkilerinden birisi ekonomik büyüme 
üzerinde yaratmış olduğu etkidir. Bu çalışma da göçün, göç alan ülkede ekonominin daha 
hızlı büyümesine mi? neden oluyor yoksa kaynak dağılımında etkinliği bozarak ekonomik 
büyümeyi zarara mı uğratıyor? sorularının cevabı aranmaya çalışılmaktadır. Bu soruların 
cevabını bulmak amacıyla seçilmiş 25 OECD ülkesine yapılan göç ile ekonomik büyüme 
arasında ilişki 2000-2016 dönemine ait veriler kullanılarak panel veri analizi yardımı ile 
araştırılmıştır. Analiz sonuçları seçilmiş 25 OECD ülkesine gerçekleştirilen göçün kaynak 
dağılımında etkinliği bozarak ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca kontrol değişkeni olarak modele dahil edilen enflasyon, göç ve 
ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkileri Dumitrescu ve Hurlin’in metodolojisi 
(2012) aracılığıyla incelendiğinde ise göç ve ekonomik büyüme ile, enflasyon ve ekonomik 
büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkilerinin varlığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Ekonomik Büyüme, Enflasyon, Panel Veri Analizi 

Relationship Between Migration And Economic Growth: Panel Data 
Analysis For Selected OECD Countries 

Abstract 

The concept of migration is a multipurpose concept, having economic effects on migration-
receiving and sending countries. One of the foremost effects of migration is the one on 
economic growth. In this study, it was sought for answers to the questions if migration causes  
economy  to grow fast  or  economic loss by damaging   to the efficiency of resource 
allocation in migration-receiving countries. In order to find answers to these questions, the 
relationship between migration towards selected 25 OECD countries and economic grow was 
investigated by panel data analysis using data of the period of 2000-2016.The analysis’ results 
reveal that migration towards selected 25 OECD countries has damaged the efficiency of 
resource allocation, creating adverse effects on economic growth. In addition, when the casual 
relationships between inflation included in the model as a control variable, migration and 
economic growth were analysed by Dumitrescu and Hurlin’s methodology (2012); 
bidirectional casual relations were seen to exist between migration and economic growth, and 
between  inflation and economic growth. 

Key Words: Migration, Economic Growth, Inflation, Panel data Analaysis 
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MİKRO KREDİ VE KOSGEB DESTEKLERİNİN İÇ GÖÇ ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ 

Demet TEZE∗ 

Özet 

Göç olgusu, büyüme ve gelişme ekonomisi literatüründe insan sermayesine yapılan bir 
yatırım olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’deki toplumsal yapının oluşmasında iç göçlerin 
etkili olduğunu söylemek mümkündür. Fiziksel olarak göç hareketinde bulunan birey, göçün 
kendisine sağlayacağı fayda ve maliyet analizini yaparak rasyonel karar verebilecek 
durumdadır. Göç olgusuna ilişkin yapılan çalışmalarda göç kararının verilmesinde birçok 
etkenin belirleyici olduğu ileri sürülmüştür. Bunlar; 

• Kırsal alanlardaki işsizlik, 
• Deprem, sel, heyelan ve kuraklık gibi doğal afetler,  
• Yaşanılan bölgedeki güvenlik sorunları,  
• Doğurganlık oranının yüksek olduğu kırsal kesimlerdeki tarımsal toprak yetersizliği, 
• Orta ve üst gelir grupları için kentlerdeki sosyal ve kültürel hizmet olanakları, 
• Kırsal kesimdeki eğitim imkanlarının kentlere oranla daha kısıtlı olması. 

Göç kararı verilirken genelde göç alan ve göç veren yerler arasındaki istihdam imkânı ve 
ekonomik beklentiye ilişkin veriler daha çok etkili olmaktadır.  

Türkiye’de ve uluslararası boyutta Grameen Bank, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı 
(KEDV) ve Mikro Ekonomik Destek İşletmesi (MAYA) gibi sivil toplum kuruluşları yeni 
istihdam olanaklarına destek sağlamak amacıyla kurulmuşlardır. Çalışmada esas alınan mikro 
kredi ve KOSGEB desteklerinde amaç; ekonomik hayata katkı sağlamak isteyen ve işsiz olan 
bireylerden yeni iş kuracak olanlara ya da mevcut işini geliştirmek isteyenlere düşük faiz 
oranlarıyla ve teminatsız fon sağlamaktır. İstihdamın etkisiyle bahse konu fon desteklerinin 
sağlandığı bölgelere göç hareketleri gerçekleşmektedir. Todaro (1969) ve Harris (1970) 
gelişmekte olan ülke ekonomilerinde köyden kente göçlerin ekonomik büyüme üzerindeki 
etkilerini araştırmış ve kurdukları modelde köy ve şehir arasındaki gelir seviyesinde oluşan 
farkın gelir beklentisi olarak dikkate alınması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Yaptıkları 
çalışmada gelir beklentisi, köyden şehre göç edenlerin şehirde iş sahibi olabilme ihtimali ile 
ilişkilidir. Göç edilen şehirde işsizlik oranı yüksekse iş imkânı düşük olacağından yüksek gelir 
beklentisi de düşük olacaktır. Yani göçler sadece gelir farklılıklarından değil, aynı zamanda 
işsizlik oranlarına bağlı olarak da değişim göstermektedir. Araştırmanın amacı, mikro kredi 
uygulamaları ve KOSGEB destek programlarının istihdam üzerine etkisinden hareket ederek 
iç göç üzerindeki etkilerini incelemektir. Literatür taraması yapıldığında mikro kredi ve 
KOSGEB tarafından verilen destek kredilerinin istihdam üzerinde pozitif yönde etkili olduğu 
sonucuna varılmıştır. İç göç, istihdam, verilen mikro kredi tutarları ve KOSGEB tutarlarının 
değişken olarak ele alındığı bir model kurularak, söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin 
tespit edilmesi için ampirik çalışma yapılacaktır. Ekonometrik çalışma sonucunda mikro kredi 
ve KOSGEB desteklerinin iç göç üzerinde pozitif etkisinin olacağı sonucuna ulaşılması 
beklenmektedir. 
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THE EFFECT OF MICRO-CREDIT AND KOSGEB SUPPORTS ON 
INTERNAL MIGRATION 

 
Abstract 

The phenomenon of migration is considered as an investment in human capital in the 
literature of growth and development economics. the formation of the social structure in 
Turkey it is possible to say that effective internal migration. The individual who is physically 
in the migration movement is able to make rational decisions by making a cost and benefit 
analysis that will be provided by the migration itself. In the studies on migration, it has been 
suggested that many factors are determinative in the decision of immigration. These; 

• Unemployment in rural areas, 
• Natural disasters such as earthquakes, floods, landslides and droughts, 
• Security issues in the area of residence, 
• Agricultural land shortage in rural areas where fertility rate is high, 
• Social and cultural services in cities for middle and upper income groups, 
• The educational opportunities in rural areas are more limited compared to cities. 

The data regarding employment opportunities and economic expectation are more effective 
when migrating to the country. 

Turkey and the international level of Grameen Bank, Women's Work Foundation (KEDV) 
and Economic Support Micro Enterprise (MAYA) are established as non-governmental 
organizations to provide assistance for new employment opportunities. The purpose of the 
microcredit and KOSGEB supports is; to provide low interest rates and unsecured funding to 
those who are willing to contribute to economic life and those who will start a new business 
or who want to develop their current job. With the effect of employment, migration 
movements take place in the regions where these fund supports are provided. Todaro (1969) 
and Harris (1970) investigated the impacts of migration from rural to urban areas in 
developing economies on economic growth and suggested that the difference in income level 
between village and city should be taken into consideration as income expectation. In their 
study, income expectancy is related to the possibility of migrants from the village to the city. 
If the unemployment rate in the migrated city is high, the expectation of high income will be 
low as job opportunities will be low. In other words, migration varies not only from income 
differences but also from unemployment rates. The aim of the study is to examine the effects 
of micro credit applications and KOSGEB support programs on internal migration by acting 
on their impact on employment. When the literature review is done, it is concluded that the 
support credits provided by micro credit and KOSGEB have a positive effect on employment. 
An empirical study will be conducted to determine the relationship between internal variables, 
employment, microcredit amounts and KOSGEB. As a result of econometric study, it is 
expected that micro credit and KOSGEB support will have a positive effect on internal 
migration. 

Key Words: Internal Migration, Micro Credit, KOSGEB, Employment. 
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Türkiye’de Yazılı Basın Aracılığıyla Suriyeli Göçmenler Vakasının Toplumun 
Kutuplaştırılmasında Siyasi Bir Araç Haline Dönüştürülmesi  

Doğan Subaşıoğlu7 

Mustafa Kara** 

 

Özet 

Dünya kamuoyunda Arap Baharı olarak bilinen ve 2010 yılı sonlarında Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu’daki baskıcı rejimlere karşı isyana dönüşen olaylar, bölge ülkelerinin, yanı sıra Batı 
ülkelerinin de müdahaleleriyle bölgede siyasal ve toplumsal karmaşaya yol açmıştır. Zengin 
petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip bölgede yaşanan sorunlar nedeniyle yüz binlerce insan 
ölmüş, milyonlarcası ise göçmen haline gelmiştir. Göçmenler öncelikle kendileri gibi 
Müslüman olan, görece daha iyi ekonomik ve sosyal imkânlara sahip ülkelere yönelmişlerdir. 
Türkiye, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki köprü durumu ve ortak sınıra sahip olması, 
ekonomik ve sosyal şartlarının bölge ülkelerine göre iyi olması, Osmanlı Devleti döneminden 
gelen tarihi ve kültürel bağlar gibi nedenlerle özellikle Suriyeli göçmenlerin ilk tercihleri 
arasında yer almıştır. Suriye’den Türkiye’ye yaşanan yoğun göç hareketliliği Türkiye’nin 
ekonomik ve sosyal yapısını da etkilemiş, konu siyasal ortamlarda, yazılı ve görsel basında, 
sosyal medyada çeşitli tartışmalara neden olmuştur. Bu kapsamda araştırmanın problemi, 
Türkiye’de yazılı basın aracılığıyla, Suriyeli göçmenler vakasının toplumun 
kutuplaştırılmasında bir araç olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesidir. Araştırmada, 
Suriyeli göçmenler vakası yazılı basın haberlerinde nasıl ele alınmıştır? Suriyeli göçmenler 
vakasında köşe yazarları hangi iddiaları öne çıkarmışlardır? Yazılı basındaki Suriyeli 
göçmenlerle ilgili haberler ve köşe yazıları toplumu siyasal bakımdan kutuplaştırmış mıdır? 
sorularına cevap aranmıştır.  Araştırmanın amacı, Türkiye’de yazılı basın aracılığıyla Suriyeli 
göçmenler vakasının toplumun kutuplaştırılmasında nasıl bir siyasal araca dönüştürüldüğünü 
açıklamaktır. Araştırma Türkiye’de Suriyeli göçmenler konusunda yazılı basında yer alan 
haberler ve köşe yazılarını kapsamaktadır. Ancak, zaman kısıtı nedeniyle araştırma Avrupa 
Birliği (AB) ile Türkiye arasında 2013’te imzalanan Geri Kabul Antlaşması üzerine yazılı 
basında Yenişafak-Milliyet ve Cumhuriyet-Sözcü gazetelerinde yer alan haberler ile köşe 
yazarlarının yazılarıyla sınırlandırılmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden çoklu örnek 
olay araştırması şeklinde tasarlanmıştır.  Geri Kabul Antlaşması kapsamında adı geçen 
gazetelerde yer alan haberler ile köşe yazarlarının makaleleri örnek olarak incelenmiştir. 
Veriler doküman incelemesi yöntemiyle toplanmış ve içerik analizine tabi tutularak 
çözümlenmiştir. Sonuçta, Türkiye’de yazılı basın aracılığıyla Suriyeli göçmenler vakasının 
toplumun kutuplaştırılmasında siyasi bir araca dönüştürüldüğü anlaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Suriyeli göçmenler, Geri Kabul Anlaşması, toplumsal kutuplaşma, 
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Transformation Into a Political Instrument The Case of Syrian Migrants to 
Polarize Society Through The Written Press 

 

Abstract 

The events, which are known as the Arab Spring in the world public opinion and turned into 

rebellion against oppressive regimes in North Africa and the Middle East at the end of 2010, 

have caused political and social confusion in the region with the interventions of the countries 

in the region as well as Western countries. Hundreds of thousands of people have died and 

millions have become immigrants due to problems in the region with rich oil and natural gas 

reserves. The immigrants first turned to countries that were Muslims like themselves, with 

relatively better economic and social opportunities. Turkey, such as having the bridge 

situation and common border between Asia and Europan continent, economic and social 

conditions to be better than those of the country, the Ottoman Empire historical ties and 

cultural coming period, was among the reasons the first choice of the particular Syrian 

migrants. From Syria to Turkey experienced high migration mobility has affected Turkey's 

economic and social structure, has led to several discussions in political environment, written 

and visual media and social media. In this context, the problem of the research, through the 

written press in Turkey whether the case of Syrian migrants is used as a tool for polarization 

of society, is determined. In the study, how was the case of Syrian migrants discussed in the 

press? What allegations did the columnists highlight in the case of Syrian migrants? Did the 

news and columns about Syrian immigrants in the print media polarize the society politically? 

questions were sought. The purpose of the study, the case of Syrian migrants through the 

written press in Turkey is to explain how the society is polarized into a political tool. 

Research contains news and columnes about Syrian migrants in the print media in Turkey. 

However, research, Readmission Agreement signed in 2013 between Europan Union (EU) 

and Turkey was adopted key concept, on the news and the columns of Yenişafak-Milliyet and 

Cumhuriyet-Sözcü in the written press, is limited. The research was designed as a 

multisampling study from qualitative research designs. Within Readmission Agreeement, the 

news and the columnes are examined as example articles. Data were collected by document 

analysis method and analyzed by content analysis. All in all, through the written press in 

Turkey, the case of Syrian migrants are transformed into a political tool in the polarization of 

society. 

Key words: Syrian migrants, Readmission Agreement, social polarization, politics, Turkey. 
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Göç İle Gelen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları: Sakarya 
Üniversitesinde Yapılan Bir Araştırma 

 
     Elvan Okutan∗   

Özet  

İnsanlık tarihi kadar eski olan göç olayları kimi zaman toplumları yaşanılan olumsuzluklar 
doğrultusunda zorunlu olarak, kimi zamanda daha iyi yaşam koşulları elde etmek amacı 
“gönüllü” olarak göç etme durumu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Göçün geçmişten 
günümüze gelmiş bir kavram olması ile birlikte beraberinde ekonomik, sosyal, kültürel ve 
siyasal düzeyde birçok etkisi olan bir olgu olduğu ve toplumları çok farklı boyutlarda 
etkileyen yönleri olduğu görülmektedir. Göç toplumların dinamiklerini her dönemde 
etkilemiştir ve etkisini hissettirmeye de devam etmektedir.  Bu nedenle göç araştırmaları hem 
akademide hem de genel kamuoyunda ilgi odağı haline gelen konulardan biri durumundadır. 

Yapılan bu araştırmalar incelendiğinde göçün birçok alanda çalışıldı, göç kavramı ve 
toplumdaki yansımaları ve tüm bu verilerin göçmenler ve göç alan ülkeler açısından ele 
alındığı görülmektedir. Ancak konunun göçle Türkiye’ye yerleşen yabancı uyruklu üniversite 
öğrencilerin yaşadıkları sorunlar açısından yaklaşan pek bir araştırmanın olmadığı 
görülmektedir. Göçün beraberinde getirdiği sorunlarla birlikte birde yabancı uyruklu öğrenci 
olarak yaşanılabilecek sorunların olabileceği gerçeği bu araştırmanın yapılmasında temel 
inceleme alanı olarak belirlenmiştir. Çünkü konuları ayrı ayrı elen alan çalışmalara 
rastlanmakla birlikte konunun birlikte ele alındığı çalışmalara ilgili literatürde 
rastlanmamaktadır. 

Bu düşünceden hareketle bu çalışmanın amacı göç ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin 
sorunları olarak belirlenmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda araştırmada bu öğrencilerin 
hem göçten kaynaklı sorunları hem de yabancı uyruklu öğrenci olmasından kaynaklı 
yaşadıkları sorunların incelenmesi ve konuya bu açıdan bakılarak bu sorunların irdelenmesi 
amaçlanmaktadır. Belirlenen bu amaç doğrultusunda araştırmanın evrenini Sakarya 
üniversitesinde öğrenim gören göç ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. 
Araştırma öncesi yapılan inceleme sonrasında Sakarya üniversitesinde hali hazırda öğrenim 
görmekte olan göç ile gelen yabancı uyruklu çok sayıda öğrencinin olduğu tespit edilmiş, 
ancak araştırma kapsamında bu öğrencilerden Suriye uyruklu olanların alınması kısıt olarak 
belirlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi olan mülakat yöntemi kullanılarak bu 
öğrencilerin mevcut durumu tespit edilerek, hem göç ile birlikte yaşadıkları sorunlar hem de 
yabancı uyruklu öğrenci olmasından kaynaklı yaşamakta oldukları sorunları ortaya 
konulmaya çalışılmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, göç ile gelen yabancı uyruklu 
öğrencilerin; hukuki, ekonomik, barınma, sağlık, psikolojik, kültürel, sosyal, toplumsal 
uyuma ilişkin, dil, iletişim ve akademik sorunlarla karşılaştıkları söylenebilir. 
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Problems Of Foreign Students That Migrated: A Research In Sakarya 
University 

Abstract 

Immigration events that are as old as human history sometimes leave their societies 
confronted with the situation of volunteer as a necessity to achieve better life conditions.  
It is seen that migration is a concept that has come from the past to the present, and that it is a 
phenomenon that has many impacts on economic, social, cultural and political level and has 
aspects affecting societies in many different dimensions. The fact that there are many factors 
that influence the dynamics of societies is that they have affected the dynamics of societies in 
every period, and the effect has been observed. Therefore, migration research is one of the 
subjects that has become a focus of interest both in academia and in the general public. 

When these researches are examined, it is seen that the immigration has been studied in many 
areas, the concept of migration and the fact that these data are handled in terms of the 
countries that take migrants and migrants and their reflections in society. However, it is seen 
that there is not much research approaching the problems of foreign students who settled in 
Turkey. In addition to the problems brought by migration, the fact that there may be problems 
that may be experienced as a foreign national student is the main area of study in this 
research. Because there are studies that take the subjects separately, but the studies are 
discussed together in the relevant literature. 

The aim of this study was determined as the problems of foreign students who came with 
immigration. The aim of this study is to investigate the problems of both these students due to 
migration problems and foreign students, and to examine these problems by looking at the 
subject from this perspective. The purpose of this study, the population of the study consists 
of the foreign students who are studying at Sakarya University.It has been determined in pre-
research investigation that there are a large number of foreign students  in Sakarya University 
who are currently studying, however, within the scope of this study, it was determined that 
receiving Syrians from these students was a constraint. In this research, by using qualitative 
research interview method, the current situation of these students is determined and  it is tried 
to determine what the problems they experience with the migration as well as the problems of 
foreign students such as economical, legal, residential, health, psychological, cultural. 

Keywords: Migration, Migration Issues, Foreign Students 
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Sendikaların Göçmen Politikaları: Kucaklayıcı mı, Dışlayıcı mı? 

Emirali Karadoğan∗ 

Özet 

Göç olgusunun, insanlık tarihi boyunca devamlı var olduğunu ve gelecek dönemde de bunun 
aynı şekilde varlığını sürdüreceğini söylemek hatalı olmayacaktır. Göçmen kişi ve gruplar, 
göç ettikleri bölgelerde, doğal olarak geldikleri yerden farklı konumda olacakları için, çeşitli 
zorluklara göğüs germek zorunda kalmaktadırlar. Bu zorlukların kaynağı genelde geldikleri 
hedef ülkedeki tutum ve davranışlar olduğu gibi, bazı durumlarda zorlukların kaynakları 
bizzat kendileri olabilmektedirler.  

Göçmenler ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi olarak görülürken, bir 
yandan da ülkenin refah hizmetlerinin, sosyal içermeyi/uyumu tehdit eden yabancılar olarak 
görülmekteler. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yoğun bir şekilde artan göç 
dalgasıyla beraber, bu emekçi grubun sorunları daha da belirginleşmeye başlamıştır. 
Kapitalist sistemden kaynaklanan, teknoloji destekli sermayenin merkezileşmesine bağlı 
olarak, işsizliğin ve sömürünün artması, sınıfsal farkların artması, örgütlenmeye bağlı olarak 
kazanılan hakların budanması, ücret ve sosyal hakların iyice kötü yönde ilerlemesi sonucunu 
doğurmuştur. Sonuç olarak işçi sınıfı için ne kadar kazanılmış hak varsa, hepsinin karşısına 
sermayenin gücü çıkmış ve bütün emekçiler kötü çalışma ve ücret koşullarına 
sürüklenmişlerdir. Bu süreçte göçmenler, yerli işçilerle kıyaslandığında daha kötü çalışma 
koşullarına sahip olmuşlardır.    

Göçmen işçiler hedef ülkede haklarını savunmak için doğal olarak sendikal yapılara yakın 
olmak ve onların bünyesinde yer almak zorundadırlar.  Aynı şekilde sendikalarda ulusal 
pazarlık gücünü elinde tutmak için daha fazla üyeye ihtiyacı oluğundan, göçmen olgusunu, 
hem yerli hem de göçmen işçiler için pozitif yönde değerlendirmek zorundadırlar. 

Sendikaların göçmen işçilere karşı tutumu dönemsel farklılıklar göstermiştir ve göstermeye de 
devam etmektedir. Bu tutum değişikliği sendikaların göçmenleri kabul etme ya da dışlaması 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu sendikal tutum elbette ülkeler arasında da farklı şekillerde 
görülmektedir. 

Bu çalışmada, göçmenlerin ya da sendikaların genel sorunlarına değinilmeyecektir. 
Çalışmanın amacı göç olgusu ile beraber sendikalarda ortaya çıkan göç ve göçmen 
politikalarını açıklamaya çalışmaktır. Bu bağlamda da hem Avrupa’da hem de Türkiye’deki 
sendikaların göçmenlere bakışları ve onlara yönelik politikalarının incelenecektir. Bu 
çalışmada öncelikle sendikaların göçmen politikalarını etkileyen faktörlere değinilecek daha 
sonra da sendikaların göçmen işçilere yönelik tutmalarında yaşanan dönüşümlerin izi 
sürülecektir.  Bu bağlamda literatür taraması verileri ile birlikte sendikaların bu konudaki 
yayınları ve görüşülen sendikacılardan elde edilen veriler çerçevesinde analiz yapılacaktır.   

 

Anahtar kelimeler: Göç, Göçmen, Göçmen emeği, Sendika, Çalışma Koşulları… 
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Immigrant Policies Of The Unions: Is It Embracing or Exclusive? 

 

Abstract 

It will not be wrong to say that the phenomenon of migration has existed throughout the 
history of humanity and that this will continue to exist in the same way in the future. 
Immigrant persons and groups are forced to face various challenges, as they will be in a 
different position from where they migrate. The source of these difficulties is the attitudes and 
behaviors in the target country, and in some cases the sources of difficulties can be 
themselves. 

While migrants are seen as one of the most important elements of economic development, 
they are also seen as foreigners threatening welfare services, social inclusion / harmony of the 
country. Especially after the Second World War, the problems of this laboring group started 
to become more evident with the intensely increasing wave of migration. Due to the 
centralization of the technology supported capital arising from the capitalist system, the 
increase of unemployment and exploitation, the increase of class differences, the pruning of 
the rights gained due to the organization, and the worsening of the wages and social rights 
have resulted. As a result, for the working class, whatever power has been earned, the power 
of capital has emerged against all of them and all the laborers have been dragged into poor 
working and wage conditions. In this process, migrants had worse working conditions 
compared to domestic workers. 

Immigrant workers must naturally be close to and take part in trade union structures to defend 
their rights in the target country. Likewise, because trade unions need more members to retain 
national bargaining power, they have to positively consider the migrant phenomenon for both 
domestic and migrant workers. 

The trade unions' attitude towards migrant workers showed periodic differences and 
continued to show. This change of attitude is the way that unions accept or exclude 
immigrants. This trade union attitude is also seen in different ways among the countries. 

In this study, the general problems of migrants or unions will not be mentioned. The aim of 
this study is to explain the immigration and immigration policies that emerged in trade unions 
together with migration phenomenon. In this context, both in Europe also it looks to migrants 
Trade unions in Turkey and will be examined for their policies. In this study, firstly the 
factors affecting the immigration policies of the unions will be mentioned and then the 
transformations of the unions' behaviour  towards the migrant workers will be traced. In this 
context, an analysis will be made within the framework of literature review data on trade 
unions' publications on this subject and data obtained from the trade unionists interviewed. 

 

Key words: Migrant, Imigration, Migrant Labour, Trade Union, Working Conditions  

 

 

 



 

53 
 

 

Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetleri: Sakarya İli 
Örneği 

Filiz CİCİOĞLU∗ 

Elvan OKUTAN∗ 

Özet  
Geçmişten günümüze süregelen ve dünyadaki en önemli toplumsal sorunların başında gelen 
savaşlar ve çatışma ortamları nedeniyle her yıl binlerce insan yaşadıkları ülkeleri terk ederek 
başka ülkelere göç etmektedir. 2011 Mart ayında Suriye’de başlayan savaştan kaçan çok 
sayıda Suriyeli komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
yaşanan en büyük mülteci akını olarak kabul edilen bu sorun, uluslararası camiadan gerekli 
ilgi ve desteği görmemiş ve pek çok küresel ve bölgesel aktör, bu soruna duyarsız kalmıştır. 
Türkiye ise kendisine sığınan 3 milyondan fazla mülteciyi uygulamış olduğu “açık kapı 
politikası” ile misafir etmekte ve onların sorunlarını çözmeye yönelik adımlar atmaktadır. 
Türkiye’ye gelen sığınmacıların bir kısmı kamplarda yaşarken büyük bir kısmı da ülkemizin 
çeşitli yerlerinde kendi imkanlarıyla yaşamaktadır. Suriyeli sığınmacılar ile ilgili devletin 
sosyo-ekonomik politikaları mevcuttur. Fakat bu politikalar toplumsal entegrasyonu 
sağlamakta yeterli gelmemekte ve sığınmacıların sorunlarını çözme konusunda devlet, eksik 
kaldığı alanları doldurma konusunda sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç duymaktadır. Başta 
barınma ve beslenme olmak üzere, sağlık, eğitim, güvenlik, psiko-sosyal ve hukuki destek 
vererek hem temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hem de toplumsal entegrasyonu sağlama 
konusunda STK’lar siyasal iktidara destek olmaktadırlar. Yerel ölçeklerde de STK’ların farklı 
faaliyetlerle bu çalışmaları desteklediği görülmektedir.  
 
Türkiye’ye sığınan Suriyelerin yaklaşık 8 bini Sakarya’da ikamet etmektedir. Fakat bu sayı 
sadece kayıtlı kişilerin sayılarını oluşturmaktadır. Kayıtsız olanlar ile birlikte bu sayının on 
binleri aştığı ifade edilmektedir. Sakarya, bu rakamlarla çevre iller arasında 3. Sırada yer 
alarak bu sorunun önemli boyutlarda yaşandığı illerden birisidir.  
Bu verilerden hareketle bu çalışmada Sakarya ilinde Suriyeli sığınmacılarla ilgili faaliyette 
bulunan başlıca STK’lardan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İnsan Hak ve 
Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Yedi Beyza Derneği, Yardımeli Derneği ve Mülteci 
Destek Derneği (MUDEM)’nin çalışmaları incelenecektir. Bu çerçevede bu STK’larla nitel 
araştırma yöntemi olarak yarı-yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılacak ve sonuçlar NVivo 
programı kullanılarak analiz edilecektir.  
Anahtar Kelimeler: sığınmacı, Sakarya, STK 

 
Civil Society Organizations’ Activities for Syrian Refugees: The Case of Sakarya 

Province 
Abstract 
 
From the past to the present, because of the wars and conflicts which have been one of the 
ongoing and most important social problems in the world, each year, thousands of people 
migrate to other countries. A large number of Syrians fleeing the war that started in Syria in 
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March 2011 had to take shelter in neighboring countries. This problem which is 
acknowledged to be the largest influx of refugees since the Second World War, did not 
receive the necessary attention and support from the international community and many 
global and regional actors remained insensitive to this problem. Yet,  Turkey which has 
implemented an open door policy for the refugees, who took refuge in the country has 
accepted more than 3 million refugees and has been taking steps to resolve their problems. 
While some of the refugees coming to Turkey live in camps, the large part of them live in 
various parts of the country with their own means. The government of Turkey has socio-
economic policies regarding the Syrian refugees. However, these policies are not sufficient to 
ensure social integration and, in order to solve the problems of the refugees; the government 
needs civil society organizations to fill the areas where the government is insufficient to fill. 
Housing and nutrition being in the first place, NGOs provide not only health, education, 
security, psycho-social and legal support; they also support the government to meet refugees’ 
basic needs and to ensure social integration. At local scales as well, it is seen that NGOs 
support these works with various activities. 
 
About 8 thousand of Syrians who took refuge in Turkey have been residing in the province of 
Sakarya. However, this number comprises of the number of only registered Syrians living in 
Sakarya. Together with the unregistered ones, it is estimated that this number exceeds tens of 
thousands. With these numbers, Sakarya which occupies the third place among the 
surrounding cities is one of the provinces where this problem is being experienced in 
significant dimensions. Based on these data, in this study the activities of the Association of 
Women and Democracy (KADEM), Human Rights and Freedoms Humanitarian Relief 
Foundation (IHH), Seven Beyza Association, Yardımeli International Aid Association and 
Refugee Support Association (MUDEM) will be examined. Within this framework, semi-
structured interview technique will be used with these NGOs as a qualitative research method 
and by using NVivo program the results will be analyzed. 
 
Keywords: Refugee, Sakarya, NGO 
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Batı-Dışı Bir Kadın Aktivist: Tevekkül Karman 

 

Filiz CİCİOĞLU8 

 
Özet  
 
Tunus’ta Muhammed Buazizi isimli seyyar satıcının geçim sıkıntısı nedeniyle kendini 
yakması sonucu fitili ateşlenen Arap Baharı sürecinde ülkelerine demokrasi, temel hak ve 
özgürlükler ve barış getirmek için yapılan eylemlere büyük ölçüde destek veren kadınlar, bu 
devrimlerin başarısında önemli roller oynamışlardır. Arap uyanışı diye de adlandırılan bu 
süreçte adil ve serbest seçimlerin gerçekleşmesi, siyasi haklar ve kişisel özgürlüklerin elde 
edilmesinin yanı sıra kadın haklarının gelişmesi de beklentilerin arttığı konuların başında 
gelmektedir. Arap Baharı sürecinde önemli rol oynayan Arap kadınları, otoriter rejimlere 
karşı gerçekleşen protestolara büyük sayılarda katılım göstererek reformların demokrasi, 
sosyal adalet, özgürlük, haysiyet, eşitlik getireceğine ve kendilerine ilişkin hakları 
genişleteceğine inanmışlardır. 
 
Arap Baharı sürecinden yoğun bir şekilde etkilenen ve eylemlerden sonra rejim değişikliği 
yaşayan ülkelerden biri de Yemen’dir. Kadın hakları konusunda son derece düşük bir profile 
sahip olan ülkede gösteriler Şubat 2011’de başlamış ve kadınların sokağa dahi çıkmalarının 
yasak olduğu ülkede kadınlar peçeleri ile bu gösterilere katılmışlardır. On binlerce Yemenli 
kadın başkent Sana sokaklarında yürüyüşlere katılmış ve yolsuzlukları ve ekonomik krizi 
protesto etmişlerdir. Bu protestolarda en çok dikkat çeken isim gazeteci ve Zincirleri Olmayan 
Kadın Gazeteciler isimli sivil toplum örgütünün başkanı olan Tevekkül Karman’dır. Yemen 
halkı tarafından kendisine "Demir Kadın" ve "Devrimin Anası" adı verilen Karman, 2011 
yılında Nobel Barış Ödülünü almıştır. Böylece Nobel Ödülünü alan ilk Yemenli, ilk Arap 
kadın unvanının yanı sıra, bu ödülü alan ikinci Müslüman ve en genç kadın oldu. 
 
Sivil aktivizm Avrupa’da gelişen ve hak ve özgürlükleri ön plana çıkaran bir kavranış 
biçimine sahiptir ve bu yönüyle Doğu toplumlarında sivil hareketleri aramak çoğu 
akademisyen tarafından kabul edilmeyen bir gerçekliktir. Bugün batılı bir kavram olarak sivil 
toplumu ele aldığımızda Ortadoğu’da sivil toplumdan bahsetmek güçleşir. Ancak farklı 
toplumsal dinamikler ekseninde konuya yaklaşıldığında bu coğrafyada da –özellikle Arap 
Baharı sürecinde- sivil canlanmalarla karşılaşılmaktadır. Sivil hareketlerin bu kadar sınırlı 
olduğu bir coğrafyada henüz temel hak ve özgürlüklerine dahi kavuşamamış kadınların bir 
aktivist olarak ortaya çıkması ve kitleleri peşinden sürüklemesi dikkati çekmeye değer 
niteliktedir. İşte bu nedenle bu çalışmada bu başarıyı elde ettiği düşünülen Tevekkül Karman 
özelinde, Arap Baharı sürecinde kadın aktivistlerin rolleri incelenecek ve Batı-dışı bir 
coğrafyada kadın aktivistlerin neler yapabilecekleri analiz edilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Yemen, Arap Baharı, kadınlar, Tevekkül Karman 
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A Non-Western Woman Activist: Tevekkül Karman 

 
Abstract 
 
During the Arab Spring process which broke out in Tunisia as a result of the incident of a 
peddler Mohamed Bouazizi’ setting himself on fire due to the difficulties of living, women 
who have supported the demonstrations to bring democracy, fundamental rights and 
freedoms, and peace have played an important role in the success of these revolutions.  
 
In this process which is also called as Arab awakening, the realization of fair and free 
elections, the achievement of political rights and personal freedoms, as well as the 
development in women’s rights, are among the prior issues that expectations increased for. 
Arab women, who by widely attending demonstrations played an important role in the Arab 
Spring process, believed that the reforms would bring democracy, social justice, freedom, 
dignity, equality and broaden their rights to the protest against the authoritarian regimes. 
 
Yemen is one of the countries which have been heavily influenced by the Arab Spring process 
and has experienced a regime change after the revolutionary movements. Demonstrations in 
the country, which has a very low profile about women's rights started in February 2011, and 
in a country where women were not allowed to go out into the streets, women participated in 
these demonstrations with their nigabs. Tens of thousands of Yemeni women participated in 
marches in the streets of Sana’a and protested the corruption and the economic crisis.  
 

The most prominent name in these protests is the journalist Tevekkül Karman, who is the 
president of a non-governmental organization called “Women Journalists without Chains”. 
Karman is recognized as “Iron Woman” and “Mother of the Revolution” by the Yemeni 
people and was given the Nobel Peace Prize in 2011. Thus, as well as gaining the title of 
becoming the first Yemeni and the first Arab woman she also became the second Muslim and 
youngest woman to receive this award. 
 
Civil activism has a form of conception that is evolving in Europe and emphasizing rights and 
freedoms, and in this respect, it is a reality that is not acknowledged by most academics to 
seek civilian movements in Eastern societies. Today, when we consider civil society as a 
Western concept, it becomes difficult to talk about civil society in the Middle East. However, 
when the subject is approached in terms of different social dynamics, it is seen that civility 
flourish in this region-especially during the Arab Spring process. 
 
It is worth noting that women, who have not yet reached their basic rights and freedoms in a 
region where civil movements are very limited, have emerged as an activist and led the 
masses behind them. For this reason, in the case of Tevekkül Karman, who is believed to have 
achieved this success, in this study, the role of women activists in the Arab Spring process 
will be examined and what can the women activists do in a non-Western region will be 
analyzed. 
 
Keywords: Yemen, Arap Spring, Women, Tevekkül Karman 
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Göçmen Sorunlarının Topluma Aktarılmasında Sosyal Medyanın Rolü 

Filiz EROĞLU∗ 
Elçin BAYRAKTAR KÖSE∗∗ 

Hale ÇOLAKOĞLU∗∗∗ 
 

Özet 

İnsanoğlunun mekânsal değişikliğini ifade eden göç genellikle siyasal olaylar, savaş, 
ekonomik bunalım gibi durumların ardından meydana gelmektedir. Özellikle, zorunlu olarak 
gerçekleşen göçlerin göçmenler üzerinde birtakım olumsuz etkileri olmakta, göç öncesinde, 
göç sırasında ve göçün ardından, yerleşilen yeni coğrafyada göçmenler farklı sorunlarla 
karşılaşmaktadır. Sağlık sorunlarının yanı sıra sosyo-kültürel, ekonomik ve psikolojik 
zorluklar yaşayan göçmenlerin bu durumları bazı kesimlerce mercek altına yatırılmakta, 
kamuoyunun ilgisini konuya çekmek adına çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Son on 
yılda hayatımıza derinden giren sosyal medyanın, bu aktivitelerin neredeyse maliyetsiz 
şekilde oluşturulması, paylaşılarak daha fazla insana iletilmesi açısından oldukça verimli bir 
platform oluşturduğu söylenebilir. Göçmenlerin sorunları da bu bağlamda sosyal medya 
üzerinde paylaşılmakta, dünyanın her yerinde çok sayıda insana kısa zamanda ulaşılmaktadır. 
Amaç bazen istenen algının oluşturulması iken bazen somut çözümler üretilebilmektir. Bu 
çalışma, göçün ve göçmenliğin sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm üretmek için sosyal 
medyanın nasıl kullanıldığını örnekler yoluyla açıklama amacı taşımaktadır. Literatürde bu 
konuda yapılan ilk çalışma olması nedeniyle bundan sonra yapılacak çalışmalara zemin 
hazırlaması umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler Sosyal Medya, Göçmen, Göç. 

 

The Role of Social Media on Delivering Immigrant Problems to the Society 

Abstract 

Migration, which expresses the spatial change of human beings, usually occurs after political 
events, war, economic crisis. In particular, migration has a number of negative impacts on 
migrants, and migrants face different challenges before, in and after migration. In addition to 
health problems, the situations of migrants who have socio-cultural, economic and 
psychological difficulties are put under the spotlight by various parties and various activities 
are carried out to attract the attention of the public. It can be said that the social media, which 
entered deeply into our lives in the last decade, has created a very efficient platform in terms 
of creating these activities with almost no cost and sharing them with more people. In this 
context, problems of immigrants are shared with many people all around the world on this 
social media platform in the shortest time. The aim may be creating a specific perception 
among people or creating tangible solutions for the problems. This study aims to represent 
how social media is used to get attention about the problems of immigrants and also create 

                                                           
∗ Dr. Öğr.Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF, İşletme Bölümü 
∗∗ Arş.Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF, İşletme Bölümü 
∗∗∗ Arş.Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF, İşletme Bölümü 



 

58 
 

solutions. Because it is the first study about the role of social media on the problems of 
immigrants, it is hoped that it establishes a ground for the next research about this topic.  

 Keywords: Social media, Migrant, Migration 
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STK’ların Çocuklarda Çevre Bilinci Oluşturmada Etkisi: TEMA Vakfı Çanakkale 
Örneği İncelemesi 

Güler Kaya∗ 

Özet: 

        Sanayileşme birçok şeyi değiştirdiği gibi çevre üzerinde de çeşitli etkilere sebep olarak 
çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etki ise insanlar tarafından faal hale 
getirilmektedir. İnsanın çevreyi sınırsızca kullanması sonucunda çevre sorunları meydana 
gelmektedir. Sanayileşmenin sağladığı faydalara ek olarak çevre sorunları da artış 
eğilimindedir. 

        İnsan çevre de yaptığı bu tahribatla hem kendini hem gelecek nesilleri ve hem de diğer 
canlıları tehlikeye sokmaktadır. Neyse ki bu tehlikenin farkına varan insanlar da yok değildir. 
Bu tehlikeye dur denmezse oluşacak tahribatın farkına varan insanlar bunu yok etmek için 
çözüm arayışları içine girmişlerdir. Çevre bilinci oluşturmak bu yolda düşünülen en doğru 
çözümlerden biri olmuştur. Bütün bu çevre sorunlarını giderecek olan insandır ve insan bunu 
ancak çevre hakkında doğru bilgiye sahip olabilirse yapabilir. Çevre bilinci çocuk yaşlarda 
edinilmeye başlarsa ülkemizin, dünyanın ve bütün canlıların geleceği için çok büyük bir adım 
atılmış olur. İnsana bu çevre bilincini ve çevresel duyarlılığı kazandıracak olan birçok faktör 
vardır, STK’lar bu faktörlerden sadece biridir.  İşte bu doğrultuda STK’lar çok iyi birer 
çözüm yolu olarak düşünülmüştür. STK’lar aracılığıyla yapılan etkinlikler, bilgilendirmeler 
ve eğitimler çevreyi kurtarma yolunda büyük bir yarar sağlar.  

        Bu çalışmayla çevreyi sürdürülebilir hale getirmede çevresel bilincin önemine değinerek 
ve TEMA Vakfı çalışmalarına yer vererek çevre duyarlılığı oluşturma amaçlanmıştır. 
Çalışmanın cevap aradığı temel sorun çocuklar da çevre bilinci oluşturmada STK etkisinin ne 
kadar olduğudur. Çalışma kapsamında literatür de yer alan çevre çalışması ile ilgili kaynaklar 
taranmış ve TEMA vakfının bu alanda yaptığı çalışmalar incelenerek veriler aktarılmıştır. 
Araştırma da kullanılan yöntem literatür özeti çıkarmaktır.  

         Sonuç olarak; Tüketim toplumunun yükselişi ile birlikte tüketimin sınırları giderek 
genişlemekte, mal, ürün ve hatta hizmetin ötesinde; ormanların, doğal yaşamın, suyun, 
havanın tüketimine kadar uzanmaktadır. Böylece, tüketim ve tüketime yönelik üretim 
yaklaşımı, doğal kaynaklara büyük ölçüde zarar vermektedir. Bilinçsiz tüketim bir taraftan 
hammadde kaynaklarını olumsuz etkilerken öte yandan da çevreye zarar vermektedir. Bu geri 
döndürülmesi çoğu zaman imkânsız veya çok güç olan zararlı süreç, ancak bilinçli tüketimin 
yaygınlaşması ile önlenebilir. Çevre bilincinin ise çocuk yaşlarda edinilmesi gerekir. İnsan 
alışkanlıklarının çok zor değiştiğini bilmemiz bize çocukken verilen çevre eğitiminin ne kadar 
önemli olduğunu göstermiştir. Bu doğrultuda çalışmada çevre bilinci oluşturmada etkili 
yöntemler ve TEMA Vakfının bu konudaki çalışmaları detaylı olarak incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: STK, çevre, çevre bilinci, TEMA, çocuk 
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Effect of NGOs on Environmental Awareness in Children: TEMA 
Foundation Çanakkale Sample Review 

 

Abstract: 

 Industrialization has changed many thing as well as causing various effects on the 
environment negatively affects the environment. This effect is activated by people. 
Environmental problems occur as a result of human unlimited use of the environment. In 
addition to the benefits of industrialization, environmental problems tend to increase. 
 

  Human damage to the environment endangers itself, future generations and other 
creatures, fotunately, there are people who are aware of this danger. This people are looking 
for solutions eliminat the damage to the environment. Environmental awareness has been one 
of the most accurate solutions to be considered. The people who will solve all environmental 
problems and if people can have the right information about the environment. İf the awareness 
of the environment starts to be acquired in children’s ages, a big step has been taken fort he 
future of our country, the world and all living. There are many factors that give people 
environmental awareness and sensitivity. The NGO  is one of these factors. In this respect, the 
NGO was considered as a very good solution. Activities, information and training carried 
NGOs are of great benefit to the way of saving the environment.  

  With this study, it aims to create environmental awareness addressing the importence 
of environmental awareness is making the environment sustainable and including TEMA 
foundation studies. The main problem that the study seek to answer; How much is the effect 
of the NGO in creating environmental awareness in children. In the scope of the study,the 
sources related to environmental studies in the literatüre are scanned and the studies carried 
by TEMA Foundation in this field were analyzed and the data were trans ferred. The method 
used in the research is to produce a summary up the literatura.  

  As a result, the limits of consumption are increasing due to the increasing population 
of consumption, this extend beyond goods, product an deven service forests, natural life, 
water and air consumption. So, production approach towards consumption and consumtion 
damages on natural resources. Unconscious consumption negative effect raw material 
sourcesand damaging the environment. This beck process is often imposible or difficult to 
return the harmful process it can only be prevented by the spread of conscious consumption. 
Environmental awreness should be acquired in childhood. A very difficult change in human 
habits Show how important environmental education is. The study was examined in detail 
effective methods for creating environmental awareness and TEMA Foundation’s work on 
this subject. 

Keywords: NGO, environment, environmental awareness, TEMA, child 
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İç Göç Deneyimleyen Kadınlarda Yeni Kültürle Algılanan Yakınlığın 
Komşuluk İlişkileri Bağlamında İncelenmesi 

Hümeyra DERVİŞOĞLU AKPINAR * 

Ahu ÖZTÜRK ** 

 

Özet 

Göç bağlamında farklı kültürel arka plana sahip bireyler bir araya gelmektedir. Berry (1997) 
Kültürleşme Kuramı’nda bir araya gelen bu bireylerin arasındaki ilişkilerin paylaştıkları 
bağlamdan etkilendiğini vurgulanmaktadır. Allport (1954) ise, farklı gruplar arasında iyi 
ilişkiler geliştirmenin, grupların temas içinde olması ve birbirlerini tanıması ile mümkün 
olabileceğini öngörür. Komşular göçmenlerin etkileşime girdiği en yakın fiziksel çevreyi 
temsil etmekte ve göçmenin yeni kültür ile kuracağı ilişki komşularının kimler olduğundan 
etkilenmektedir (Miller ve diğerleri, 2009). Dolayısıyla göçmen için komşu ilişkileri, yeni 
kültür ile kuracağı etkileşim açısından bir gruplar arası geçiş sistemi niteliği taşımaktadır. Bu 
fikre göre, göçmenin yakın çevresinde aynı kültürden bireylerin olması bireyi iyi hissettirse 
de, yeni kültür ile bütünleşmesinin önünde bir engel oluşturabilir. Öte yandan göçmenin kendi 
kültüründen farklı kültürden komşulara sahip olması diğer kültürler ile temasını arttırırken, 
yeni kültürel gruptan daha yakın ilişkiler kurmasını sağlamaktadır. Bu kuramsal çerçeveden 
bakıldığında bu çalışmanın amacı kadın göçmen için önemli bir kültürel temas bağlamı olan 
komşuluk ilişkilerinin ve göçmenin yeni kültürden algıladığı yakınlık arasındaki ilişkiyi iç 
göç deneyimi bağlamında araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmanın örneklemini 
çoğunlukla Türkiye’nin doğusundan ve kuzeydoğusundan iç göç yoluyla Bursa, Ankara ve 
İstanbul illerinden birine yerleşmiş 215 kadın (20-60 yaş) oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri 
kadının öz bildirime dayalı elde edilen kültürel yakınlık algısı, komşularının kültürel kökeni, 
komşudan algılanan sosyal destek ve demografik bilgilerden oluşmaktadır. Tek Yönlü 
Varyans analizi kullanılarak ulaşılan sonuçlar, göçmen kadının komşularının kökenine bağlı 
olarak yeni kültürle algıladığı yakınlığın düzeyinin farklılaştığını göstermektedir. Komşuları 
hem kendi kültüründen hem de başka kültürlerden olan göçmenler, çoğu başka kültürlerden 
komşuları olan göçmenler ile karşılaştırıldığında yeni kültür ile anlamlı derecede daha fazla 
yakınlık algısı bildirmiştir. İlginç bir bulgu ise komşudan algılanan desteğin etkisi kontrol 
edildiğinde komşunun kültürel kökeni ve algılanan yakınlık arasında var olan anlamlı farkın 
ortadan kalkmış olmasıdır. Dolayısıyla sosyal desteğin etkisi kontrol edildiğinde yeni kültüre 
olan yakınlık tüm komşu gruplarında benzer şekilde algılanmıştır. Araştırmanın bulguları, 
komşuluk bağlamı ve yeni kültür ile kurulan ilişkinin etkileşimine odaklanarak, kültürleşme 
ve gruplar arası temas literatürü çerçevesinde tartışılmıştır.  

Anahtar Kelime: Kültürleşme, gruplar arası temas, komşunun kültürel kökeni, algılanan 
kültürel yakınlık, sosyal destek 
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Investigation of Perceived Proximity with the Host Culture of Migrant Women in the 
Context of Neighborhood Relations 

Abstract 

Migration is a context that brings individuals from different cultural backgrounds together. In 
the Acculturation Theory, Berry (1997) emphasized that the relations between these 
individuals are affected by the shared context . In addition, according to Allport (1954), 
developing good relations between different groups is possible by being in contact and getting 
to know each other). The neighborhood serves as the proximal physical environment for 
migrants to interact with the new cultural groups (Miller, et. al., 2009). The neighbor relations 
for immigrants serve as an intergroup transition system by establishing interactions with  
different cultural groups (Miller et al., 2009). The presence of individuals from the same 
culture facilities as a support for the migrant, but also creates an obstacle to integrate with the 
new culture. On the other hand, living in a neighborhood with other cultural groups increases 
the migrants contact and enables to establish closer relationswith the host group. Within this 
theoretical framework, the aim of this study is to investigate the links between women’s 
neighbor relations as an intergroup contact context and perceived proximity with the host 
culture for internal migration experience. The sample consists of 215 women (20-60 years old 
age) who experienced internal migrated from rural to one of the Turkey’s metropolitan four 
cities, namely Bursa, Ankara and İstanbul.The data of the study consist of the self-reports on 
women’s proximity perception for the host culture, cultural origin of the neighbors, perceived 
social support from the neighbors and demographic information. The results obtained by 
using One-Way Variance Analysis show that migrant women’s level of perceived proximity 
with the host culture differs depending on neighbors' cultural origin. Migrants having 
neighbors both from their own culture and from other cultures, reported a significantly higher 
perception of proximity with the host culture compared to migrants having more neighbors 
from only other cultures. An interesting finding is that, when the effect of the perceived social 
support from the neighbors is controlled, the significant difference of cultural origins of the 
neighbor groups on women’s’ perception of cultural proximity has disappeared. Therefore, 
when the effect of the perceived social support is controlled, women’s perceived proximity 
with the host culture is became indifferent within all three neighboring groups. The finding of 
the study is discussed within the literature on acculturation and intergroup contact theories by 
focusing on the migrant women’s  interactions with the host culture within the neighborhood 
context. 

Keywords: Acculturation, intergroup contact theory, neighbor's cultural root, perceived 
cultural proximity, social support 
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Geçici Koruma Statüsündeki Yabancıların Adalete Erişiminde Baroların 
Rolü 

 İlker KARAÖNDER*
 

Özet 

Türkiye, jeostratejik konumu gereği uluslar arası göç hareketlerinin merkezinde yer alan bir 
ülkedir. Özellikle 2011 yılından itibaren sınır komşumuz Suriye’de yaşanan çatışma ortamının 
etkisiyle kitlesel akınlarla karşı karşıya kalınmıştır. Sayılarının 3 milyon civarında olduğu 
ifade edilen Suriye vatandaşı göçmenler ülkemiz sınırları içerisinde sosyal ve ekonomik 
hayatın içerisinde yoğun bir şekilde yer almaktadırlar. Bunun doğal sonucu olarak çeşitli 
hukuk dallarını ilgilendiren konularda hukuki ihtilafların tarafı olmaları da kaçınılmazdır. 
Ancak dil farklılığı, sosyo-kültürel yapıdaki farklılık, yoksulluk gibi nedenler göçmenleri hak 
arama noktasında dezavantajlı bir konuma yerleştirmektedir. Bu çalışmanın ana amacı; geçici 
koruma statüsündeki yabancıların adalete erişiminde baroların rolü ve öneminin ortaya 
konulmasıdır. Ayrıca yasal düzenlemelerde adalete erişim hakkı bakımından barolara yeterli 
yer verilip verilmediğinin sorgulanması çalışmanın amaçları arasındadır. Çalışmada, geçici 
koruma statüsündeki yabancıların adalete erişimi ile ilgili uygulamaya yönelik düzenlemelerin 
yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. Neticeten adalete erişim hakkının etkin kullanımı 
açısından barolara mevzuatta daha fazla yer verilmesi önerilmiştir. 

Anahtar Kelime: Geçici koruma, yabancılar, çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı 

The Role of Bar Associations in Access to Justice for Temporary Protection 

Abstract 

Turkey, due to the geo-strategic position is a country located at the center of international 
migration. In particular, since 2011, mass raids were experienced due to the conflict 
environment in our neighbor Syria. The number of Syrian citizens, whose number is around 3 
million, is heavily involved in social and economic life within the borders of our country. As 
a natural consequence of this, it is inevitable that legal disputes will be a part of the issues 
concerning various branches of law. However, reasons such as language differences, 
differences in socio-cultural structure and poverty, place migrants in a disadvantaged position 
at the point of call. The main purpose of this study is; to exhibit the role and importance of 
bar associations in access to justice for foreigners with temporary protection status. In 
addition, it is among the aims of the study to question whether the bar associations have been 
given enough space in terms of the right to access to justice in legal regulations. It was 
concluded that the regulations related to the application of foreigners in temporary protection 
status to justice were not sufficient. As a result, it has been proposed to give more attention to 
legislation in terms of effective use of the right to access to justice. 

Keywords: Temporary protection, foreigners, right to access to justice 
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Geçici Koruma Statüsündeki Yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Haklarına Yönelik Düzenlemelerin Değerlendirilmesi 

İlker KARAÖNDER* 

 

Özet 

Çalışma hakkı, uluslar arası belgelerde ve ulusal mevzuatımızda güvence altına alınmış temel 
bir insan hakkıdır. Çalışma hakkı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesindeki ifadesiyle en 
genel anlamda; ayrımcılık olmaksızın herkesin çalışma hakkının ve yapacağı işi serbestçe 
seçme özgürlüğünün bulunduğunu ifade eder. Sosyal güvenlik hakkı da çalışma hakkına bağlı 
sosyal haklardan birisidir. Sosyal devletin gereği olarak ortaya çıkan sosyal güvenlik hakkı, 
çeşitli risklere karşı bireylerin korunmasını hedef almaktadır. Her iki hakkın da evrensel 
nitelikte olması sebebiyle tüm ülkelerin iç hukuklarında yabancıların da çalışma ve sosyal 
güvenlik hakkına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Ülkemizde de karşılıklılık ilkesi 
gözetilerek yabancıların çeşitli koşulların sağlanması halinde çalışma haklarının bulunduğu 
hüküm altına alınmıştır. Bu çalışma kapsamında, Türk Hukukunda geçici koruma 
statüsündeki yabancıların çalışma ve sosyal güvenlik haklarına yönelik düzenlemeler 
inceleme altına alınmıştır. Çalışmada yürürlükte bulunan mevzuatın; işgücü piyasası, kayıt 
dışı istihdam, insan onuruna yaraşır bir yaşam standardının sağlanması gibi konular 
bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelime: Geçici koruma, yabancılar, çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı 

 

Evaluation of Regulations Regarding Labor and Social Security Rights of 
Foreigners in Temporary Protection Status 

Abstract 

The right to work is a fundamental human right guaranteed by international documents and 
national legislation. In the most general sense, the right to work is expressed in the Universal 
Declaration of Human Rights; expresses the freedom of everyone to work and the right to 
work freely without discrimination. The right to social security is one of the social rights of 
the right to work. The right to social security as a requirement of the social state, aims to 
protect individuals against various risks. As both rights are of a universal nature, there are 
regulations regarding the right to work and social security of foreigners in the domestic law of 
all countries. Considering the principle of reciprocity, foreigners have the right to work in our 
country when certain conditions are met. In this study, the regulations on working and social 
security rights of foreigners under temporary protection status in Turkish law have been 
examined. The purpose of the study is to investigate the legislation in force to evaluate factors 
such as the labor market, informal employment and providing a standard of living worthy of 
human dignity. 

Keywords: Temporary protection, foreigners, right to work, right to social security 
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GÖÇÜN NEDEN OLDUĞU YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARININ ETKİNLİĞİ: TR222 BÖLGESİ ANALİZİ 

 

Dr. İsmail SEKİ∗∗∗∗ 

Sait ÇİFTÇİ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

ÖZET 

İnsan kaynaklı afet çeşitlerinden etkisi en uzun ve en yoğun olarak görülen afetlerin başında 
gelen göç, hem etkilendiği hem de etkilediği unsurlar bakımından çok boyutlu bir olgudur. 
Gerek iç göç gerekse uluslararası göç, göç veren ve göç alan bölgelerin ekonomik, kültürel ve 
sosyolojik yapılarında uzun dönemli değişikliklere yol açmaktadır. Söz konusu değişikliklerin 
iyi analiz edilmesi, göç kaynaklı toplumsal risklerin en aza indirilebilmesi için gerekli bir 
koşuldur. 

Gerek iç göç gerekse uluslararası göçe neden olan etkenlerin başında yoksulluk gelmektedir. 
Ne var ki yoksulluk göç olgusunun sadece nedeni değil aynı zamanda sonucudur. Kitlesel ve 
uzun süreli göç hareketleri göç alan bölgelerdeki ekonomik koşullarda yapısal değişikliklere 
neden olur. Söz konusu değişikliklerin başında göç kaynaklı yoksulluk gelmektedir. Eğer göç 
alan bölge barındırma kapasitesinin üzerinde bir göçmen akımına maruz kalırsa, o bölgede 
öncelikle mal ve hizmet fiyatları ile emek fiyatı olan ücretlerde reel geliri düşürücü hareketler 
görülür. Söz konusu hareketlerin en belirgin sonucu bölgede artan yoksulluktur.  

Yoksulluk insanların günlük temel ihtiyaçlarının tamamını veya büyük bir kısmını 
karşılayacak gelire sahip olmamaları durumudur. Yoksullukla mücadele öncelikli olarak 
devletin görevi olsa da sivil toplum kuruluşlarının da yoksullukla mücadeledeki payı 
yadsınamaz. Yoksullukla mücadeleyi ana amaç edinmiş ulusal ve uluslararası sivil toplum 
kuruluşlarının yanında hemen hemen tüm diğer sivil toplum kuruluşları da zaman zaman 
sosyal sorumluluk projeleri ile yoksulluğun yol açtığı toplumsal sorunların etkilerini azaltıcı 
uygulamalarda bulunmaktadırlar. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşları göç kaynaklı 
yoksulluğun yarattığı olumsuz etkilerin giderilmesinde pay sahibi olan kurumların başında 
gelmektedirler.  

Çalışmada Türkiye’de yoksullukla mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının göç üzerindeki 
etkileri bölgesel bir yaklaşımla, İBBS3 seviyesinde, panel veri analizi ile incelenmiştir. 
Ayrıca TR222 bölgesindeki STK’ların göç kaynaklı yoksullukla mücadele politikalarına 
ilişkin politikalar ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: STK, Göç, Yoksulluk, TR222 Bölgesi, Panel Veri Analizi 
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ABSTRACT 

EFFICIENCY OF NGO’S IN AVOIDING POVERTY INDUCED BY MIGRATION: 
TR222 ANALYSIS 

 

Migration is a multi-dimensional phenomenon originating from human being. Migration has 
permanent and log lasting effects on social and economic life. Both internal and international 
migration cause sustained changes in economic, social and cultural structures of migration-
receiving and migration-sending regions. Analyzing these changes is important to minimize 
the social risks originating from migration. 

One of the most important consequences of migration is poverty. However, poverty is not 
only the reason but also the result of migration. Everlasting and massive migration flows 
cause fundamental changes on economic conditions like migration-based poverty in 
migration-receiving regions. If the region takes more immigrant than its absorption capacity, 
there is an increase in the price of goods and services, so real income of the local people will 
decrease. Eventually, poverty in the region will increase. 

 

Poverty is an absence of sufficient income for corresponding all or most of the basic needs of 
people. Although challenging with poverty is a main duty of governments, NGOs have a 
critical role in that challenge. There are plenty of national and international NGOs that aim to 
reduce the poverty; however, most of the NGOs help to reduce the regional poverty by their 
social responsibility projects. By the way, NGOs have important roles to reduce the negative 
social effects of migration based regional poverty. 

 

Çalışmada TR222 Çanakkale bölgesindeki yoksullukla mücadele eden sivil toplum 
kuruluşlarının göç üzerindeki etkileri bölgesel bir yaklaşımla, İBBS3 seviyesinde, panel veri 
analizi ile incelenmiştir. 

The aim of the study is to execute the relationship between migration and NGOs in regional 
level. Panel data analyse is used for nuts3 level regional analyse. At the end there are policy 
proposals for NGOs in TR222 region. 

Key Words: NGOs, Migration, Poverty, Panel Data Analyse, TR222 Region 
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Küresel Müslüman Diaspora?: Müslüman Olmayan Ülkelerdeki Müslüman Sivil 
Toplum Örgütleri ve Diasporik Kimlik İnşası 

 

K. Onur UNUTULMAZ∗∗∗∗ 

Özet 

Bugün nüfusunun çoğunluğu Müslüman olmayan ülkelere bakıldığında büyük çoğunluğunda 
hatırı sayılır Müslüman azınlıkların bulunduğu görülmektedir. Bunların bir kısmı özellikle 2. 
Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşen kitlesel göç hareketleriyle gelmişken, Rusya ve Çin gibi 
ülkelerde çok uzun zamandır yaşayan yerli Müslüman azınlıklar da bulunmaktadır. Bu 
çalışma, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan Müslüman azınlık 
toplulukları bağlamında bir diasporik kimlik bulunup bulunmadığını konu edinmektedir. 
Özellikle, son yıllarda artmakta olan küresel İslamofobik eylem ve söylemler karşısında, 
Müslüman olmayan coğrafyada yaşayan Müslüman azınlıklar arasında bir tepki olarak 
Müslümanlık kimliğinde bir değişim olup olmadığı incelenmektedir.  

Çalışmada İslami İşbirliği Teşkilatı’nın Ankara’da bulunan araştırma birimi SESRIC 
tarafından desteklenen “Küresel Müslüman Diaspora” projesi kapsamında toplanan veriler 
kullanılacaktır. Bu araştırma projesi kapsamında gerçekleştirilen masa başı çalışmalara ek 
olarak 6 ülkede (İngiltere, Almanya, Fransa, Avustralya, Japonya ve Güney Afrika) saha 
çalışmaları yoluyla birincil veri toplanmıştır. Bu saha çalışmalarında her bir ülkedeki 
Müslüman sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle derinlemesine mülakatların yanı sıra 
çalıştaylar düzenlenmiştir. Ayrıca, her bir ülkede 400 Müslüman katılımcıya anketler 
uygulanmıştır. Toplanan bu zengin verilerin ışığında çalışma küresel bir Müslüman diaspora 
kimliğinden bahsetmenin mümkün olup olmadığını ve bu bağlamda Müslüman sivil toplum 
örgütlerinin rolünü tartışacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Müslüman Diaspora, Diasporik Kimlik İnşası, Islamofobi, Müslüman 
Sivil Toplum Örgütleri 

 

Global Muslim Diaspora?: Muslim NGOs in Predominantly Non-Muslim Countries and 
Diasporic Identity Construction 

 

Abstract 

There are significant Muslim minority communities in a great majority of predominantly non-
Muslim countries. While a large part of these communities are immigrant communities that 
have specifically moved in the post-WWII period, there are long-standing Muslim minorities 
that have been living in such countries for centuries, such as those in Russia and China. This 
study discusses whether there is a diasporic Muslim identity in the context of Muslim 
minority communities that live in predominantly non-Muslim countries. In particular, it 
investigates whether there has been an amplification in the Muslim identity of those 
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communities that live away from Muslim-majority geographies in response to the rising 
Islamophobic discourses and actions. 

The study uses the data collected in the framework of a large-scale international research 
project entitled “Global Muslim Diaspora” and funded by the Social, Economic, Statistical 
Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC), which is a research unit of the 
Organisation of Islamic Cooperation. In the context of this research, field studies were 
conducted in 6 countries (the UK, Germany, France, Australia, Japan and South Africa) to 
collect primary data in addition to a comprehensive review of the secondary data through desk 
research. Each fieldwork included a workshop meeting with the participation of Muslim NGO 
representatives as well as a dozen or so in-depth interviews that are conducted with key 
Muslim individuals. Lastly, a survey questionnaire was administered to a sample of 44 
Muslim individuals in each country. Based on this rich data set, the discussion will be on 
whether a global Muslim diasporic identity is on the horizon and what the role of Muslim 
NGOs in its creation could be. 

Keywords: Muslim Diaspora, Diasporic Identity Construction, Islamophobia, Muslim NGOs 
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Türk Kızılayı Ankara Toplum Merkezinden Hizmet Alan Suriyeliler: Sorun, 
Gereksinim, Beklenti ve Kurum Memnuniyetleri* 

Kasım Karataş** 

Filiz Demiröz∗∗∗ 

Edip Aygüler∗∗∗∗ 

Mustafa Çağrı Ayalp**** 

Cemre Bolgün**** 

Özet 

2011 yılında Suriye’de meydana gelen kriz sonucunda 13,5 milyon kişi yerinden edilmiş ve 
bunların önemli bir bölümü ise Suriye’yi terk etmek zorunda kalmıştır. 5 Kasım 2017 tarihi 
itibariyle, BMMYK verilerine göre, dünya geneline yayılan 5.344.184 Suriyeli mültecinin, 
3.285.533’ünün geçici koruma statüsü altında Türkiye’de yaşamını sürdürdüğü görülmektedir  
Türkiye Cumhuriyeti tarafından geçici koruma statüsü altına alınan Suriyeli bireylerin 
Türkiye’deki yaşamlarını insan haklarına ve uluslararası göçmen hukukuna uygun şekilde 
sürdürebilmeleri için bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye’de yer alan ulusal ve 
uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) da devletin ulaşamadığı ya da eksik kaldığı 
noktalarda açığı kapatmak için çalışmalar yapmaktadır. 

Türk Kızılayı da Suriyeli bireylerin gereksinimlerinin giderilmesine yardımcı olmak için 
çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamdaki çalışmalarından biri olan toplum merkezleri de geçici 
barınma merkezleri dışında (bir diğer ifadeyle kamplar dışında) yaşayan ve geçici koruma vd. 
statülere sahip olan yabancı bireylere ve yerel halka hizmet sunmak amacıyla Uluslararası 
Kızılhaç-Kızılay Dernekleri ve Derneklerin üye olduğu Federasyonu ile Türk Kızılayı 
arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında yaşama geçirilmiştir. Bu çalışma da Türk 
Kızılayı Ankara Toplum Merkezinden hizmet alan Suriyeli bireylerin temel sosyodemografik 
ve sosyoekonomik özelliklerini, genel gereksinim ve beklentilerini, toplum merkezine ilişkin 
memnuniyet düzeylerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 
109 kişiye görüşme formu uygulanmıştır. Söz konusu araştırmayı yapmak için Türk 
Kızılayı’ndan gerekli izinler alınmıştır. Görüşme formları 04.05.2017 – 26.05.2017 tarihleri 
arasında Türk Kızılayı Ankara Toplum Merkezinde uygulanmıştır. Bu araştırmanın 
sonucunda katılımcıların sosyodemografik özelliklerine, istihdam, barınma, sağlık, sosyal 
yardımlara erişim, psikososyal destek  ve Türkiye’deki yaşam durumlarına ilişkin veriler elde 
edilmiştir. Ayrıca Türk Kızılayı Ankara Toplum Merkezine ilişkin görüş ve memnuniyet 
düzeyleri ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelime: Suriye göçü, Toplum merkezi, Sosyal hizmet, Türk Kızılayı. 
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Syrian Beneficiaries Of Turkish Red Crescent Ankara Community Centre: 
Problems, Requirements, Expectations and Satisfaction Levels 

Abstract 

As a result of Syrian crisis in 2011, about 13.5 million people were displaced and an 
important part of them had to flee the country. UNHCR data reports that 3,285,533 of 
5,344,184 Syrian refugees on the globe live in Turkey under temporary protection status as of 
5 November 2017 Republic of Turkey covered Syrian individuals under temporary protection 
status and carried out certain legal arrangements for they can live in line with human rights 
and international immigrant law in Turkey. National and international nongovernmental 
organisations (NGOs) in Turkey also work to make up for deficiencies which Turkish 
government cannot access or afford. 

Turkish Red Crescent conducts studies in order to help meeting requirements of Syrian 
individuals. As a part of projects in this scope, the community centres are actualised through 
International Red Cross & Red Crescent Organisations, as well as via collaboration with 
relevant International Federation and Turkish Red Crescent, so as to provide support for 
foreign individuals living outside temporary refuge centres (i.e. outside camps) and having 
temporary protection etc. status, as well as for local community.  This study has conducted to 
put forth fundamental socio-demographic and socioeconomic characteristics, general 
requirements and expectations, and satisfaction levels of Syrian individuals obtaining service 
from Turkish Red Crescent Ankara Community Centre. 

Screening model has been used in this study. 109 persons, who voluntarily accepted to 
participate in the research, are put to interview forms. Necessary permissions were obtained 
from Turkish Red Crescent in order to carry out the research. Interview forms are applied at 
Turkish Red Crescent Ankara Community Centre between 04.05.2017 and 26.05.2017. The 
findings of this study indicates data about sociodemographic characteristics, employment, 
housing, health, access to social assistance, psychosocial support and daily lives conditions in 
Turkey. In addition, the opinions and satisfaction levels of the Turkish Red Crescent Ankara 
Community Center were put forward. 

Keywords: Syrian migration, Community center, Social work, Turkish Red Crescent. 
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Panspermia 

Kutlay ARTUÇ∗ 

Özet 

Türk Bayrağı beyaz ay ve yıldızlı aldır yani gökseldir. Üniversite, evrenseldir (universal). 
Dolayısıyla bu bildiri de “evrensel bir göç” olan Panspermia'ı ele aldı. Panspermia, dünyadaki 
yaşamın uzaydan gelen mikroorganizmalarca başlatıldığı teorisidir. Superman'ın Kripton 
gezegeninden Dünya adlı gezegene gelmesi de panspermia gibidir. İnsanoğlunun dünyaya göç 
etmesinin dinsel inancı ise şöyledir; Hz. Adem ile Hz. Havva Cennet'ten, Dünyaya göç etti. 
Rivayete göre Hz. Adem Serendib adasına, Hz. Havva'da Cidde'ye indirildi. Sonra Mekke 
civarında “Müzdelife”de buluştular. Öyleyse “hepimiz evrensel göçmeniz!” Ceddimizin 
dünyaya bu göçü nasıl ve ne zaman olmuştu? Hz. Adem ve Hz. Havva'nın dünyaya gelişi 
“panspermia” ile aynı göç müydü? NASA, SETI, uzay turistlerinin uzaya, Aya ve Mars'a 
gitme çabaları da tersine-panspermia ile “eve geri dönüş” sayılabilir. Diğer yandan, her bir 
insanın ölümü tersine evrensel göç/lojistik sayılabilir. Nitekim tarih tekerrrürden ibarettir. 

Anahtar Kelimeler: Evrensel Göç, Hepimiz Göçmeniz, Hz.Adem ve Hz. Havva, 
Panspermia, Tersine Panspermia/Tersine Evrensel Göç 

      

Panspermia 

Abstract 

 

The Turkish Flag is in red with crescent and the star pattern. This makes it 
celestial.  Universities are universal. This paper examines panspermia, i.e., universal 
migration.. Panspermia is about the theory that contends the worldly living forms were 
initiated by the microorganisms of the space who had fallen to the World. Superman came to 
a planet called Earth from the planet Krypton. This is like panspermia. The religious 
interpretation therefore is that Adam and Eve have migrated to our world from Heaven. It is 
rumored that Adam was relegated to Sri Lanka and Eve into Jeddah. They united in 
Müzdelife, somewhere near Mecca between Arafat and Mina. Therefore, We are all migrants 
of the universe. Nonetheless, the time and how our ancestors' coming to the World are 
debated. Now, the question is whether Adam and Eve's visit to the World can be accepted as 
same as panspermia. To me, the space visits of NASA, SETI, tourists to the space and Mars 
and Moon can be taken as reverse panspermia, coming back home. On the other hand, death 
of human beings is also reverse migration. History is the repeat of the past. 

Key Words: Universal Migration, We are All Migrants, Adam and Eve, Panspermia, Reverse 
Panspermia/Reverse Migration 
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Yoksulluk ve Sosyal Transferler Kapsamında Göç Dinamikleri 
 

M. Kenan TERZİOĞLU∗ 
Gökçe AKGÜN∗∗ 

Hüma KANDEMİR∗∗∗ 
 

Özet 
 
Bireylerin veya toplulukların yerleşim yerlerindeki değişim olarak tanımlanan göç olgusu,  dış 
etkilere açık ekonomilerde kırılganlığın artmasına ve serbest piyasa ekonomisi, sanayileşme 
ve küreselleşme ile birlikte toplumun kesimlerinde, özellikle yoksul kesim, üzerinde farklı 
etkilere neden olduğundan ekonomi politikalarında önemli bir kavram olarak ortaya 
çıkmaktadır. Kamu yönetimlerinin yoksullukla mücadelede kullandığı politikalardan olan 
sosyal yardımların  ise maliyet artışları ve ortaya çıkan kapsam değişiklikleri neticesinde 
sürdürülebilirliği etkilenmektedir. Bu çalışmada, seçilmiş OECD ülkeleri için yoksulluk, 
sosyal yardımlar ve göç arasındaki ilişkinin panel veri analizi kullanılarak ortaya çıkarılması 
amaçlanmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Göç, sosyal yardımlar, yoksulluk, panel veri analizi  

 
The Dynamics of Migration within Poverty and Social Transfers 

 
Abstract 
 
Migration phenomenon, defined as change in the settlements of individuals or communities, is 
an important concept in economic policies because it increases vulnerability in open 
economies to external influences and causes different effects on community segments, 
especially in the poor, with free market economy, industrialization and globalization. The 
sustainability of the social supports, which is one of the policies used by public 
administrations in the fight against poverty, is affected as a result of cost increases and scope 
changes. In this study, it is aimed to reveal the relationship between poverty, social supports 
and migration by using panel data analysis for selected OECD countries. 
 
Keywords: Migration, social supports, poverty, panel data analysis 

 
 
 
 

 

 

 

                                                           
∗ Doç. Dr. Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, 
kenanterzioglu@trakya.edu.tr 
∗∗ Yüksek Lisans Öğrencisi,Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, 
gkcakgn@gmail.com 
∗∗∗ Yüksek Lisans Öğrencisi,Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, 
humakandemir@gmail.com 



 

73 
 

Yasadışı Göç ve Göç Politikaları 

Makbule ŞİRİNER ÖNVER* 

Özet 

Göç hareketleri tarihin daha erken dönemlerine göre daha kompleks hale gelmiştir. 
Uluslararası göç hareketleri artık küreselleşme, yoksulluk ve güvenlik kavramları ile daha 
fazla bir araya gelmektedir. Göçmenler yeni göç politikalarından dolayı daha fazla engelle 
karşılaşmaktadırlar. Göçü durdurmaya ve kontrol altına almaya çalışan tüm önlemlere karşın 
göç durmamaktadır. Göç politikalarının göçü kontrol altına almaya yönelik uygulamaları ile 
eş zamanlı olarak artarak yasadışı göç gündeme gelmiştir. Belgeli/yasal yollardan göçü 
gerçekleştiremeyenler bunu yasadışı/belgesiz olarak gerçekleştirmek yoluna gitmektedirler. 
21. Yüzyılda artık uluslararası göç yasadışı göç olarak küresel önemli bir insani sorun haline 
gelmektedir. Yasadışı göç etmeye çalışanların karşılaştıkları olaylar, maruz kaldıkları 
muameleler ve ölümlerden dolayı devletlerin sınır ve güvenlik politikalarını tekrardan 
tartışmaya açılmaktadır. Bu çalışmada yasadışı göçün nedenleri ve günümüzdeki durumu 
ortaya konmaktadır. Ardından bu durumun özellikle gelişmiş ülkelerin göç politikaları ile 
ilişkisine bakılmaktadır. Yasadışı göçün ortaya çıkışı ve artışı küreselleşmenin derinleşmesi 
ve göç/güvenlik politikaları ile doğrudan ilişkili olduğu iddia edilmektedir. Küreselleşmenin 
meta, sermaye, bilgi vs. için gerçekleşirken insanlar için (özellikle yoksullar için) çeşitli 
politikalarla engellenmesine bir karşılık olarak yasadışı göç hareketi olarak anlaşılmaktadır.   

Anahtar Kelime: Yasadışı göç, göç politikaları, küreselleşme, yoksulluk  

Illegal Migration and Migration Policies 

Abstract 

Migration movements have become more complex than in the early stages of history. 
International migration movements are now more combined with globalization, poverty and 
security concepts.  İmmigrants are facing more obstacles due to migration policies. Despite all 
the measures that attempt to stop and control migration, immigration does not stop. Illegal 
migration has increased simultaneously with the applications of migration policies that control 
migration and restrict migration. When people are not able to migrate through 
documented/legal means, they migrate illegal/undocumented. In the 21st century, ınternational 
migration as illegal migration has become an important global humanitarian problem. The 
border and security policies of the states are re-debating due to the abuse and the deaths 
suffered by the participants of the illegal migration movement of the participants. In this 
study, the reasons for illegal migration and the current situation are revealed. The study 
focuses on the relationship between the development of the illegal migration movement and 
the migration policies of developed countries. The emergence and increase of illegal 
migration in the scope of the study is claimed to be directly related to deepening of 
globalization and migration/security policies. There is globalization for meta, capital, 
knowledge etc. But globalization has not taken place in a world without boundaries for 
humans (especially for the poor). On the contrary, this is prevented by various policies. Illegal 
migration is an unorganized movement against these inhibitions. 

Keywords: Illegal migration, migration policies, globalization, poverty. 
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Göç: Kentleşme ve Suçun Sosyal Maliyeti 

 
Mehmet Kenan TERZİOĞLU∗ 

Aysu YAŞAR∗∗ 
Özet 
Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda uluslararası etkinliklerini arttırmak için yaptığı 
girişimler göç alma olasılıklarını arttırabilmektedir. Kalkınmada hızlandırıcı ve yön verici bir 
araç olarak görülen ve değişim sürecini ifade eden kentleşme, göç ve suç olgusunu 
beraberinde getirmektedir. Göç sonucu bireylerde veya yerleşim yerlerinde ortaya çıkan 
değişim ise suç oranında farklılaşma yaratabilmektedir. Bu nedenle hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkelerdeki suç istatistiklerinin ekonomik performans ve sosyal faktörler ile 
birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Çalışma kapsamında,  seçilmiş AB ülkeleri ve 
Türkiye için göç, suç oranları ve kentleşme arasındaki ilişki panel veri analizi kullanılarak 
araştırılmaktadır. 
 Anahtar Kelimeler: Göç, suç oranı, kentleşme, panel veri 
 

 
Migration: Social Cost of Urbanization and Crime 

 
Abstract 

The initiatives of the countries to increase their international activities in economic, social and 
cultural fields can increase the probability of migration. Urbanization, which is seen as an 
accelerating and guiding tool in development and expressing the process of change, brings 
along the phenomenon of migration and crime. The change in individuals or settlements as a 
result of migration can lead to differentiation at the crime rate. Therefore, crime statistics in 
both developed and developing countries should be evaluated together with economic 
performance and social factors. In this study, using panel data analysis, the relationship 
among migration, urbanization and crime rates are investigated using panel data analysis for 
Turkey and selected EU countries. 

Keywords: Migration, crime rate, urbanization, panel data analysis 
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Çevresel Göçler ve Bölgesel Örgütler : Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Örnekleri 

Mehtap KAYĞUSUZ AKBAY* 

Özet 

Çevresel göçler ve çevre göçmenleri Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Göç Örgütü gibi 
küresel ölçekteki uluslararası örgütlerin dışında bölgesel örgütlerin de gündeminde yer 
almaktadır. Mevcut çalışma, tarihinde büyük çapta yerinden edilmelerle ve çok yakın bir 
geçmişte de göçmen kriziyle karşı karşıya kalan Avrupa kıtasına, daha spesifik olarak iki 
Avrupa örgütüne, -Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi-, odaklanmaktadır. 

Adı geçen bölgesel örgütler çevresel göçlere ve çevre göçmenlerine nasıl yaklaşmaktadırlar? 
Söz konusu örgütler bazında konunun hukuki çerçevesi nedir? Çevre göçmenleri spesifik bir 
hukuki statüye sahip midir? Konunun insan hakları boyutunun kapsamı nedir? Çalışmada bu 
sorulara cevap aranmaktadır. 

Ulusüstü olarak nitelendirilen Avrupa Birliği özelinde çeşitli hukuki metinler ve Avrupa 
Birliği organları bünyesinde hazırlanan çeşitli dökümanlar temel alınarak mevcut Avrupa 
Birliği hukukunun spesifik olarak çevre göçmenlerine uygulanıp uygulanamayacağı 
değerlendirilmektedir. Ayrıca, bir örgüt olarak Avrupa Birliği’nin onayladığı, taraf olduğu 
bazı uluslararası sözleşmelerin öngördüğü yükümlülükler ile çevresel göçler arasındaki ilişki 
ve bu yükümlülüklerin konumuz bağlamında doğurabileceği olası sonuçlar ele alınmaktadır. 

Çevre göçmenleri konusu klasik bir uluslararası bölgesel örgüt olan Avrupa Konseyi 
bünyesinde de gündeme gelmiştir. Bu nedenle, Avrupa Konseyi’nin konuya yaklaşımı ve 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ve ek protokollerinin öngördüğü bazı hakların çevresel 
göçler çerçevesinde uygulanması ele alınmaktadır. 

Çevresel göçler ve çevre göçmenleri hem Avrupa Birliği’nin hem de Avrupa Konseyi’nin 
gündemine girmiş olmakla birlikte, söz konusu iki örgüt henüz çevre göçmenlerine özel bir 
hukuki statü tanımamakta ve iki bölgesel örgüt bünyesindeki mevcut hukuki düzenlemeler, 
birçok yazarın da vurguladığı gibi, çevre göçmenlerini korumada yetersiz kalmaktadır.  

 
Anahtar kelimeler: çevresel göçler, çevre göçmenleri, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi 

Environmental Migrations and Regional Organizations: Examples of the European 
Union and the Council of Europe 

Abstract 

Environmental migrations and environmental migrants are on the agenda of regional 
organizations as well as global organizations such as the United Nations and the International 
Organization for Migration. The present study focuses on the European continent, more 
specifically on two European organizations, -the European Union and the Council of Europe, 
that has faced large displacements in the past and very recently, a migrant crisis.  
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How do the regional organizations mentioned above approach environmental migrations and 
environmental migrants? What is the legal framework of the subject within the said 
organizations? Do environmental migrants have a specific legal status? What is the scope of 
human rights dimension of this subject? In this study, answers to these questions are sought.  

By taking various legal texts of the European Union characterized as supranational and 
various documents prepared within the European Union organs as basis, it is evaluated 
whether the existing European Union law can be applied specifically to environmental 
migrants. Besides, the relationship between the obligations imposed by some international 
conventions, which have been ratified by European Union, to which European Union as an 
international organization is party, and the probable implications of these obligations within 
the context of our subject are treated.  

The issue of environmental migrants is also discussed within the Council of Europe, which is 
a classic international regional organization. Therefore, the approach of the Council of Europe 
to the issue and the implementation of some rights stipulated in the European Convention on 
Human Rights and its protocols within the context of environmental migrations are treated.  

Even though environmental migrations and environmental migrants have been on the agenda 
of both the European Union and the Council of Europe, these two organizations have not yet 
recognized a specific legal status to environmental migrants and the existing legal 
arrangements within these two regional organizations, as many authors have emphasized, are 
insufficient to protect environmental migrants. 

Key-words: environmental migrations, environmental migrants, European Union, Council of 
Europe 
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Mevsimlik Tarım İşçilerinin 
Sosyo-Ekonomik Analizi: Eskişehir ve Ottawa Karşılaştırması 

 
Melike Metintaş∗ 

Özet 

Mevsimlik tarım işçileri, yaşadıkları şehirden tarım istihdamına ihtiyaç olan bölgelere işlerin 
yoğunlaştığı mevsimlerde göç ederek, tarım istihdamını karşılayan işgücüdür. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün verilerine göre, dünyadaki 1.1 milyarlık tarımsal işgücünün yaklaşık 450 
milyonunu mevsimlik tarım işçileri oluşturmaktadır. Eskişehir verimli tarım alanlarına sahip 
olmasına karşın yerli işgücü bakımından yetersiz olduğundan, ek tarım işgücüne ihtiyaç 
duymaktadır. Her yıl yaklaşık 1,500 kişi Doğu/Güneydoğu Anadolu bölgelerinden, “çavuşluk 
sistemi koordinasyonu” ile aileleriyle birlikte Eskişehir’e göç etmekte, kırsal alanda tarım 
işgücünü karşılarken çadırlarda kalmakta ve yerli halka göre oldukça ilkel yaşam koşullarında 
yaşamaktadırlar. Bu çalışmada, Eskişehir’de çalışan mevsimlik tarım işçilerinin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının, Kanada’nın Ottawa kentine Kanada ile Güney Amerika ülkeleri 
arasındaki Mevsimlik Tarım İşçileri Programı (SAWP) ile gelen işçilerde saptanan sorunların 
dikkate alınarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma, Eskişehir’de çalışan mevsimlik tarım işçilerinde  nitel araştırma yöntemi ile, grup 
odak görüşmeleri şeklinde yapılmıştır. Bu çerçevede 10 tarım işçisi ile yüz yüze mülakat 
yapılarak gözlemlerde bulunulmuştur. 

Mevsimlik tarım işçileri Eskişehir’e ağırlıklı Urfa ilinden birbirleriyle yakın-uzak akrabalık 
ilişkileri olan aileler şeklinde gelmektedirler, etnik olarak Arap kökenlidirler. İşçilerin 
erkek/kadın oranı aynı olup, ortalama yaşları 24.5’dur. Onbeş yaş altı çocuklar gelenlerin 
yaklaşık %50 sini oluşturmakta, çalışma hayatları 12 yaşında başlamakta olup, haftalık 
çalışma saati 80-90 saat arasıdır. Ekim 2018 tarihli rakamlarına göre 5 kişilik bir aile, bir 
çalışma döneminde (Nisan – Eylül) 55,000 TL gelir yapmakta, bunun yaklaşık 20,000 TL’sini 
çalışma mevsiminde temel ihtiyaçlarına harcamaktadırlar. İşçilerin genel olarak öne 
sürdükleri sorunlar; ilkel çadırlarda yaşama, sağlıklı-yeterli su temin edilememesi, tuvalet-
banyo hijyeni, yevmiye ücretlerinin artmaması, çalışma döneminde çocukların eğitim ve 
bakım eksikleridir. Memnuniyetleri ise yerel halk ile sosyal yardımlaşmanın olması, devletin 
sağlık hizmetlerinde temin ettiği yeşil kart ve acil durumlarda kolay hizmet alımıdır. 
Ottawa’da SWAP bilgilerine göre, tarım işçileri ağırlıklı olarak Güney Amerika’nın çeşitli 
yerlerinden, çoğunlukla bireysel olarak gelen erkek ve kadınlardan oluşmaktadır. Gelen işçi 
grubunda 18 yaşını doldurma şartı vardır. Erkeklerin yaş aralığı 22-45 yıl, kadınların yaş 
aralığı 23-40 yıldır. İşçilerin %90’ı haftada 61-80 saat arası çalışmakta ve bir sezon boyunca 
(5 ay) kazançları yaklaşık olarak $9,338 ($1908/ay) olarak belirlenmiştir.  Ottawa’daki tarım 
işçilerinin temel talepleri; uzun süreli ev temini, ağır çalışma ve yaşam koşullarının 
düzeltilmesi ve Kanada’da daimi vatandaşlığa sahip olabilmeleridir. Memnuniyetleri ise diğer 
gelişmiş ülkerde çalışan göçmen işçilere göre göreceli olarak yüksek maaş alıyor olmalarıdır. 
Sonuç olarak, mevsimlik tarım işçileri Eskişehir ve Ottawa’da farklı sosyal ve ekonomik 
sorunlar taşımaktadırlar. Sorunların çözümü insani haklar itibariyle önemli olup, çözümler 
ülkelerin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik durumları esas alınarak geliştirilebilir.  

 
Anahtar Kelimeler: Mevsimlik Tarım İşçileri, Göç, Tarım 
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Socio-Economic Analysis of  

Seasonal Agricultural Workers: Comparison between Eskişehir and Ottawa 

Melike Metintaş∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

Abstract 

Seasonal agricultural workers are the labour force that meets the agricultural employment by 
migrating to the regions where the agricultural employment is needed. According to the data 
of the World Health Organization, around 450 million of the 1.1 billion agricultural workforce 
in the world are composed by seasonal agricultural workers. Although Eskisehir has fertile 
agricultural areas, it needs additional agricultural labour since it is insufficient in terms of 
domestic labour force. Approximately 1,500 people migrate to Eskisehir with their families 
from the Eastern/South-eastern Anatolia regions through the “coordination of the sergeant 
system”, while they meet the agricultural workforce in the rural areas and live in tents rather 
in primitive living conditions compared to the indigenous people. In this study, it is aimed to 
evaluate the social and economic problems of seasonal agricultural workers in Eskisehir by 
taking into account the problems found in the workers who come with the Seasonal 
Agricultural Workers Program (SAWP) between Canada and South America countries in 
Ottawa, Canada. 

The research was conducted in the form of group focus interviews with qualitative research 
method in seasonal agricultural workers working in Eskişehir. In this context, face to face 
interviews were conducted with 10 agricultural workers and observations were made. 

Seasonal agricultural workers come to Eskişehir, mainly from Urfa province with their 
families, which have close-distant kinship relations with each other, and they are mostly come 
from Arab origin. The male / female ratio of the workers is the same and the average age is 
24.5. Children under the age of 15 years constitute approximately 50% of the arrivals, their 
working lives start at the age of 12, and the weekly working hours are between 80-90 hours. 
According to October 2018 statistics, a family of five earns 55,000 TL in a working period 
(April - September), spending approximately 20,000 TL for their basic needs during the 
working season. The problems that workers generally put forward; living in primitive tents, 
inability to provide healthy-sufficient water, toilet-bath hygiene, not increasing wages, the 
lack of education and care of their children during the period of working. On the other hand, 
their satisfaction is the social solidarity with the local community, the green card provided by 
the state in health services and the easy service procurement in emergency situations. 
According to the SWAP reports in Ottawa, agricultural workers are mainly individual men 
and women who mostly come from different parts of South America. In the group of workers, 
there is a requirement of filling the age of 18. The age range of men is 22-45 years, the age 
range of women is 23-40 years. 90% of the workers work between 61-80 hours per week and 
their earnings during one season (5 months) have been set approximately $ 9,338 ($ 1908 / 
month). The basic demands of agricultural workers in Ottawa; long-term home supplies, 
improved working and living conditions, and permanent citizenship in Canada. On the other 
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hand, their satisfaction is that they receive relatively high wages compared to migrant workers 
in other developed countries.  

As a result, seasonal agricultural workers have different social and economic problems in 
Eskisehir and Ottawa. The solution of the problems is important in terms of human rights and 
the solutions can be developed based on the socio-cultural and socio-economic conditions of 
the countries. 

Keywords: Seasonal Agricultural Workers, Migration, Agriculture 
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Türkiye’de Dış Göçlerin Enflasyon Üzerine Etkileri 

Meral ÇABAŞ∗ 

Özet 

Göç olgusu, insanların ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel nedenlerle bulundukları 
yerlerden  başka bir yere hareket etmeleri olarak  tanımlanabilecek evrensel bir kavramdır. 
İnsanlık tarihinin başlangıcından beri süregelmiş ve gelecekte de devam edecek  olan bir 
durumdur. İnsanların yaşadıkları ülkelerden başka ülkelere kalıcı veya geçici olarak geçiş 
yapmaları uluslararası göç olarak nitelendirilmekle beraber, bu durum göç alan ve göç veren 
ülkeler için çeşitli ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. 
Uluslararası göç konusunda, özellikle ev sahibi ülkenin makro ekonomik göstergeleri 
üzerindeki etkileri literatürde tartışmalı konular haline gelmiştir. 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya yakın konumu sebebiyle  jeopolitik öneme sahip olan 
Türkiye, göçmenlerin de ilk kaçış kapılarından biri olmaktadır. 2010 yılında başlayan Arap 
Baharı’nın bir sonucu olarak ortaya çıkan dış göçlerin, en fazla mültecinin yaşadığı ülke olan 
Türkiye’nin ekonomisi üzerindeki etkileri birçok araştırmacının ilgi odağı olmuştur. Bu 
bağlamda çalışmada,  en önemli makro ekonomik göstergelerden biri olan enflasyon 
konusuna odaklanılmıştır ve Türkiye’de dış göçlerin enflasyon üzerine etkileri; dış göç ve 
enflasyon değişkenlerine ait veri setine uygulanan ekonometrik analiz yardımıyla 
belirlenmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dış Göç, Enflasyon, Granger Nedensellik Analizi 

 

Effects of Immigration on inflation in Turkey 
 
 
Abstract 

The phenomenon of immigration is a universal concept that can be defined as people moving 
from their place of origin to economic, social, political and cultural reasons. Since the 
beginning of the history of mankind has continued and will continue in the future. While the 
permanent or temporary migration of people to countries other than their countries of origin is 
considered as international migration, this situation has various economic consequences for 
migrant and emigrant countries.  

The impact of international migration on the macroeconomic indicators of the host country 
has become a controversial issue in the literature. 

 Europe, Middle East and Africa due to its location close to having the geopolitical 
importance of Turkey is one of the first immigrants escape door. Arab Spring began in 2010 
as a result of the emigration of the country where most refugees live effects on Turkey's 
economy has become the focus of attention of many researchers.  

In this context, the study, one of the most important macro-economic indicators have focused 
on issues that inflation and the effects of emigration on inflation in Turkey; It was tried to 
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determine by using econometric analysis applied to data set of foreign migration and inflation 
variables. 

 

Key Words: External Migration, Inflation, Granger Causality Analysis 
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Göç Yoksulluğu Arttırır Mı?:  
Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi 

Mesut YÜCESAN * 

Cüneyt KILIÇ ** 

Özet 

Göç ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel birçok faktöre bağlı olarak insanların zaman içinde 
yer değiştirmesidir. Bu yer değişiminin göç edenler üzerinde olduğu kadar göç alan yerleşim 
yerlerinde yaşayan insanlar üzerinde de etkileri vardır. Bu etkilerin başında yoksulluk 
gelmektedir. Bu çalışma da göçün, ev sahibi ülke vatandaşlarının yoksulluğunu arttırıyor mu? 
yoksa azaltıyor mu? sorularının cevabı aranmaya çalışılmaktadır. Bu soruların cevabını 
bulmak amacıyla seçilmiş 8 OECD ülkesine (Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, 
İrlanda, İtalya, Portekiz ve İngiltere) gerçekleşen göç ile yoksulluk arasındaki ilişki 2004-
2015 dönemine ait veriler kullanılarak panel veri analizi yöntemi yardımı ile araştırılmıştır. 
Analiz sonuçları göç ile yoksulluk arasında pozitif yönlü fakat istatistiki olarak anlamlı bir 
ilişkinin varolmadığını göstermektedir. Bunun yanında modele dahil edilen diğer kontrol 
değişkenleri olan ekonomik büyüme, enflasyon ve işsizlik ile yoksulluk arasında da istatistiki 
olarak anlamlı bir ilişkinin var olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelime: Göç, Yoksulluk, Panel veri analizi 

 

Does Migration Increase Poverty?:  
Panel Data Analysis For Selected OECD Countries 

 

Abstract 

Migration is the displacement of people over time depending on economic, political, social, 
and cultural factors. This displacement has impacts for hosting settlements as well as 
immigrants. Poverty comes at the beginning of these effects. Whether the migration increases 
the poverty of the host country citizens or reduces is examined in this study. The relationship 
between immigration and poverty was searched by using data of 8 selected OECD countries 
(Belgium, Canada, Czech Republic, Finland, Ireland, Italy, Portugal and the United Kingdom) 
for the period 2004-2015. The data were analyzed by using panel data analysis method. The 
results of the analysis show that there is a positive relationship between migration and 
poverty, yet no statistically significant relationship existed. Besides, other control variables 
included in the model namely economic growth, inflation and unemployment did not have 
statitically significant relationship. 

Keywords: Migration, Poverty, Panel data analysis 
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Türk Kızılayı Çanakkale Şubesi’nin Sığınmacılara Yaptığı Yardımlar 
 

Prof.Dr. Muhammet Erat∗ 
 

Türkiye Kızılay Derneği’nin kuruluşu 1860’lı yılların sonlarına kadar dayanmaktadır. 11 
Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla 
kurulan Kızılay, 1877'de "Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti", 1923'te "Türkiye Hilâl-i 
Ahmer Cemiyeti", 1935'te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve nihayet 1947 yılında da 
"Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır.  Günümüzde Türkiye’de 350’den fazla şubesiyle 
insanların zor zamanında yardımına giden Türk Kızılayı, aynı zamanda Türkiye’ye gelen 
sığınmacılara da maddi ve manevi olarak yardımcı olmaya devam etmektedir.Bu çerçevede 
Türk Kızılayı Çanakkale Şubesi de Çanakkale’ye çeşitli ülkelerden gelen sığınmacılara 
elindeki imkânlar ölçüsünde yardımcı olmaktadır.  
 
Bu çalışmada 2013-2018 döneminde Çanakkale Kızılay Şubesi’nin sığınmacılara yaptığı 
yardımlar hakkında bilgi verilecektir. Bu 5 yıllık sürede Kızılay Şubesi kendi imkânları ile 
yardımcı olduğu gibi, Genel Merkez’in de gönderdiği birinci el eşya veya elbiseyi 
sığınmacılara ulaştırmış, diğer taraftan Avrupa Birliği’nin ilgili fonlarından gelen paranın 
Kızılay Kartı sahiplerine ulaşmasına da bir nevi aracılık yapmıştır. Yardım yapılan 
sığınmacıların ellerinde Sığınmacı Kartı olması zorunluluğu vardır. Bu kart 5 yıl süreyle 
geçerlidir. Yasal yollarla Çanakkale’ye gelenlere yardım yapılmakta ve kartı olmayana 
yardım yapılmamaktadır. Ancak ilk zamanlarda bazı istisnalar da yok değil. 
 
Sığınmacılar genellikle ülkelerindeki iç karışıklıktan ve siyasi baskılardan dolayı Türkiye’ye 
geldiklerini belirtmektedir. Özellikle İran’dan gelenler siyasi baskıdan dolayı geldiklerini 
açıkça ifade etmektedir. Türk Kızılayı, kendisine başvuran dini ve milliyeti ne olursa olsun 
hiçbir ayrım yapmadan bütün ihtiyaç sahiplerine elinden gelen yardımı yapmaktadır. Gelen 
sığınmacıların büyük çoğunluğu Müslüman olmakla birlikte Hıristiyan olanlar da vardır. Türk 
Kızılayı bunu yaparken 7 Temel ilkeden birisi olan “Ayrım Gözetmemek: Kızılay, milliyet, ırk, 

dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez. İnsan ıstırabını, en ivedi ve zaruri 

ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye çalışır” ilkesine göre hareket etmektedir. Çanakkale 
Kızılay Şubesi de bu on yıllık süre içerisinde Afrika’dan, Ortadoğu’dan ve Asya’dan 
Çanakkale’ye gelen ve kendisine başvuran bütün sığınmacılara elindeki imkânlar 
çerçevesinde önemli yardımlar yapmış, kendisine başvuran ihtiyaç sahiplerinin hiçbirini geri 
çevirmemiştir. Bu bağlamda Çanakkale Kızılay Şubesi, Türk halkının yardımseverlik 
duygusunun bir göstergesi olarak önemli derecede hayırseverlerin bağışları sayesinde 
Türkiye’de bulunan birçok şubeden daha fazla yardımda bulunmuştur.   
 

Anahtar Kelimeler: Türk Kızılayı, Çanakkale, Sığınmacı, Yardım,  
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Turkish Red Crescent Çanakkale Branch's Aid to Asylum Seekers 
 
Turkey's Red Crescent Society organization is based until the late 1860s. June 11, 1868 that 
"The Ottoman Wounded and Sick Soldiers Help Society" Red Crescent was founded with 
the name in 1877 "Ottoman Hilal-i Ahmer Society", 1923 "Turkey Hilal-i Ahmer 
Society", 1935 "Turkey Red Crescent Society" and finally in 1947 the "Turkey Red 
Crescent Society" was the name. Today, the Turkish Red Crescent who have time to help 
people with more than 350 branches in Turkey, but also to asylum seekers coming to Turkey 
continues to be in material and spiritual help.In this context, the Turkish Red Crescent 
Çanakkale Branch also helps the refugees from various countries to Çanakkale. 
 
In this study, information will be given about the aid provided by the Çanakkale Red Crescent 
Branch during the period of 2013-2018. During this 5-years period, the Red Crescent Branch 
provided assistance to asylum-seekers, as well as to the Red Crescent Card holders of the 
relevant funds of the European Union. Asylum seekers who have been assisted must have an 
Asylum Card in their hands. This card is valid for 5 years. Legal aid is provided to those who 
come to Çanakkale and there is no aid to those who do not have a card. However, there are 
some exceptions at first. Refugees generally indicate that they came to Turkey because of 
internal turmoil and political repression in the country. Especially those coming from Iran 
openly stated that they came because of political pressure. 
 
The Turkish Red Crescent, regardless of the religion and nationality applied to him, does his 
utmost to help all those in need without making any distinction. The majority of the arriving 
asylum-seekers are Muslims, but there are also Christians. In doing so, the Turkish Red 
Crescent is one of the 7 fundamental principles; “Non-discrimination: Red Crescent, 
nationality, race, religious belief, does not affect the difference of class or political thought. It 
tries to relieve human suffering by giving priority to the most urgent and indispensable 
needs”. The Çanakkale Red Crescent Branch has also provided significant assistance to all 
asylum seekers who arrived in Çanakkale from Africa, the Middle East and Asia and applied 
to it within the framework of their facilities. In this context, Canakkale Red Crescent Branch, 
through substantial charitable donations as a sign of benevolence feelings of the Turkish 
people have been found in more help from many branches in Turkey. 
 
Key Words: Turkish Red Crescent, Çanakkale, Asylum Seeker, 
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Mültecilerin Sınır Sosyolojisi: Bangladeş-Cox’sbazar Kamplarında Göç Ve 
STK’lar 

 
Muhammet Murat Özkul∗ 

 
Özet: 
Günümüzde sayıları gittikçe artan mültecilerin bakımı ve yerleştirilmesi ile uluslararası 
yardımların sürekliliğinin sağlanması STK’ların ajandalarındaki en önemli sorunlardandır. 
BM’nin uluslararası ilişkilerdeki etkisizliği sahadaki STK’ları doğrudan etkilemektedir. 
Çünkü BM’nin 5 daimi temsilcisinin aralarındaki anlaşmazlıklar, büyük oranda bu 5 ülkeden 
gelen STK’ların varlığını ve yardım çalışmalarını da sahada değişik yönlerden 
kısıtlamaktadır. Bu 5 daimi temsilci ülke dışından gelen STK’ların faaliyetleri de uluslararası 
dengelerden dolayı bir istikrara kavuşamamış ve etkin olmaktan uzaktır. Bütün bu 
zorluklardan dolayı uluslararası STK’lar mültecilerle ilgili sahadaki problemleri çözmekten 
henüz uzaktır. Bu çözümsüzlüklerden bazıları yapısal şartlardan kaynaklanırken bazıları da 
çevresel şartlardan kaynaklanmaktadır. Bunlardan yapısal olanlar destekçilerin sayısı, 
organizasyonun tanınıyor ve kabul görüyor olması gibi faktörlerdir. Çevresel şarları ise 
mültecilerin kimliği, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin sosyo-ekonomik düzeyi, göç 
olayına bakışları ve siyasi ilişkileri oluşturur.  
 
Bu çalışma mülteci kamplarındaki göç ve yardım çalışmalarını uluslararası bir STK olan 
İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) Bangladeş-Cox’sbazar kamplarındaki çalışmaları üzerinden 
değerlendirmeyi amaçlamaktadır. İHH, 1990’ların başlarından itibaren Bosna Savaşı sırasında 
uluslar arası arenada görünür olmaya başlamıştır. Bu STK’nın bir insani yardım kuruluşu 
olarak uluslararası arena da dahil, çeyrek yüzyıllık saha deneyimi vardır ve kuruluş 
içerisindeki AR-GE birimi yardım faaliyeti yapılan ülkelerle ilgili raporlar yayınlamaktadır. 
Bu kapsamda acaba IHH’nın, Myanmar ve Bangladeş arasındaki Cox’sbazar’daki faaliyetleri 
nelerden oluşmaktadır? İnsani yardımları zorlaştıran ya da kolaylaştıran faktörler nelerdir? 
Uluslar arası ilişkiler ve güç dengeleri insani yardım faaliyetlerini nasıl etkilemektedir? 
İHH’nın Cox’sbazar’daki deneyiminden yardım faaliyetlerinin verimliliğini arttırmak için 
hangi dersler çıkarılabilir? 
 
Bu soruları cevaplamak için İHH’nın Cox’sbazar’daki yardım faaliyetleri incelenmiştir. Bu 
faaliyetler, İHH yetkilileri ile yapılan görüşmeler, alanda bazı mültecilerle yapılan yüz yüze 
görüşmeler, doküman incelemesi ve yardım faaliyetleri sırasında gerek Türkiye’de gerekse 
mülteci kamplarındaki katılımlı gözlemlerden elde edilen verilere dayanılarak 
değerlendirilmiştir. 
  
Çalışma sonuçları göstermiştir ki mültecilerin STK’larla ilgili olumlu ön kabulleri sahadaki 
engelleri ortadan kaldırırken, tersi bir durumda da STK ile ilgili devlet olumlu görüş verse 
dahi sahada mültecilere güven veremediği durumlarda insani yardım çalışmalarının başarısı 
düşmektedir. Mültecilerin güven duyduğu ülkelerden gelen STK’lar yardım çalışmalarını 
olumlu etkileyerek, olumsuz kamp koşullarının yükünü hafifletebilmektedir. Sonuçta STK’lar 
ve ülkeler arasındaki siyasi ilişkiler insani yardımların başarılı olup olamayacağını belirleyen 
temel faktörlerden biri durumundadır. 
 
Anahtar Kelimeler: İHH, uluslararası STK’lar, Mülteci Kampları, İnsani Yardım, Jeopolitik  
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Border sociology of Refugees: Migration and NGOs in Bangladesh-Cox’sbazar 

Camps 
 

Abstract: 
 

Some of the most important problems on the agenda of international NGOs are the care and 
placement of ever increasing number of refugees as well as continuity of humanitarian aids. 
The ineffectiveness of the United Nation (UN) on the field, affects the international NGOs 
working in the field directly. The disagreements among the 5 permanent members of the UN, 
affects the international NGOs coming from those 5 countries and restraints their activities in 
many respects. The NGOs coming from other countries than that 5 country are not effective 
and stabile because of international power relations. Because of all these factors the 
international NGOs are away from finding sustainable solutions to refugee problems. Some of 
the deadlock arises from structural conditions while some of the others result from 
environmental conditions. The structural conditions are the factors such as the number of 
supporters and the credibility of the NGOs. The identity of the refugees, the socio-economical 
level of the host country, the perception of refugees, and the political relationships constitute 
the environmental conditions. 
 
This study aims at evaluation the activities of international NGOs on refugees with a case 
study of İnsani Yardım Vakfı’s (İHH) activities in Bangladesh Cox’sbazar. The IHH as an 
international humanitarian NGO, started to appear in international arena during the Bosnian 
War from the beginning of the 1990s. This NGO has an experience of a quarter century and 
the research department inside the NGO prepares report for the international humanitarian 
aids. In this respect, what are activities of IHH in the Cox’sbazar refugee camp in Myanmar-
Bangladesh border? What factors affects the humanitarian aids in a positive or negative way? 
How the international relations and power politics affect the humanitarian aids? What lessons 
can be learnt from the IHH’s experience from the Cox’sbazar to improve the effectiveness of 
international humanitarian aids? 
 
To answer these questions the humanitarian aids of IHH in Cox’sbazar was investigated. The 
humanitarian aid activities were evaluated by collecting data from the interviews of IHH 
representatives, from face-to face interviews of refugees in the camps, document analysis and 
from participant observation in Turkey and in the refugee camps in Cox’sbazar. 
 
The results showed that the refugees’ positive perception of the NGOs can remove obtacles in 
the field, while the opposite, even if the government supports the NGO, can jeopardise the 
humanitarian aid activities. The trust to international NGOs can ease the difficult camp 
conditions. In sum, the relationship between the NGOs and international power relations can 
determine the success or failure of the activities of the international NGs. 
  
 
Key Words: İHH, International NGOs, Refugee Camps, Humanitarian aid, Geopolitics  
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KAMU POLİTİKALARI VE LİBERTER PATERNALİZM: 
 “DÜRTME” 

 
Murat AYDIN∗ 

ÖZET 

Neo klasik iktisadın temel varsayımlarından birisi insanın iktisadi olduğudur. Kendi çıkarını 
gözetirken, duygusallıktan daha çok fayda maksimizasyonu peşinde koşarak, rasyonel 
davrandığını kabul eder. Oysa ekonomik kararlarımızda dâhil olmak üzere aldığımız birçok 
kararda duygular, eğilimler, önyargılar, ihmaller ve defolar gibi birçok faktör devreye girerek, 
alınan bazı kararları rasyonel olmanın ötesinde irrasyonel hale dönüştürür.  
 
Bu çalışmanın amacı, davranışsal iktisat perspektifinden insanların çeşitli nedenlerden 
kaynaklı hata yapabileceklerini ele alarak, kamu politikalarında liberter paternalizmin 
uygulanması ya da uygulanmaması durumunda neler ile karşılaşılabileceğini literatür taraması 
kapsamında ortaya koymak olmuştur. Burada bireyin devlet tarafından herhangi bir 
zorunluluk altına sokulmaması liberter felsefenin özünü oluştururken, özellikle herkesin 
gittikçe artan bir biçimde seçim mimarı olmaya yönelmesi ve insanları daha iyi bir yaşam 
düzeyine doğru hareket ettirme çabası içerisinde olduğu iddiası birçok olumsuzluğu 
beraberinde getirmektedir. Bu da çalışmanın önemini arttırmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler:  Kamu Politikaları, Liberter Paternalizm, Dürtme, Davranışsal İktisat 
 

PUBLIC POLICIES AND LIBERTARIAN PATERNALISM: “NUDGING” 
 
Neo-classical economic theory assumes that human beings act based on their economic 
interests. While they take into consideration their interests they chase after utility 
maximization at utmost levels and behave rationally. However, in every economic decision 
there are various affecting factors such as feelings, tendencies, pre-judgements, recklessness 
and faults which turn rational decisions to irrational ones.  
 
This study aims to discuss human beings make faults due to several factors from behavioral 
economics point of view and put forward that what the public policies might come across if 
libertarian paternalism is implemented or not in the scope of literature review. Non-
authoritarian approach of the State for individuals makes the essential of libertarian 
philosophy. Today the notion that many people become perfect preference architects and aim 
at living in upper life standards brings together many negative issues and this increases the 
significance of this study.  
 

Key Words: Public Policies, Libertarian Paternalism, Nudging, Behavioral Economics 
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GÖÇ VE SİYASAL KATILIM SORUNSALI 
 

Nalan Soyarık Şentürk∗ 
 
 
Özet 
Göçmenler göç ettikleri ülkelerde yerleşikleşmeye başladıkça bazı tanınma ve hak talepleri 
gündeme gelmeye başladı. Bu gelişme karşısında göç alan ülkeler ya vatandaşlık 
kanunlarında değişikler yaparak göçmenleri vatandaşlığa kabul etmeye, ya da uzun dönemli 
ikamet sahibi göçmenlere yeni haklar tanımaya başladılar. Diğer taraftan menşei ülkeler de 
göçmen vatandaşları ile bağlarını koparmamak için yeni yollar arayışına girdiler. Sosyal 
hakların bu süreç içerisinde tanınması her iki taraf açısından da daha kolay olsa da siyasal 
hakların tanınması sorunlu bir alan oldu. Bu çalışmada göçmenlerin siyasal haklarının 
tanınmasının ve hayata geçirilebilmesinin bir imkânı olarak oy verme pratiği tartışılacaktır. 
Vatandaş olmanın getirdiği en temel haklardan biri siyasal katılım ve oy verme hakkıdır. 
Ancak göçmenler ne yaşadıkları ülkede ne de menşei ülkede bu haklarını tam olarak 
kullanamamaktaydı. Günümüzde pek çok ülke yurtdışında yaşayan göçmen vatandaşlarını 
yaşadıkları ülkelerde menşei ülkeleri için oy kullanabilmelerini sağlayacak adımları artmıştır. 
Türkiye de bu ülkelerden biridir. Çalışmada yurtdışında oy kullanma olgusu Türkiye 
deneyimi ile birlikte ele alınacaktır. Göçmenlerin siyasal katılım süreci ve siyasal haklarını 
kullanabilme imkanları ve bunu siyasal katılım ve temsil açısından etkilerini inceleyecek olan 
bu çalışma göç ve siyasal katılım meselesine kuramsal açıdan yaklaşıp farklı bakış açılarını 
ele alacaktır. Ardından Türkiye örneği üzerinden bu farklı yaklaşımların yansımaları 
tartışılacaktır. Siyasal haklar bireylerin vazgeçilemez temel haklarından biridir ve katılımı 
genişletmek tüm ülkelerin üzerinde durması gereken bir konudur. 
 
Anahtar kelimeler: Göç, Göçmen, Vatandaşlık, Siyasal haklar, Oy verme 
 
 

MIGRATION AND THE QUESTION OF POLITICAL PARTICIPATION 
 

Nalan Soyarık Şentürk 
 
 
Abstract 
As immigrants became settled in the host countries, some demands for recognition and rigths 
began to occupy the agenda. Host countries in return  
either amended their nationality laws fort he naturalization of the immigrants or granted 
additional rights to long term residents. On the other hand, the countries of origin began to 
search new ways to keep thier ties with the emigrants. The recognition of social rights within 
this process was smooth for the counterparts, the recognition of political rights was not easy. 
This study will focus on voting as a means for the recognition and implementation of political 
rights for the migrants. Political participation and voting rights are among the basic rights of 
citizens. However, the migrants were not able to enjoy those rights in their countru of origin 
or host country. Today many host countries enabled the emigrant citizens to vote for the 
electionhs of their countires of origin. Turkey is one of those countries. This study will 
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analzye the external voting process together with the Turkish experience. The process of 
political participation and the enjoyment of external voting rights and their impacts on 
migration and political participation will be approached from a theoretical perspective. Then 
the reflections of different theoretical perspectives will be discussed with reference to Turkey. 
Political rights are the inalienable rights of every individual and the states need to take the 
necessary steps for extending those rights. 
 
Key words: Migration, Migrant, Citizenship, Political rights, Voting 
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Yerel Halk Açısından Göç ve Hüzün Turizmi İlişkisi: Suriye Örneği 
 

Neşe AYDIN∗∗∗∗ 
 
Özet 
Tarihsel süreç boyunca ülkemiz yaşanan çeşitli göç olaylarına tanık olmuştur. Bu hareketlerin 
ulusal ve uluslar arası sosyal ve ekonomik olmak üzere çeşitli etkileri de bulunmaktadır. Bu 
etkilerden bir tanesi de turizm hareketleridir. Yaşanan göç olayları hem halk açısından hem de 
ülke açısından çeşitli turizm hareketlerine de sahne olmaktadır. Bu etkilerden özellikle 
insanların tahribatı veya doğal afetler sonucu oluşan ve ölümlerin yaşandığı destinasyonlara 
yapılan ziyaretler ise hüzün turizmi olarak kabul edilmektedir. Hüzün turizmi kavramı, 
2000’li yıllarda ortaya atılmıştır. Hüzün turizmine göre bazı insanlar yeni duyguları ve 
deneyimleri istemektedirler. Tehlikeli yerleri ziyaret ederek bu isteklerini gerçekleştirmek 
isterler. Ölümlerin ya da felaketlerin yaşandığı yerleri ziyaret ederek burada bu olayı 
yaşayanların ölüm korkularına tanık olurlar. Örneğin; Asya Pasifik savaş alanı turizmi olarak 
21. Yüzyılın başlarında daha da önemli hale gelmiştir. Türkiye için hüzün turizmi 
destinasyonu olarak değerlendirilebilecek yerlere örnek olarak Anıtkabir-Ankara, Sarıkamış-
Kars, Başkomutan Tarihi Milli Parkı-Afyonkarahisar, Dolmabahçe Sarayı-İstanbul ve 
Ulucanlar Cezaevi-Ankara gibi destinasyonlar gösterilebilir.  
 
Literatürde yapılan çalışmaların çoğunda hüzün turizmi kapsamı içine giren alanları ziyaret 
edenlerin burayı seyahat amaçları ya da seyahat motivasyonları incelenmiştir. Yapılan 
çalışmaların çoğunlukla turistler üzerinde yapılmış ve yerel halkla ilgili çalışmalar ise oldukça 
sınırlıdır. Bu bakımdan yapılan araştırma Adıyaman ilindeki çadırkentlerde yaşayan 
Suriyelilere yönelik olarak yapılmıştır. Bu çalışmada da savaşa bir şekilde tanık olmuş 
Suriyelilerin yıllar sonra ülkelerini seyahat etmedeki motivasyonları incelenmiştir.  
 
Son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte Türkiye, Suriye’ye komşu ülkeler arasında en fazla 
Suriyeli ağırlayan ülke olmuştur. Yaşanan bu gelişmeler Suriyelileri yaşadıkları ülkeden göç 
etmek durumunda bırakmış ve çoğunlukla da Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve 
Adıyaman illerinde yer alan çadırkentlerde yaşamaya başlamışlardır. Yaşanan tüm bu 
gelişmeler çeşitli turizm hareketlerine de neden olmaktadır. Araştırma sonucunda 
katılımcıların en fazla katılım gösterdikleri ifadeler; “güvenliğin önemini hissetmek isterim 
(mean=4,23)”, “özlediğim yerleri tekrar görmeyi isterim (mean=4,13)”, “şu anki halini merak 
ediyorum (mean=4,05)”, en az katılım gösterdikleri ifadeler ise; “keyif amaçlı gitmek isterim 
(mean=1,60)”, “eski günlerimi hatırlamak isterim (mean=2,18)”, “savaşın tehlikelerini 
hissetmek isterim (mean=2,20)” şeklindedir. Buradan hareketle yapılan çalışma ile yaşanan 
göçün turizm hareketlerini günümüzde olumsuz etkilediği ancak ilerleyen zamanlarda savaşın 
sona ermesi ile birlikte daha fazla turizm hareketlerine sebep olabileceği öngörülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Göç, Turizm, Hüzün turizmi, Seyahat motivasyonu, Suriye… 
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Relationship Between Migration and Dark Tourism From Local People: Syria 
Example 

Abstract 
 
Throughout the historical process, Turkey has witnessed various migration events. These 
movements have various effects, including national and international social and economic. 
One of these effects is tourism movements. The immigration incidents have been witnessing 
various tourism movements both in terms of the people and the country. These effects, 
especially the destruction of people or natural disasters as a result of deaths and visits to 
destinations made by dark tourism is considered to be. The concept of dark tourism was put 
forward in 2000s. According to dark tourism, some people want new feelings and 
experiences. They want to fulfill these requests by visiting dangerous places. They visit places 
where deaths or disasters are experienced and witness the fears of death of those who live 
there. For example; Asia Pacific has become even more important in the early 21st century as 
a war zone tourism. Turkey to dark tourism as an example Anitkabir-Ankara to places that 
can be considered as the destination, Sarıkamış-Kars, chief Historical National Park-
Afyonkarahisar, Dolmabahçe Palace and Istanbul and displayed destinations, such as 
Ulucanlar Prison in Ankara. 
 
Most of the studies conducted in the literature examined the travel purposes or travel 
motivations of those who visited the areas included in the scope of dark tourism. The studies 
are mostly made on tourists and the studies on local people are quite limited. In this regard, 
the research was carried out for Syrians living in tent cities in Adıyaman province. In this 
study, the motivations of Syrians who have witnessed the war in some way to travel their 
countries after years are examined. 
 
In recent years, Turkey has been among the countries that most Syrians welcomed Syria's 
neighboring countries. These developments have left the Syrians to migrate from the country 
they live in and have started to live in the tent cities in the provinces of Şanlıurfa, Gaziantep, 
Kahramanmaraş and Adıyaman. All these developments cause various tourism movements.  
At the end of the research, the participants participated in the most expressions are  “ I want to 
feel the importance of security (mean = 4.23)”,  ”I would like to see the places I miss (mean = 
4,13)”, “I'm curious about its current version (mean = 4.05)”,  at the same time the least 
attended expressions are  “I want to go for joy (mean = 1,60)”, “I want to remember my old 
days (mean = 2,18)”,  “I would like to feel the dangers of war (mean = 2.20)”.  It is foreseen 
that the migration experienced by this study adversely affects the tourism movements in the 
present time but it may cause more tourism movements in the future with the end of the war. 
 
Keywords: Migration, tourism, dark tourism, travel motivation, Syria. 
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Baskı Unsuru Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Literatür Çalışması 

Nezih Metin ÖZMUTAF∗ 
Ali KÖSTEPEN∗∗ 

Özet 

Küreselleşen günümüz dünyasında kamu ve özel sektörün yanında ortaya çıkan sivil toplum 
kuruluşları özellikle 19. Yüzyılın sonlarıyla beraber son derece önem kazanmıştır. Devletler, 
sivil toplum kuruluşları ile iletişim kurarak, masaya oturarak gerekli yasal çalışmaları 
başlattığı gözlemlenmektedir. Özellikle insan hakları, hayvan hakları ve çevreye yönelik 
alanlarda sivil toplum kuruluşları bir baskı unsuru olarak ortaya çıkmış, gerek kamu gerekse 
özel sektöre yönelik birçok çalışmalar yürütmüştür. Sivil toplum kuruluşları, kar amacı 
gütmediği için, kar amacı güden özel sektörün açık bıraktığı alanlarda özel sektöre baskı 
unsuru olan çalışmalar yürüttüğü ifade edilebilir. Bu çalışmada sivil toplum kuruluşlarının 
tarihsel gelişimi, çeşitleri ve faaliyetleri ele alınarak literatür alanına katkı sunması amacıyla 
yapılmıştır. Üçüncü sektör olan sivil toplum kuruluşlarının baskı unsuru olarak konumu 
değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum Kavramı, STK  

 

 

Literature Study for Civil Society Organizations as an Element of Oppression 

 

Abstract 

In today's global world, non-governmental organizations which have emerged along side 
public and private sector have gained importance especially with the end of 19th century. 
States, civil society organizations to communicate with, by sitting on the table is observed to 
start the necessary legal work. In particular, civil society organizations have emerged as an 
element of repression in the are as of human rights, animal rights and the environment, and 
carried out many studies for both public and private sectors. Since non-governmental 
organizations do not pursue a profit, it can be stated that the private sector, which is a profit-
making sector, is carrying out work on the private sector. In this study, the historical 
development, types and activities of non-governmental organizations have been made to 
contribute to the literature. The position of the third sector, which is a non-governmental 
organization, is evaluated. 

Key Words: Civil Society, NGOs 
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Sivil Toplum Kuruluşlarında Hedef Kitle Eğitimi ve İzmir İlinde Suriyeli Mültecilere 
Yönelik Bir Çalışma 

 

Nezih Metin ÖZMUTAF∗ 
Ali Köstepen∗∗ 

 

Toplumun, doğanın, insanlığın ve akla gelebilecek her türlü alanda fayda ve yarar sağlamak 
amacıyla kamu ve özel sektörden bağımsız olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, 
2000’li yıllarla beraber dünya genelinde son derece önemli bir hale gelmiştir. 2011 tarihinde 
başlayan Suriye’deki iç karışıklık sonrasında Türkiye’ye, birçok Suriyeli mülteci yerleşmiştir. 
2018 tarihinde resmi olarak 3,5 milyon Suriyeli mültecinin Türkiye’de yaşadığı bilinmektedir. 
Bu rakamın gayri resmi olarak ise yaklaşık 5 milyon olduğu tahmin edilmektedir. 
Suriyelilerin yaklaşık 7 yıldır Türkiye’de yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda, uyum 
konusunda çalışmaların son derece önem arz ettiği ifade edilebilir. Bu süreçte sivil toplum 
kuruluşlarına ciddi anlamda görev düştüğü belirtilebilir. Bu çalışmada, sivil toplum 
kuruluşlarının; Suriyeli mültecilere yönelik hedef kitle eğitimi kapsamında üzerine düşen 
sorumluluklar ele alınmıştır. Suriyeli mülteciler ve konu ile ilgili olarak çalışma yürüten sivil 
toplum kuruluşları üzerine yapılan nicel araştırma metotlarından birisi olan anket çalışması 
yapılmak suretiyle hedef kitle eğitimi kapsamında sonuçlar karşılaştırılarak ilişkilendirme 
yapılmaya çalışılmıştır. Beklentiler ve arz edilen arasındaki ilişkiyi karşılaştırılması 
amaçlanmıştır. 25 Sivil toplum kuruluşu arasında toplamda 78 sivil toplum kuruluşu 
yöneticisine ve 12 Suriyeli üzerinde gerçekleştirilen ankette yüksek seviyeli ilişkiler 
belirlendiği ifade edilebilir.   

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum Kavramı, STK, Mülteci Kavramı  

 

Target Mass Education in Civil Society Organizations and A Study on Syrian Refugees 
in Izmir Province 

Abstract 

Non-governmental organizations operating independently from the public and private sectors 
in order to benefit society, nature, humanity and every conceivable field have become 
extremely important world wide in the 2000s. Turkey began in 2011 after internal turm oil in 
Syria, many Syrian refugees are settled. It is known that in 2018 as the official date of 
3.5million Syrian refugees living in Turkey. This figure is unofficially estimated to be about 5 
million. When considering that the Syrians living in Turkey for about 7 years, can be said that 
the work on harmonization is extremely important meat supply. In this process, it can be 
stated that civil society organizations have a serious duty. In this study, non-governmental 
organizations; The responsibilities of Syrian refugees with in the scope of target group 
education were discussed. A survey was conducted on Syrian refugees and one of the 
quantitative research methods on non-governmental organizations working on the subject. It 
is aimed to compare the relationship between expectations and the desired. Among the 25 
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non-governmental organizations, it can be stated that there are a total of 78 non-governmental 
organization executives and 12 high-level relations in the survey conducted on 12 Syrians. 

Key Words: Social Society, NGOs, Refugee 
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Toplumsal Güvenlik ve Uluslararası Göçün Güvenlikleştirilmesi 

Niyazi İPEK∗∗∗∗ 

Özet 

Bu çalışma, Uluslararası İlişkilerin yeni ‘analiz birimi’ olarak göçü, güvenlikleştirme kuramı 

çerçevesinde, ele alacak ve ‘toplumsal güvenlik’ bağlamında değerlendirecektir. Ancak 

burada esas olarak siyasal güvenlikten değil, kültürel güvenlikten söz edilmektedir. Zira 

‘toplumsal güvenlik’ ile toplumun maddi güvenliği değil, normatif güvenliği 

kastedilmektedir. Bu nedenle kültür ve kimlik, referans nesnesi olarak öne çıkmaktadır.  

Uluslararası göçün söz konusu referans nesnesini kısa zamanda ve derinden etkileme 

kapasitesi taşıdığı varsayıldığında, siyasal otorite tarafından tehdit olarak algılandığı ve 

güvenlikleştirildiği gözlemlenmektedir. Tam bu noktada uluslararası göçü güvenliğin 

dönüşümünde inşa edici unsur olarak kabul etmek ve toplumsal güvenliğin kaynağı olarak 

önermek, çalışmanın pratik boyutunu ifade edecektir.  

Bildiri, devletleri inisiyatif kullanmaya zorlayan ve çoğu zaman maddi güvenlik politikalarına 

konu olan uluslararası düzensiz göçü yönetmeyi ve ulusal güvenliğin inşa edici unsuru olarak 

değerlendirmeyi önermektedir. Bunun yöntemi olarak ise Türk kültürün taşıyıcısı olan 

Ahıskalı Türklerin Türkiye’ye iskânlı yerleşimi öngörülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Güvenlik, Uluslararası Göç, Güvenlikleştirme Kuramı, 

Düzenli Göç ve Ahıska Türkleri. 
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Societal Security and Securitization of International Migration 

Niyazi İPEK 

Abstract 

 

This research, will focus on migration as a new "unit of analysis"  in the framework of 

securitization theory and it will evaluate migration in the framework of "social security". 

However, in this work, it is not mainly mentioned about the political security, but it is 

mentioned about cultural security. Because in this study, the societal security doesn't mean 

society's material security, it means normative security. Therefore, culture and identity, stands 

out as the reference object. 

It has been observed that if you assume international migration has the capacity to influence 

the reference object in a short time and deeply, it is perceived as a threat by the political 

authority and it is securized. At this point, accepting international migration as a constructing 

factor in the transformation of security and suggesting it as the source of social security will 

express the practical dimension of the study. 

This declaration proposes to manage international irregular migration, which often forces 

states to take initiative and is often subject to material security policies and it proposes to 

asses it as a constructing element of national security. For this, it has been foreseen that 

Ahıskan Turks that are carrier of Turkish culture, should be settled in Turkey with housing 

permission. 

Key Words: Societal Security, International Migration, Theory of Securitization, Regular 

Migration and Ahiskan Turks. 
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE GÖÇMENLERE YÖNELİK SOSYAL İÇERME 
FAALİYETLERİ: GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLER YENİ BİR 

TOPLUMSAL TABAKA MI? 
 

Özgür TOPKAYA∗ 
Abdurrahman BENLİ∗ 

 
ÖZ 
 
Dünyada birçok ülkede, bireyler ya da topluluklar sahip oldukları birtakım özellikler sebebiyle 
bulundukları ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamına tam olarak katılımlarını zorlaştıran farklı 
engellerle karşılaşmaktadırlar. Göçmen, engelli, azınlıktaki, farklı ırk ve yaşam tercihine sahip bireyler 
ve topluluklar en fazla dışlanan gruplar arasında yer almaktadır. Cinsiyetleri, ırkları, etnik kökenleri, 
cinsel tercihleri ve engellilikleri sebebiyle dışlanan bireyler haysiyetlerini ve  güvende oldukları hissini 
kaybetmektedir. Bunun sonucu olarak iyi bir yaşam sürme fırsatından mahrum kalmakta ve bunların 
da ötesinde sahip oldukları potansiyel yeteneklerini topluma katkı sağlayacak olgunluğa eriştiremeden 
içine düştükleri psikolojik ve sosyolojik açmazlar sebebiyle sorunlar yaşamaktadırlar. Sosyal içerme 
faaliyetleri özel grupların topluma kazandırılmasında önemli bir politika aracıdır. 2011 yılında ortaya 
çıkan Arap Baharı sonrasında ülkelerindeki iç karışıklıklardan kaçarak Türkiye’ye zorunlu göç 
gerçekleştiren Suriyelilerin ülkede bulundukları süre göz önünde bulundurulduğunda sosyal içerme 
politikalarına gerek olduğu ortaya çıkmaktadır. Çalışmada genel olarak göçmenlere yönelik sosyal 
içerme politikaları literatür taraması ve betimsel analiz yöntemiyle ele alınmakta; geçici koruma 
statüsünde Türkiye’de ikamet eden Suriyelilerin durumu özelinde Türkiye’de uygulanabilecek olanlar 
tartışılmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Politika, Sosyal İçerme, Göç, Göçmenlik… 
 
SOCIAL INCLUSION ACTIVITIES FOR IMMIGRANTS AROUND THE WORLD AND IN 

TURKEY: CAN SYRIAN CITIZENS UNDER TEMPORARY PROTECTION STATUS IN 
TURKEY CONSTITUTE A NEW SOCIETAL CLASS? 

 
ABSTRACT 
 
In many countries around the World certain communities or individuals can not fully participate 
political, economic and social life of the country based on their certain characteristics such as being 
immigrants, disabled, minority or different life preferences. Immigrants, disabled people, minorities 
and people with different life preferences are the most excluded in their societies. These individuals 
excluded for their gender, race, ethnicity, sexual preference and disability lose their dignity, security, 
self-confidence and the opportunity of leading a better life which lead to the less contribution to 
society for their talents and skills are lost even before they become ripe due to the psychological and 
sociological dilemmas they get into. Social inclusion activities constitute an important policy tool to 
help special communities of society integrate into the society. It has been a while since Syrians under 
temporary protection status reside in Turkey following the Arab Spring in 2011 and it is seen that 
social inclusion policy is required. The study uses literature review and descriptive analysis to to put 
forward the recent social inclusion policies and discusses possible adaptable activities for Syrian 
citizens under temporary protection status in Turkey . 
 
Key Words: Social Policy, Social Inclusion, Immigration, Immigrants… 
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SUSTAINABLE IMMIGRATION POLICY: ECONOMIC PERSPECTIVE 

 

Özgür Topkaya∗ 

 

 

Abstract 

Refugees around the World move from conflicting areas and arrive peaceful regions to start a new life. 

Economic resources allocated for their settlement or shelter often cause worries in the society since 

they consider refugees do not belong to the community and yet share their income. However, in most 

cases it is seen that immigrants aim to stay in the destination country. This study aims to investigate 

Turkey’s immigration policy implemented for Syrian immigrants in Turkey. The study uses 

descriptive analysis by using available statistics and existing literature to propose that Turkish 

immigration policy is a sustainable one from the economic perspective. 

 

Key Words:  Immigration Policy, State Spending, Syrian Immigrants,  
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Managemement Difficulties of NGOs: A Qualitative Study 

Pelin Kanten∗ 

Hüseyin Erkul∗∗ 

Gülten Gümüştekin∗∗∗ 

Hafize Seçtim 

Abstract 

The human being tends to live in groups since the society protects individual’s socio-

economic and political interests. Due to the interest groups, welfare and development of the 

society become more important than ever before, it is seen voluntary organizations emerged. 

Voluntary organizations or non-governmental organizations refer to the none-profit 

institutions which does not distribute its funds to owners or shareholders but uses them to help 

pursue its goals and society’s welfare. The nature of NGOs includes five main characteristics 

such as nongovernmental, voluntary, non-commercial, accountable and non-political 

(Bromideh, 2011: 197). However, these organizations are considered as the product of 20th 

century. In other words, the increasing prominence of Non-Governmental Organizations 

(NGOs) worldwide is being accompanied by rapid, complex and unpredictable political, 

demographic, social and economic changes (Ahmed, 2014: 251). The development of non-

governmental organizations characterized as a sub-group of third sector organizations which 

share a set of common structural and motivational elements and distinctive, shared concerns 

with development of society (Lewis, 2003: 329). Even though the unique features, it is 

suggested non-governmental organizations are not being managed properly in many countries. 

Because, the management of these organizations are quite different from the private sector. In 

other words, it is needed varied techniques and combination of management and altruism of 

the non-governmental organizations. In literature, it is indicated that due to the decision-

making process and management styles, NGO’s have faced with challenges (Siddique, 2009: 

58). It is seen the most commonly identified challenging issues for NGOs includes limited 

financial resources, management expertise, limited institutional capacity, low levels of self-

sustainability, lack of inter-organizational communication or coordination, lack of 
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understanding of the expectations of society and bureaucratic obstacles and etc. (Bromideh, 

2011: 197). 

Therefore, the purpose of this study is to investigate some of the management difficulties of 

non-governmental organizations. For the purpose of research, semi-structure interview 

method has been used for data collection from 15 non-govermental organizations managers in 

Canakkale province. In this qualitative study, we have started the interview with open-ended 

questions which are focusing on the management difficulties and challenges of the NGO’s. 

Each interview lasted between 30 and 60 min. All interviews were recorded digitally, 

transcribed verbatim, and transferred into MAXQDA software for data management. 

Interviews were continued until two last interviews gained no new information, and we 

reached data saturation. The transcriptions were reviewed several times to develop a sense of 

the data. During this review process, meaning units were identified and initial codes were 

extracted. As the analysis continued, initial categories and subcategories emerged via 

comparisons of the similarities and differences of the codes.  Consequently, as a result of the 

analyses five categories were identified as predictors of management difficulties. 

Key Words: Management, NGOs, Qualitative Study, Çanakkale… 
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Göçün Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi 

 

Sabri Sami Tan∗ 

 

Özet: 

Günümüzün kuşkusuz en önemli problemlerinden biride şüphesiz göçtür. Milyonlarca insan 

yasal veya yasal olmayan bir şekilde ekonomik, sosyal, siyasal ve çevresel sorunlar gibi çeşitli 

sorunlardan dolayı gelişmekte olan ülkelerden dünyanın diğer bölgelerine göç etmektedir. 

 

Bu sebeplerden kaynaklanan göç çeşitli etkiler meydana getirebilmektedir. Bu etkilerden 

birisi de devlet bütçesi üzerinde meydana getirdiği etkidir.  Göçün devlet bütçesi üzerindeki 

etkisi belirgin olarak bütçenin gelirleri ve bütçenin giderleri üzerinde meydana getireceği etki 

ile ortaya çıkmaktadır. Vergiler bütçe gelirlerinin en önemli kısmını oluşturduğu için bütçe 

gelirleri üzerindeki etki vergi gelirleri üzerinde meydana gelecek etkiye bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bütçe giderleri üzerindeki etki ise devlet tarafından sunulan mal ve hizmet 

sunumu seviyesini ve buna bağlı olarak yapılan kamu harcamalarının maliyetini etkilemek 

suretiyle ortaya çıkmaktadır. Göç, göç edenlerin emeğinin niteliği buna bağlı olarak verimlilik 

üzerindeki etkisi, ücretlerinin seviyesi,   ilave talep oluşturması gibi nedenlerle ekonomideki 

üretim kapasitesini ve buna bağlı olarak vergi gelirlerini olumlu bir şekilde etkilemek 

potansiyeline sahiptir. Buna karşılık göç devlet tarafından sunulan çeşitli mal ve hizmetlerin 

(eğitim, sağlık, vs.) miktarını dolayısıyla bunlara yönelik yapılan harcamaları da artıracaktır. 

 

Göçün devlet bütçesi üzerinde meydana getireceği etkinin ne yönde olacağı vergi gelirleri 

üzerinde meydana getireceği etki ile kamu harcamaları üzerinde meydana getireceği etkinin 

büyüklüğüne bağlıdır. Eğer göçün neden olduğu vergi gelirlerindeki artış, neden olduğu kamu 

harcamalarındaki artıştan fazla olursa devlet bütçesi üzerinde meydana getireceği etki olumlu 

olur. Buna karşılık, eğer göçün neden olduğu kamu harcamalarındaki artış, neden olduğu 

vergi gelirlerindeki artıştan fazla olursa devlet bütçesi üzerinde meydana getireceği etki 

olumsuz olur. 

 

Göçün devlet bütçesi üzerinde olumlu etkisinin artırılması mümkündür. Devlet bütçesi 

üzerinde olumlu etkinin artırılması çeşitli önlemlerin alınmasını zorunlu kılar. Örneğin, bu 
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çerçevede, düşük niteliğe sahip göçmenlerin emek nitelikleri eğitim ve eğitme yoluyla 

artırılmalıdır. Buna ilaveten, vergi tabanın genişletilmesi adına göçmenlerin yasal bir şekilde 

çalışması sağlanmalı ve göçmelerin yatırım yapması ve iş kurması önündeki engeller 

azaltılmalıdır. Bu konularda sivil toplum kuruluşların (STK) da desteği önemli bir rol 

oynayabilecektir.     

Anahtar Kelimeler: Kamu Bütçesi, Göç, Kamu Harcamaları, STK’lar, Vergi… 

 

 

The Impact of Immigration on the State Budget 

 

Abstract 

 

Undoubtedly, one of the most important problems of today is immigration. Millions of people 

emigrate legally or illegally from developing countries to other parts of the world because of 

various problems, such as economic, social, political and environmental problems. 

 

Immigration stemming from these reasons can cause various effects. One of these effects is 

the effect on the state budget. The impact of immigration on the state budget arises with its 

possible effect on the revenues and the expenditures of the state budget. Since taxes constitute 

the most important part of budget revenues, the effect on the revenues of state budget emerges 

depending to the effect on tax revenues. The impact on the expenditures of the state budget 

comes to light with the level of provision of goods and services provided by the state and 

accordingly the costs of public expenditures. Immigration has the potential to affect positively 

the production capacity in the economy and consequently tax revenues due to the reasons 

such as the skills of immigrant labor and the effect on productivity, the level of wages, and the 

creation of additional demand. On the other hand, immigration will increase the amount of 

various goods and services (education, health, etc.) provided by the state and thus will 

increase the expenditures on them. 

 

The effect of immigration on the state budget depends on the magnitude of its impact on both 

tax revenues and public expenditures. If the increase in tax revenues caused by immigration is 

more than the increase in public expenditures caused by immigration, the effect on the state 

budget is positive. On the other hand, if the increase in public expenditures caused by 



 

103 
 

immigration is more than the increase in tax revenues caused by immigration, the effect on 

the budget is negative. 

 

It is possible to increase the positive impact of immigration on the state budget. Increasing the 

positive impact on the state budget requires various measures to be taken. For example, in this 

framework, the labor qualifications of low-skill immigrants should be increased through 

education and training. In addition, in order to expand the tax base, the formal employment of 

immigrants should be provided and the obstacles to invest and to create business should be 

reduced. The support of non-governmental organizations (NGOs) can also play an important 

role in these issues. 

 

Keywords: State budget, Immigration, Public expenditure, NGO, Tax… 
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KAMU VE SİVİL TOPLUM İŞBİRLİĞİ ÖRNEĞİ  ZİGANA DOĞA OKULU 
 

Savaş AYDIN∗∗∗∗   
Tuna Arınç AYDIN∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 
ÖZET 
 
Doğu Karadeniz Dağları ve Zigana coğrafyası, sahip olduğu jeolojik ve ekolojik mirası, 
kuzeyi ve güneyi arasındaki iklim farklılığı ve buna bağlı endemizim yüksek fauna ve flora , 
zengin biyoçeşitliliği ile ülkemizin korunan alanlarına dahil edilmesi gereken nadir doğa 
alanlarındandır. Doğa turizm potansiyeli ile bölgemizin çekim merkezlerinden olan, Zigana 
Dağı ve Kurum ( Kromni) Vadisi’ni altyapısı olmadan yapılan bilinçsiz turizm yatırımları 
tehdit etmeye başlamıştır. Zigana Dağı, Karaca Mağrası, Cehennem Vadisi Kanyonu, Kurum- 
İmera antik kenti ve maden ocakları, zengin biyoçeşitlilik barındıran eşsiz güzelliklere sahip 
bu alanların acilen korunması gereken alanlar olarak tescil edilmeleri gerekmektedir. Bunun 
içinde  Doğa turizmi konusunda koruma  ve  kollanma dengesini esas alan sürdürülebilir 
çalışmalarla yöre halkı bilinçlendirilmelidir. Bu bilinçlendirmeye yönelik olarak, Zigana 
Coğrafyası Derneği öncülüğünde, Zigana Köyü Muhtarlığı bünyesinde, Zigana Köyü Çevre 
Koruma ve Turizm ve Dayanışma Derneği ile Torul  Kaymakamlığı, Gümüşhane Valiliği 
işbirliği yaparak Zigana köyü içerisindeki atıl  kalan  tarihi ilkokulu, Zigana Doğa Okulu’na 
dönüştürerek, okul içerisinde bitki müzesi (herbaryum) oluşturularak ziyaretçilere açılmak 
suretiyle bölgenin biyoceşitlilik envanterinin çıkartılmasına öncülük edilen çalışmalara yer 
verilmiştir. Bu ve benzeri çalışmalar hem örnek bir kamu, sivil toplum kuruluşları işbirliği 
sağladığı gibi gelişme süreçinde olan bölge insanının ekonomik gücünün artırılmasına yönelik 
altyapı sağlamıştır. Bu coğrafyada bulunan  9 adet nadir bitkinin tüm dünya için önem arz 
ettiği, bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiği, doğa severlerle birlikte düzenlenen doğa 
kampları ve  eğitimlerinin önemli ölçüde ekolojik okur yazarlık gelişimi sağladığı, bölgede 
bulunan  potansiyeli yüksek tarihi ve turistik yolların rotalarının belirlenme  çalışmaların 
bölge turizmine fayda sağlayacağı, soyut ve somut kültür varlığı olan Lames Şenlikleri ayrı 
bir turizm destinasyonu şeklinde değerlendirilmesi halinde bölgedeki ekoturizme ekonomik 
katkı sağlana bileceği, bölgenin doğal güzelliklerine ve biyoçeşitliliğine dikkat çekebilmek 
için yapılan  Ulusal Foto Kampların bölge turizminin tanıtımı için önemli bir potansiyel 
olduğu, bu tür çalışmaların desteklenmesi halinde büyük katma değerler yaratacağı ortadadır.  
Bu çalışmada bölgede doğa turizmine ve alternatif  turizme dayalı kalkınma için yapılması 
gerekenler ve Zigana Doğa okulunun Zigana coğrafyasına sosyal ve ekonomik açıdan yaptığı 
katkıları irdelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Zigana Doğa Okulu, Doğa Turizmi,  Zigana Köyü, Lames Şenlikleri 
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AN EXAMPLE OF PUBLIC AND CIVIL SOCIETY COOPERATION                              

ZIGANA NATRURE SCHOOL 

 
ABSTRACT 
 
With its jeological and geological heritage, climate difference between its north and south and 
endemic high fauna and flora due to this, rich biodiversity, East Black Sea Mountains and 
Zigana geography are rare areas that need to be included Turkey's protected areas. Zigana 
Mountain and Kurum (Kromni) Valley are being threatened by untapped tourism. To protect 
Zigana Mountain Zigana Mountain, Karaca Cave, Cehennem Valley Canyon, Kurum - İmera 
ancient city and mines, these areas with rich biodiversity and rich beauties must be registered 
as areas to be protected immediately. 
 
In the last period of Turkey, beach tourism had been more prior than other tourism types. But 
in the new period, developed country citizens are oriented towards alternative tourism 
resources of deveoping countries. Ecological based turism is among the indispensables of the 
world. Zigana geography, which is in an underdeveloped region, is dependent to alternative 
tourism. Local people should be made aware of sustainable tourism activities based on 
conservation and protection of nature. For this awareness, under the leadership of Zigana 
Geography Association, Zigana Village Zigana Village Environmental Protection and 
Tourism and Solidarity Association and Torul District Governorship, Gumushane 
Governorship cooperate in the village of Zigana in the remaining inactive primary school, by 
transforming it to Zigana Nature School. The school has its herbarium opened to visitors, 
leading to the study of the area's biodiversity inventory. Studies have provided the basis for 
enhancing the economic power of the people of the region who are in the process of 
development as well as cooperating with both public and non-governmental organizations. 
  
9 rare plants in the geography are important for the whole world, this potential needs to be 
evaluated, nature camps, organized by nature lovers provides a significant degree of 
ecological literacy development, studies on determining the routes of high historical and 
touristic roads in the region will benefit regional tourism, If the Lames Festival, which is an 
abstract and concrete cultural entity, is evaluated as a separate tourism destination, economic 
contribution to ecotourism can be provided in the region. It is obvious that it will create 
values. It is evident that the National Photo Camps, which are designed to draw attention to 
the natural beauties and biodiversity of the region, have an important potential for the 
promotion of the region's tourism, and will create great value added if such studies are 
supported. In this study, what should be done for the development based on nature tourism 
and alternative tourism and the contribution of Zigana Doğa school to Zigana geography in 
terms of social and economic aspects are examined. 
 

Key Words: Zigana Nature School, Nature Tourism, Zigana Village, Lames Festival 
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Küresel İklim Değişikliği Nedeniyle Batan Ülkeler: 

Küçük Ada Devletleri ve Zorunlu Göç 
 

Seda Yurtcanlı Duymaz∗ 
 
Çevresel koşullardaki değişimler insanlığın her döneminde göçleri tetikleyen etkili bir faktör 
olmuştur. Ancak günümüzde iklim değişikliğinin tetiklediği çevresel felaketler nedeniyle göç 
hareketi sistematik bir hal alma eğilimine girmiş ve hayati bir önem kazanmıştır. “İklim 

değişikliğinin en ağır sonucu milyonlarca insanı yerinden edebilecek göç hareketleri olabilir” 
diyen Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (kısaca IPCC), küçük ada devletlerinin yer 
aldığı Pasifik ve Karayip bölgelerini sıcak noktalar arasında saymıştır. 
 
Küresel sıcaklık artışının 2°C yükselme hedefini aşmaması halinde dahi yüzyılın sonunda 
deniz suyu seviyesinin iyimser bir öngörü ile ortalama 1 metre yükseleceği tahmin 
edilmektedir. Yükselme sürecinin sonunda alçak rakımlı olan pek çok küçük ada devletinin 
tamamen veya yaşamaya elverişliliği ortadan kaldıracak şekilde kısmen sular altında kalacağı 
öngörülmektedir. Üstelik ada devletleri, daha sular altında kalmadan da, bu yükselme süreci 
boyunca ani gelişen pek çok çevresel afetlere sahne olmaktadır. Görülme sıklığı ve şiddeti 
artan siklon, fırtına, kasırga gibi aşırı hava olayları ciddi çevresel, toplumsal ve ekonomik 
sonuçlar doğurmaktadır. Ani gelişen bu afetler bir yandan yüksek dalgaları tetikleyerek kıyı 
erozyonlarına sebep olmakta ve böylece ada topraklarını küçültmektedir. Diğer yandan 
yaşanan tuzlu su taşkınları zaten sınırlı olan tatlı su kaynaklarını ve tarım alanlarını 
kullanılamaz hale getirerek yerel halkı temel ihtiyaçlarından yoksun bırakmaktadır. Küçük 
ada devletlerinin batmasına neden olan klimatolojik afetler ile deniz seviyesinin yükselmesi 
sürecinde maruz kaldığı hidro-meteorolojik afetler kırılgan olan ada halklarının yaşam 
alanlarını terk etmelerine neden olmaktadır. 
 
İklim değişikliği bağlamında küçük ada devletlerinde gerçekleşen göç hareketi çeşitli 
görünümlere sahiptir. Bu göçler kişinin kendi ülkesinde başka bir yere doğru veya başka bir 
ülkeye doğru gerçekleşebilmektedir. Ada halkının bir kısmı daha şimdiden evlerini terk 
ederken bir kısmı ise son ana kadar ada topraklarını terk etmeme eğilimindedir. Yaşanan göç 
bazen bireysel bazense bir topluluk hareketi şeklinde kendini gösterebilmektedir. Ve son 
olarak, günün sonunda geri dönüşü olmayan bir terk ediş yaşanacak olsa da bu süreçte kısa 
süreli göçler gözlemlenebilmektedir. Coğrafi koşulların, kurumsal yapıların, ailesel ve sosyal 
bağların, geçim yöntemlerinin, ekonomik koşulların ve kültürel faktörlerin de belirleyici 
olduğu bu çevresel göç hareketinde evlerini terk eden ada halkları için herhangi bir yasal 
statüsü bulunmamaktadır. Üstelik ülkelerini fiilen kaybedecek olan bu insanlar etkili bir 
politik ve hukuki korumadan da yoksundurlar. Küresel emisyonlara en az katkıları olan 
“batmakta olan adalar” veya “kaybolan devletler”, iklim eşitsizliğinin insan toplumu 
üzerindeki en çarpıcı sonuçlarındandır. İnsanlığın önündeki en ciddi küresel kriz olarak kabul 
edilen iklim değişikliğinin ani ve zamanla tetiklediği afetler karşısında hayatta kalmak 
kaygısıyla kaçan küçük ada halklarının korunmasına ilişkin halihazırdaki yasal boşluğun 
doldurulması, adil bir düzen için elzemdir.  
 
Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, Çevresel zorunlu göç, Küçük ada devletleri, Mültecilik 
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Countries That Submerge Due To Global Climate Change: Small Island States and 

Forced Migration 
 

Changes in environmental conditions have always been an effective stimulating factor for 
migration, throughout history of humankind. However, today, with the environmental 
disasters triggered by climate change, the migration movement started to become systematic 
and gained vital importance. International Panel on Climate Change (IPCC), stating: “The 

most severe consequence of climate change might be migration movements that displace 

millions of people”, has counted the Pacific and Caribbean regions in which small island 
states are situated, as hot spots.  
 

With an optimistic view, it is estimated that the sea water level will rise approximately 1 
meter by the end of this century, even if the global temperature rise does not exceed the 
expected increase target of 2°C. It is foreseen that by the end of this rising process, many 
small island states with low altitude will submerge under water, either completely or partially 
- which would cause inconvenience for livability. Furthermore, state islands will encounter 
many sudden environmental disasters throughout rising process, even before submerging. 
Extreme weather events, whose frequencies and severities increase, such as cyclones, storms, 
hurricanes cause serious environmental, social and economical results. These sudden disasters 
also cause shore erosions by triggering high waves, which shrink state territory. On the other 
hand, the salt water floods that are already happening ruin the limited soft water sources, and 
deprive the local people of basic needs, by destroying the agricultural areas. Climatological 
disasters that cause submerge of small island states, and hydro-meteorological disasters that 
the sea level encounters during the rising process result in displacement of island inhabitants, 
which are already fragile. 
 

In the context of climate change, migration movement within small island states has different 
appearances. These migrations may occur in a person’s own country towards another country, 
or towards somewhere else. Some of the island inhabitants already tend to leave their houses, 
whereas some tend to wait until the last minute. The migration may occur as an individual 
movement or as a communal movement. Lastly, although there will eventually be an 
abandonment, short term migrations can be observed in this process. In this environmental 
migration movement, of which geographical conditions, institutional structures, familial and 
social connections, living methods are determinant, there are no legal status for island 
inhabitants who leave their homes. Moreover, these people who will actually lose their 
countries lack an effective political and legal protection. “Islands that submerge” and “lost 
states” who have the least contribution to global emissions, are one of the most striking results 
of climate inequality on human society. It is crucial for a fair order to fill the present legal gap 
regarding the protection of small island inhabitants who escaped by the fear of survival 
against the disasters that climate change, which is accepted as the most serious global crisis of 
humanity, triggered suddenly and in time.  
 
Keywords: Climate change, Environmental forced migration, Small island states, Refugee, 
Statelessness 
 
 
 
 
 
 



 

108 
 

 

Türkiye’de Yaşanabilirlik Endeksi ve Göç İlişkisi:  
Tiebout Hipotezi Açısından Bir Değerlendirme 

Selçuk İPEK* 

Mehmet ÖKSÜZ** 

Özet 

Bir kentin, yerel halkın hayatını kaliteli bir şekilde sürdürebilmesine elverişli olması 
yaşanabilir bir kent olduğunun da göstergesidir. Dolayısıyla, bir kentin yaşanabilirliğinin 
artması, o kenti daha cazip bir yaşam alanı yapmakta ve kentin aldığı göç miktarında artış 
olacağı beklentisini de arttırmaktadır. Bireylerin, daha kaliteli ve tercihlerine uygun kamu 
hizmeti sunulan kentlere göç edeceği görüşünü savunan Tiebout hipotezi de bu kanıyı 
desteklemektedir. 

Türkiye’deki illerin yaşanabilirlik endeksi ile aldığı göç, verdiği göç, net göç hızı, nüfus artış 
hızı ve nüfus yoğunluğu arasında istatistiki olarak bir ilişki olup olmadığının tespit edilmesi 
bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Anılan değişkenler arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi 
için ise ekonometrik yöntem olarak panel veri analizi kullanılmıştır. Araştırmada, Uluslararası 
Rekabet Araştırmaları Kurumu tarafından hazırlanan “İllerarası Rekabetçilik Endeksi” adlı 
çalışmada yer alan 2009-2010 ile 2013-2014 arası dönemi kapsayan yaşanabilirlik endeksi 
verileri ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan iller bazında göç istatistiklerinden 
faydalanılmıştır. İller bazında elde edilen veriler İktisadi Bölge Birimleri Sınıflandırması 
Düzey 1’e göre yeniden sınıflandırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda yaşanabilirlik ile alınan 
göç arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelime: Tiebout hipotezi, yaşanabilirlik endeksi, göç, Türkiye, panel veri analizi 

 

The Relationship between Liveability Index and Migration in Turkey:  
An Evaluation in Terms of Tiebout Hypothesis 

Abstract 

The ability of a city to be able to sustain the lives of local people in a quality way is a sign of 
a livable city. Therefore, the increase in the liveability of a city makes the city a more 
attractive living area and also increases the expectation that the amount of migration will 
increase. The Tiebout hypothesis, which supports the view that individuals will migrate to 
cities that offer better quality and proper public service, also supports this argument. 

To determine whether or not there is a statistically significant relationship between the 
liveability index of cities in Turkey and the migration given, the migration received, net 
migration rate, population growth rate and population density forms the purpose of this study. 
In order to understand the relationship between these variables, panel data analysis has been 
used as the econometric method. In the research, it has been benefited from "Inter Provincial 
Competitiveness Index" prepared by International Competition Research Institution involved 
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in the study liveability index data  the covering the period between 2009-2010 and 2013-2014, 
and migration statistics on the basis of provinces published by Turkey Statistical Institute. The 
data obtained by provinces has been reclassified according to Nomenclature of Territorial 
Units for Statistics Level 1. As a result of the analysis, a strong relationship has been found 
between liveability and the migration received. 

Keywords: Tiebout hypothesis, liveability index, migration, Turkey, panel data analysis 
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Göç Yönetiminde Kamu Yönetimi-Sivil Toplum İşbirliği: Kızılaykart 

Örneği 

Selman Salim Kesgin∗ 

Özet 

Toplumların ve bireylerin hayatlarına kaçınılmaz etkileri olan uluslararası göçler 21. Yüzyılın 
kamu politikası gündemlerinde de önemli bir yer tutmaktadır. Devletlerin ve toplumların 
içinde bulunduğu ekonomik, siyasal, sosyolojik ve kurumsal şartlar bu göçlerin yönetimi 
konusunda kamu yönetimlerini pek çok alanda farklı boyutları olan işbirlikleri geliştirmeye 
zorlamaktadır (IOM, 2018; Collet, 2017). Hâlihazırda dünyanın en çok mülteciye ev sahipliği 
yapan ülkesi ve birbirinden farklı türde göçlere muhatap olan Türkiye de bu göçlerin yönetimi 
için çeşitli politikaları hayata geçirmektedir. Bu kapsamda çeşitli yasal düzenlemeler 
gerçekleştirilmiş, kurumsal yapılar oluşturulmuş, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği 
halinde çeşitli projelere hayata geçirilmiştir. 

 

Bu projelerin en önde gelenlerinden birisi de, geçici koruma ve uluslararası koruma 
kapsamındaki bireylere nakit desteği sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmayı hedefleyen 
Kızılaykart projesidir. Dünyada mültecilere yönelik en büyük bütçeli nakit destek projesi 
olması, 1,8 milyonu aşkın kişiye aylık nakit yardımı sağlıyor olması gibi özelliklerine ilaveten 
üzerinde durulması gereken bir yönü de Kızılaykart’ın kamu ve sivil toplum arasında kurulan 
etkin bir işbirliği örneği olmasıdır. 

 

Sosyal uyum yardımı, şartlı eğitim yardımı gibi çeşitli bileşenlerden oluşan Kızılaykart; ulusal 
ve uluslararası düzeyde farklı aktörlerin güçlü yönlerini bir araya getirdiği bir insani yardım 
platformudur. 2011 yılında, Kızılay’ın ulusal düzeyde yardım projesi olarak tasarlanan 
Kızılaykart, 2012 yılında geçici barınma merkezlerinde kalanlara yönelik gıda yardımı 
projesine, 2016 yılında da uluslararası ve geçici koruma altında kentlerde yaşayan mültecilere 
yönelik uyum yardımına evirilmiştir. Bu evrimden de anlaşılacağı üzere içinde bulunulan 
şartlara göre farklı içeriğe bürünebilen Kızılaykart projesi dinamik bir yapıya da sahiptir. 

 

Bu çalışmada farklı kurumsal yapılara sahip aktörler arasında geliştirilen bir işbirliği projesi 
olarak Kızılaykart incelenecek, projenin tasarım ve uygulanmasında öne çıkan hususlar ele 
alınacaktır. Kızılaykart tecrübesinden hareketle kamu, sivil toplum ve uluslararası kurumlar 
arası işbirliklerinin güçlü ve zayıf yönleri ile bu işbirliklerinin başarılı ve sürdürülebilir olması 
için gerekli şartlar tartışılacaktır. Çalışmanın politika geliştiricilere fikir vermesi ve nakit 
temelli destek projeleri konusunda farkındalık artırması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Göçmenler, Emek Piyasası, Uluslararası İşgücü Kanunu, Suriyeliler… 
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Hatay’dan Ortadoğu’ya İşgücü Göçünün Bilinmeyenleri 

Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN∗ 

Vedat ÇALIŞKAN∗∗ 

Berrin GÜLTAY∗∗∗ 

 

Özet 

Ortadoğu-Kuzey Afrika ülkelerine (MENA) işgücü göçlerinde işgücünün hacmi, niteliği ve 
komşuluk özellikleri dikkate alındığında Hatay’ın özel bir yeri bulunmaktadır. Hatay’ın tüm 
ilçelerinden MENA bölgesine işgücü göçü olmakla birlikte Antakya, İskenderun, Samandağ 
ve Reyhanlı ilçelerinden yoğun olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine işgücü göçü 
yaşanmaktadır. Suudi Arabistan Türkiye genelinde olduğu gibi Hatay’daki işgücü için de en 
önemli hedef ülkedir. Bu göçler Hatay ili istihdam ve ekonomisine katkı sağlaması yanında, 
Hatay ilinden iç göçü engelleyen tampon mekanizma görevi de yapmaktadır. Bu çalışmada 
Hatay ilinden yıllardır devam eden sessiz göçün mekânsal dağılımı, nedenleri, Hatay’ın 
ekonomik, sosyal ve demografik yapısına etkileri araştırılmıştır. Ayrıca “Arap Baharı” ve 
“Suriye krizi” gibi siyasal krizlerin Hatay’dan MENA ülkelerine işgücü göçü üzerine etkileri 
araştırılmıştır. Çalışma kapsamında yarı yapılandırılmış sorular kullanılarak, MENA 
ülkelerinde çalışan veya geçmiş bir zaman diliminde çalışmış olan kişilerden seçilmiş 40 kişi 
ile gittikleri ülkelerde karşılaştıkları sorunlar üzerine görüşmeler ve kentte gözlemler 
yapılmıştır. Bu görüşmelerden göç süreci, aracılar, ülke ve şehir tercihi, yapılan meslekler, 
işgücünün niteliği, ekonomik etkileri, memnuniyet durumu, gidilen ülkede yaşanan sıkıntılar 
ve sorunlar üzerine kişisel deneyimlerden oluşan ve göç sürecinin arka planında yer alan 
çeşitli informal uygulamalar hakkında bilgiler toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 
MENA ülkelerine işgücü göçlerinin Batı Avrupa ülkelerinden çok farklı koşullarda 
gerçekleştiği, siyasi ve ekonomik kriz dönemlerinde işgücü göçlerinde azalma olduğu, bütün 
zorluk ve sıkıntılarına rağmen  Hatay için bu işgücü göçlerinin hayati önemi olduğu 
bulgularına erişilmiştir.  

Anahtar Kelime: Uluslararası göç, Hatay, MENA, İşgücü göçü 
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The Unknowns of the Labor Migration to the Middle East from Hatay  

Abstract 

Middle East-North African countries (MENA) labor in the volume of labor migration, there is 
a special place Hatay, when considering the nature and characteristics of the neighborhood. 
Although there is a labor migration to the MENA region in all of Hatay, there is labor 
migration to the Middle East and North African countries from Antakya, İskenderun, 
Samandağ and Reyhanlı districts. Saudi Arabia, Turkey is the most important destination 
country for labor in Hatay as in general. In addition to contributing to the employment and 
economy of the province of Hatay, these migrations also serve as the buffer mechanism that 
prevents internal migration from Hatay province. The aim of this study is to investigate the 
spatial distribution of the quite immigration of Hatay from the province of Hatay and its 
effects on the economic, social and demographic structure of Hatay. In addition, the effects of 
political crises such as the “Arab Spring” and the “Syrian crisis” on labor migration from 
Hatay to MENA countries were investigated. The study included semi-structured questions 
and interviews with 40 people from MENA countries who have worked in a past period of 
time, also interviews on the problems they faced in the countries they visited and some 
observations were made in the city. From these interviews, information about immigration 
process, intermediaries, country and city preference, occupations, quality of workforce, 
economic effects, satisfaction status, and difficulties experienced in the country and personal 
experiences on the problems and informal practices in the background of the migration 
process were gathered. According to the results of the study, it was found that the labor 
migrations to the MENA countries were realized in very different conditions from the 
Western European countries, there was a decrease in the labor migration in the periods of 
political and economic crisis and despite all the difficulties, these labor migrations were of 
vital importance for Hatay. 

 

Keywords: International migration, Hatay, MENA, Labor migration 
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Uluslararası Göçmen Stokunu Etkileyen Faktörlerin Yatay Kesit Analizi 

Serdar KURT∗ 

Nazife Zeynep ÇAKIR∗∗ 

Özet 

Uluslararası göçmen kavramı ilk olarak 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından 
sonra doğdukları ülkelerden başka ülkelere göç eden insanlarla birlikte ortaya çıkmıştır. Bu 
çalışmada göç kavramını analiz etmek için uluslararası göçmen stoku temel alınmıştır. 
Uluslararası göçmen stoku, içinde yaşadıkları ülkelerden başka ülkede doğan insan sayısıdır. 
Bu sayının içerisinde mülteciler de bulunmaktadır. Dış göçün doğal sebepler ya da siyasi 
sebepler gibi birçok sebebi olmakla birlikte bu çalışmada daha çok ekonomik sebepler 
üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın amacı uluslararası göçmen stoku üzerinde etkili olan 
faktörleri, 140 ülkenin Dünya Bankasından elde edilen verisi ile 2005, 2010 ve 2015 
dönemleri için yatay kesit verilerle analiz etmektir. 

Yatay kesit analizin kullanıldığı çalışmada, bağımlı değişken olarak ülkelerin uluslararası 
göçmen sayısının toplam nüfus içindeki payı kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak ise 
ekonomik büyüme, sağlık harcamalarının GSYİH içerisindeki payı,  enflasyon ve işsizlik 
oranı dikkate alınmıştır. Modelde bağımlı değişken olarak kullanılan uluslararası göçmen 
stoku her 5 senede bir yayınlamaktadır. Çalışmada 2005, 2010 ve 2015 dönemleri için ayrı 
ayrı modeller tahmin edilmiş, istatistiksel olarak anlamlı çıkan değişkenler ve değişkenlerin 
katsayıları karşılaştırılmıştır. Yatay kesit analizlerinde sıklıkla değişen varyans sorunu ile 
karşılaşılmaktadır. Değişen varyansın tespitinde White testi ile birlikte Breusch Pagan testi 
kullanılmıştır. 2015 ve 2010 döneminin verileri kullanılarak tahmin edilen modellerde değişen 
varyans sorunu ile karşılaşılırken, 2005 döneminin verileri ile tahmin edilen modelde değişen 
varyans sorunu ortaya çıkmamıştır. Değişen varyans sorununun olduğu modeller varsayımdan 
sapmaları düzelten tahminciler kullanılarak iyileştirilmiş ve tekrar tahmin edilmiştir. Değişen 
varyansın yanında modellerde çoklu doğrusal bağlantının olup olmadığı varyans şişirme 
faktörü ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Kurulan 3 model de çoklu doğrusal bağlantı sorunuyla 
karşılaşılmamıştır. 

Analiz sonucunda 2005 ve 2015 yıllarında uluslararası göçmen stoku üzerinde enflasyonun 
negatif etkisi olduğu, sağlık harcamalarının GSYİH içerisindeki payının ise pozitif etkili 
olduğu görülmüştür. 2010 yılında ise yine sağlık harcamalarına ayrılan pay ile ekonomik 
büyümenin uluslararası göçmen stoku üzerinde pozitif etkili olduğu belirlenmiştir. İşsizlik 
oranı değişkeni ise ele alınan 3 dönemde de istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yatay Kesit Analizi, Göçmen Stoku, Ekonomik Faktörler. 
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The Cross Sectional Analysis of Factors Affecting 
The International Migrant Stock 

Abstract 

The concept of international migrant first emerged in 1991, after the collapse of the Soviet 
Union, with people emigrating from countries where they were born. In this study, the 
international migrant stock is used to analyze the concept of migration. The international 
migrant stock is the number of people born in the country other than the countries in which 
they live. There are also refugees in this issue. Although there are many reasons such as 
natural causes or political reasons, this study mainly focuses on economic reasons. The aim of 
the study is to analyze the factors affecting the international migrant stock using the cross - 
sectional data for 2005, 2010 and 2015 periods with the data of 140 countries obtained from 
the World Bank.  

In the study using the cross-sectional analysis, share of total number of international migrants 
in total population used as dependent variable. As an independent variable, economic growth, 
share of health expenditures in GDP, inflation and unemployment rate were taken into 
consideration. The international migrants stock which is published every 5 years is used as 
dependent variable in the model. In the study, models were separately estimated for 2005, 
2010 and 2015 periods, and statistically significant variables and coefficients of variables 
were compared. The cross-sectional analyses often face a heteroskedasticity problem. Breusch 
Pagan and White tests were used to determine the heteroskedasticity problem. While the 
heteroskedasticity problem was observed in the models predicted by using the data of 2015 
and 2010 period, the heteroskedasticity problem did not arise in the predicted model with the 
data of 2005 period.  Models with heteroskedasticity variance problems have been improved 
and re-estimated using robust estimators. In addition to the heteroskedasticity problem, it was 
investigated to determine whether there is a collinearity problem with the variance inflation 
factor and no collinearity problems were faced either of the models. 

As a result of the analysis, it was observed that inflation had a negative effect on the 
international migrant stock in 2005 and 2015, and that the share of health expenditures in 
GDP was positive. In 2010, it is determined that the international migrant stock was positively 
influenced by the share of health expenditures in GDP and economic growth. Unemployment 
rate variable was not found statistically significant in 3 periods.                              

Keywords: The Cross-Section Analysis, The International Migrant Stock, Economic Factors. 
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Türkiye Açısından Göç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi 

Serdar KURT* 

                                        Nur DİLBAZ ALACAHAN** 

  Yağmur AKARSU*** 

 

Özet:  

Küreselleşme ile birlikte bilginin, iletişimin ve ulaşımın gelişmesi ile birlikte ülkeler 
birbirlerine yakınlaşmış, sınırlar giderek önemi yitirmiştir.  Teknolojideki gelişmeler 
beraberinde insanların sınırları aşmasını kolaylaştırmış ve kişilerin yaşam standartlarını 
artırma düşüncesine girmesine olanak sağlamıştır. Bununla birlikte insanların refah 
düzeylerini artırma düşüncesi kişileri göç kararı almaya itmiştir. Uluslararası göçün etkilediği 
en önemli alan ekonomidir. Gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin temel hedefleri 
arasında ekonomik büyüme ve kalkınma ilk sıradadır. Göç olgusunun ekonomik büyüme 
üzerindeki rolünün ne olacağı konusu, ülkelerin alıp verdikleri göçün niteliği ile alakalıdır. 
Nitelikli iş gücü ve sermaye göçü alan ülkelerin ekonomik büyümeleri pozitif yönde olurken, 
niteliksiz iş gücü ve sermaye göçü alan ülkelerin büyümeleri bu durumdan negatif 
etkilenmektedir. Uluslararası göç kültürel çeşitlilik, farklı yetenek ve deneyimler sunarak göç 
alan ülkede ekonomik büyümeye katkı sağlayabileceği gibi kültürel kutuplaşma kargaşa ve 
güvensizlik ortamının oluşmasına, bireyler arasındaki iş birliğinin azalmasına ve 
sosyoekonomik düzenin bozulmasına neden olarak göç alan ülkede ekonomik büyümeye 
zarar verebilir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkelerde ikamet eden bireyler 
kendi ülkelerinde yaşanan siyasal, sosyal ve kültürel koşullardan kaçarak gelişmiş ülkelere 
göç etmektedirler. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için makroekonomik göstergelerinde 
artış olması çok önemlidir. Türkiye sürekli göç hareketlerine maruz kalmakla birlikte göç 
edenlerin bir kısmı çalışmak için bir kısmı ise Türkiye’yi diğer ülkelere geçiş yapmak için bir 
ara yol olarak görmektedir. Ekonomik büyüme ve göç olgusuna yönelik bir çok çalışma 
yapılmış olmasına rağmen net olarak fikir birliğine varılamamıştır. Bu çalışmanın amacı, 
Türkiye’de göç ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ampirik olarak incelemektir. 
Çalışmada, 2008-2014 dönem verileri kullanılarak Panel veri analizi yapılmıştır.  
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The Relationship Between Migration and Economic Growth in the Case of Turkey: 
Panel Data Analysis 

Abstract: 

The countries have become closer and the borders have lost increasingly its importance with 
the development of information, communication and transportation with globalization. 
Advances in technology have made it easier for people to cross borders and enable people to 
think about improving their living standards. However, the idea of increasing the welfare of 
people has led people to decide to immigrate The most important area influenced by 
international migration is the economy. Economic growth and development are on the first 
rank among the main objectives of developed, developing and underdeveloped countries. The 
question of the role of the migration phenomenon on economic growth is related to the nature 
of the migration of the countries. While the economic growth of the countries with qualified 
labor force and capital migration is positive, the economic growth of the countries with 
qualified labor force and capital migration is negatively affected by this situation. As 
international migration can contribute to economic growth in the country of immigration by 
offering cultural diversity, different skills and experiences, it may damage economic growth 
in the country receiving migration by causing to create an atmosphere of cultural polarization, 
disorder and mistrust, decrease cooperation between individuals and disruption of 
socioeconomic order. In particular, people living in developing countries and less developed 
countries have migrated to developed countries by escaping from the political, social and 
cultural conditions in their countries. Any increase in macroeconomic indicators is very 
important for a developing country like Turkey. While Turkey have been permanently 
exposed to migration, a part of migrants have seen Turkey as a way to work and the others of 
those have seen Turkey as a way to switch to other countries.The purpose of this study is to 
examine empirically the relationship between migration and economic growth in Turkey. In 
the study, Panel data analysis was performed by using the 2008-2014 period data. 
 
Key Words: Migration, Economic Growth, Panel Data Analysis 
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18. Yüzyıl Toplumsal Ayaklanmalarına Yeniden Bakış: Küresel Ekonomik 

Daralmaların Toplumsal Hareketlerle Bağlantısı 

Serpil Çolak∗ 

Özet 

Uluslararası ilişkiler teorileri ve dünya tarihi çalışmaları son dönemlerde Avrupamerkezci 

yaklaşımları sebebiyle eleştirilmektedirler. Dünya ekonomi tarihi ve kapitalizm tarihi ile ilgili 
çalışmalar da bu eleştirilerden muaf değildirler. Küresel (ekonomik) Sistem’in merkezi, 
Avrupamerkezci çalışmalara göre onaltıncı yüzyıldan beri Avrupa’dır. Oysaki son 
dönemlerde birçok küresel ekonomist ve makro tarihçiye göre ondokuzuncu yüzyıla kadar 
küresel sistemin merkezi Doğu Asya olmuştur. Dünya sisteminde merkezin Doğu Asya’dan 
Batı Avrupa’ya kayması gerçekleşmeden hemen önce onsekizinci yüzyılın sonlarında Kuzey 
Amerika ve Fransız Devrimleri ile Fransız Devrimi’nin bölgedeki öncülü Hollanda 
Vatansever Devrimi, Çin ve Hindistan’da meydana gelen ekonomik gerilemenin ve 
dolayısıyla küresel ekonomik daralmaların yarattığı dalgalanmaların etkisi ile 
tetiklenmiştirler. Bu durum yani küresel dalgalanmanın Doğu Asya’dan başlaması ve tüm 
sistemi etkilemesi, Doğu Asya’nın Dünya Ekonomik Sistemi’ndeki belirleyici konumunu 
işaret etmektedir. Ayrıca bu ekonomik daralmanın yol açtığı toplumsal huzursuzlukların 
Kuzey Amerika ve Batı/Kuzey Avrupa’da büyük dönüşümler yaratması şüphesiz Dünya 
Sistemi’nin merkezine özelde İngiltere genelde Avrupa/Atlantik bölgesinin yerleşiminde 
etkili gelişmelerden biri olmuştur.  

Bu çalışma onsekizinci yüzyılın sonlarında Doğu Asya’da meydana gelen ekonomik 
sıkıntıların Kuzey Amerika, Hollanda ve Fransız Devrimlerine giden toplumsal hareketleri 
nasıl tetiklediğini ve ek olarak bu toplumsal hareketleri neden ve sonuç olarak; hem küresel 
ekonomik dalgalanma ve etkileşimin bir sonucu hem de Dünya Sistemi’nin merkez 
kaymasının nedenlerinden biri olarak incelemeyi planlamaktadır. Çalışma içerisinde, 
Amerika’da başlayan özgürleşme hareketi ile, Amerikan toplumunun göç geçmişi ve kuvvetli 
bireyselciliği arasındaki bağlantılar da sorgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Avrupamerkezci Yaklaşım, Toplumsal Ayaklanmalar, Devrim, Küresel 
Ekonomik Daralma, Göç 

 

18th Century’s Social Unrests Revisited: The Correlations Between Global 
Economic Regressions and Social Movements 

Abstract 

International relations theory and world history studies recently are at the center of criticism 
due to their Eurocentric view. The debates on world economic history and capitalism history 
are no exception to this criticism. According to Eurocentric view, the center of the World 
(economic) System has been Europe since the sixteenth century. Nonetheless, recent studies 
of some macro historians and global economists argue that East Asia was at the center of 
theWorld System till the nineteenth century. Before the center of the World System was 
shifted from East Asia to West Europe, the Revolutions of North America and France also as 
premise of the French Revolution, the Dutch Patriot Revolution, were triggered by East Asian 
economic upheavals in China and India. This situation of global economic regression which 
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was triggered by East Asian economic upheavals that spread out global indicates that the 
center of the World (economic) System was East Asia. Furthermore, the social unrests caused 
by this regression gave rise to revolutions in North America and West Europe that  positively 
have a major effect on transformations of these regions and subsequently led to 
Atlantic/Europe region in general, Great Britain in particular became the center of the World 
System.  

This study aims to analyse how the economic upheavals in East Asia triggered social unrests 
that later led to North America, Dutch and French Revolutions and furthermore the study 
looks to these social unrests in a cause and effect relationship; as an effect the correlations 
between global economic regressions and social movements also as a cause which was one of 
the reasons later led to a shifting of the World Economic center. Along within the study, the 
links between American freedom movement and the migration history and strong 
individualistic character of American people will be examined. 

Keywords: Eurocentric View, Social Movements, Revolution, Global Economic Regression, 
Migration 
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Suriyeli Sığınmacıların Gözüyle Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetleri 
Ve Beklentiler 

Sinem YILDIRIMALP∗ 

Emel İSLAMOĞLU** 

Cemal İYEM*** 

Özet 

2011’den bu yana açık kapı politikası ile Türkiye’de artış göstermeye devam eden Suriyeli 
sığınmacıların, günümüzde artık kamplar dışında yaşam kurdukları, kentlerde ekonomik, 
sosyal ve kültürel yaşama katılma çabası içinde oldukları bilinmektedir. Yapılan araştırmalar 
başta toplumsal uyum olmak üzere kentlerde yaşam mücadelesi veren Suriyeli sığınmacıların 
birçok sorun yaşadığını ortaya koymaktadır. Sığınmacılara ilişkin sorunların çözümünde 
merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin yanında sivil toplum kuruluşlarının da önemli bir 
sorumluluk yüklendiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı sivil toplum kuruluşlarının 
sığınmacıların sorunlarını çözmeye yönelik faaliyetlerinin Suriyeli sığınmacılar açısından 
nasıl değerlendirildiğini ve Suriyeli sığınmacıların sivil toplum kuruluşlarından beklentilerini 
tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda ağırlığı İstanbul olmak üzere farklı illerde yaşayan 30 
Suriyeli sığınmacı ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar sonucunda Suriyeli 
sığınmacıların, sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetleri önemsedikleri ancak bu 
faaliyetlerden haberdar olma, yapılan yardımlara erişme hususunda sıkıntı yaşadıkları 
bulgularına ulaşılmıştır. Görüşme gerçekleştirilen Suriyeli sığınmacılardan süre itibariyle 
kamplarda daha fazla kalmış olanların sivil toplum kuruluşlarına olan farkındalığının daha 
yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarından gelecek iletişime çok 
daha açık oldukları, tereddüt yaşamadıkları ve bu oluşumlara karşı güven duydukları 
sonucuna ulaşılmıştır. Mülakat yapılan Suriyeli sığınmacıların sivil toplum kuruluşlarından 
beklentilerinin ise toplumsal uyum ve kabulü sağlamaya yönelik etkinlikler, istihdam 
edilmeyi kolaylaştırıcı faaliyetler ve özellikle kadınların, çocukların kamusal hizmetlere 
yönelik yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sağlayıcı yardımlardan oluştuğu tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelime: Suriyeli sığınmacılar, sivil toplum kuruluşları, sığınmacı sorunları, 
beklentiler, Türkiye 
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Activities And Expectations Of Civil Society Organizatıons By The Views Of Syrian 
Refugees 

Abstract 

Turkey, with an open door policy implemented since 2011 is accepting Syrian refugees. It is 
known that the Syrian refugees are now living outside of the camps and they are in an effort 
to participate in economic, social and cultural life in cities. Researches show that many Syrian 
refugees who are struggling to survive in cities have many problems. In addition to central 
government and local governments, non-governmental organizations have an important 
responsibility in solving the problems related to asylum-seekers. The aim of this study is to 
determine how the activities of non-governmental organizations to solve the problems of 
asylum seekers are evaluated in terms of Syrian refugees and the expectations of the Syrian 
refugees from non-governmental organizations. For this purpose, interviews were conducted 
with 30 Syrian refugees living in different provinces. As a result of the interviews, it was 
found out that the Syrian refugees care about the activities carried out by the non-
governmental organizations, but they have been aware of these activities and have difficulty 
in accessing the aid. It has been observed that the number of Syrian refugees who have been 
interviewed for the time being has been higher in the camps is more aware of the non-
governmental organizations. In this context, it is concluded that communication from civil 
society organizations are much more open, they do not hesitate and they trust against these 
organizations. It was determined that the expectations of the Syrian refugees from the civil 
society organizations to provide social adaptation and acceptance, activities to facilitate 
employment and especially the women and children contributed to the solution of the 
problems of public services. 

Key Words: Syrian refugees, civil society organizations, refugees problems, expectations, 
Turkey 
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Üniversite Öğrencilerinin Sivil Toplum Kuruluşlarına İlişkin Görüşleri 
Üzerine Bir Araştırma 

Sinem Yıldırımalp* 

Emel İslamoğlu** 

Cemal İyem*** 

Sivil toplum kuruluşları (STK) küreselleşme ile birlikte sayıca artış göstermeye ve 
güçlenmeye başlamıştır. Son yıllardaki gelişmelere paralel olarak STK’ların dünya 
gündeminin başlıca konularından biri haline geldiği ve Türkiye için de büyük önem taşıdığı 
izlenmektedir. Sosyal sorumluluk bilinci ile sorunların çözümünde önemli bir aktör haline 
gelen STK’lar, yapı, faaliyet ve tür açısından çok çeşitlilik göstermektedir. Demokratik 
sistemin önemli öğelerinden olan STK’ların, özellikle sosyal yardım ve sosyal hizmetler 
alanında büyük bir rol üstlendikleri ve toplumsal gelişme, demokratikleşme, ekonomik 
kalkınmayı sağlayıcı çalışmalarda bulundukları bilinmektedir. STK’lar kamusal otoritenin 
eksik kaldığı eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, çevre, kırsal-kentsel kalkınma gibi değişik 
alanlarda önemli işlevler üstlenmektedir. Türkiye’de STK’ların 1990 sonrasında önem ve 
yaygınlık kazandığı izlense de bu gelişim sürecinde ciddi sorunlardan bağımsız bir ilerleme 
yaşanmadığı bilinmektedir. Finansal ve örgütsel kapasite sorunları, farklı siyasi aktörler 
tarafından sivil toplum alanının suiistimal edilmesi gibi sorunlar yaşayan STK’lar, sivil 
toplumun ve STK’ların bilinmemesi, anlaşılamaması sorunu ile de mücadele etmektedirler. 
Kar amacı gütmeyen, toplumun yararını gözeten ve gönüllü birlikteliğe dayalı bir yapısı olan 
STK’ların varlıklarını sürdürebilmeleri, kalıcı olabilmeleri bu oluşumların tanınırlılığı ve 
bilinilirliği ile doğrudan ilişkilidir. STK’ların tanınırlılığı konusunda önemli sıkıntıların 
yaşanması örgütlenme ve etkinlik süreçlerine de olumsuz yansımaktadır. Bu noktada bir 
ülkenin dinamik ve yaratıcı kesimini oluşturan gençlerin bu kuruluşlara katılımı ve desteği 
büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin STK’lara yönelik 
görüşlerini, deneyimlerini ve beklentilerini ortaya koymaktır. Bu amaçla Sakarya 
Üniversite’sinde okuyan 40 öğrenciyle mülakat yapılmıştır. Araştırma sonuçlarında; 
üniversite öğrencilerinin STK’lar hakkında bilinçli ve yeterli bilgi sahibi olmadıkları, STK 
deneyimlerinin ise sınırlı olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin STK’ların faaliyet 
yelpazesinin genişliği ile ilgili de kısıtlı bilgiye sahip oldukları, STK’ları daha çok yardım 
kuruluşları olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin, örgütlenmeye ilişkin tereddütlü 
bakış açısının STK’lara üyelik hususunda engel oluşturduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Üniversite Öğrencileri, Türkiye. 
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A Study on University Students' Views on Civil Society Organizations 

Civil society organizations (CSOs) have started to increase and become stronger with 
globalization. In parallel with the development of CSOs in recent years it has become one of 
the major issues of the international agenda and also of great importance for Turkey which is 
monitored. CSOs, which have become an important actor in the solution of the problems with 
the sense of social responsibility, vary widely in terms of structure, activity and type. It is 
known that CSOs, which are important elements of the democratic system, play a major role 
especially in social assistance and social services, and are engaged in social development, 
democratization and economic development. CSOs undertake significant functions in 
different fields such as education, health, social services, environment, rural-urban 
development, where public authority is lacking. importance of CSOs in Turkey after 1990 and 
the possible gains are not sufficient to monitor the prevalence also experiencing a serious 
problem regardless of progress in this development process. CSOs, which face problems such 
as financial and organizational capacity issues, misuse of civil society by different political 
actors, are also struggling with the problem of not knowing and understanding of civil society 
and CSOs. Non-profit CSOs, which benefit from the benefit of society and have a structure 
based on voluntary association, are able to sustain their existence and to be permanent are 
directly related to the recognition of these formations. The realization of significant problems 
in the recognition of CSOs is also negatively reflected in the organization and activity 
processes. At this point, the participation and support of the young people who make up the 
dynamic and creative part of a country are very important. The aim of this study is to reveal 
the views, experiences and expectations of university students towards CSOs. For this 
purpose, 40 students from Sakarya University were interviewed. In the research results; 
university students were not informed about CSOs and did not have sufficient knowledge of 
CSOs. In addition, it was found out that students have limited knowledge about the wide 
range of activities of CSOs and perceive CSOs as more aid organizations. It was found that 
students' hesitant view of organization was an obstacle to membership of CSOs. 

Keywords: Civil Society Organizations, University Students, Turkey. 
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Göçün 57. Yılında Almanya’daki Türkler 

 

Şenol YAPRAK∗ 
 

Özet: 

Almanya, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ülkenin yeniden imarı ve ekonomik kalkınmasını 
gerçekleştirmek amacı ile işgücü ihtiyacını karşılamak için çeşitli ülkelerle anlaşmalar 
yapmıştır. İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan ile yapmış olduğu işgücü anlaşması ile 
yeterli insan kaynağı sağlanamayınca 1961 yılında da Türkiye ile anlaşma imzalanmış ve 
ülkemizden “misafir işçiler” Almanya’ya gönderilmeye başlanmıştır. O günden bugüne  
Türklerin işçi göçü anlaşması yoluyla Almanya’ya gidişlerinin üzerinden yarım asırdan fazla 
zaman geçmiştir. İlk gidişleri misafir işçi olan bu vatandaşlarımız, aradan geçen elli yıllık 
süreçte misafir işçilikten işverenliğe doğru bir süreç yaşamışlardır. 1960’lı yıllarda ilk giden 
nesil bugün artık emekli olmuş, ancak onların çocukları çeşitli alanlarda çalışmakta, torunları 
ise eğitimlerini sürdürmektedirler. Yaşamın her alanında Almanya’daki Türk toplumundan 
birilerini görmek mümkündür. Almanya genelinde yetmiş binden fazla Türk kökenli işveren, 
yılda yaklaşık 40 milyar Euro ciro yapmaktadır. Artık sadece işçi olarak anılmayan  bu 
insanları,  çalışma hayatında da her kademede görmek mümkündür. İlk yıllarda kendilerini 
misafir olarak gören vatandaşlarımız zor şartlarda çalışarak kazandıkları paralarla Türkiye’de 
çeşitli yatırımlar yapmışlar ve Almanya’yı geçici bir yer olarak gördüklerinden dolayı 
geleceklerini de Türkiye’ye göre planlamışlardır.  Aradan geçen zamanda misafirlik 
düşünceleri değişmeye başlamış ve önce eşlerini Almanya’ya götürmüşler, ailece yaşamaya 
başlayınca da küçük tasarruflarla, uzun vadeli borçlarla ev sahibi olmaya başlamışlardır. Dil 
bilmedikleri için kendilerini farklı alanlarda gösteremeyen ilk kuşağın yerine, eğitimlerini 
orada tamamlamış, dil bilen ikinci kuşak vatandaşlarımız işçiliğe razı olmayarak, farklı 
alanlara yönelmişlerdir. Artık yabancı evlilikler başlamış, kültürel değişim hızlanmış, Alman 
vatandaşlığına geçişler artmış ve misafir olgusu sona ermiştir.  Bugün gelinen noktada, OECD 
verilerine göre Almanya’da yaklaşık 4 milyon civarında yabancı işgücü bulunmaktadır ve 
toplam işgücü içinde yabancıların oranı ise % 10 civarındadır ve Almanya’daki  yabancı 
nüfusun 1/4'ünü  de Türkler oluşturmaktadır. Almanya’daki Türk nüfusun yaklaşık üçte biri 
Alman vatandaşı olduğundan seçimlerde de önemli sayıda Türk kökenli insanı farklı 
partilerde milletvekili adayı olarak da görmekteyiz. Bu çalışmada 57 yılda misafir işçi olarak 
başlayan sürecin geldiği nokta analiz edilmeye çalışılmakta ve Almanya’daki Türk nüfusun 
bugünkü durumu ortaya konmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Almanya’daki Türkler, Göç, Göçmenlik 
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Turks in Germany in the 57th Anniversary of Migration 

 

Abstract: 

Germany made agreements with various countries in order to receive the necessary labour 
force to realize the economic development and the reconstruction of the country after the 
Second World War.  Since the agreements between Italy, Spain, Portugal and Greece did not 
provide the enough labour force, an agreement with Turkey was concluded in 1961 and “guest 
laborers” were sent to Germany. More than half century has passed since Turkish people first 
migrated to Germany in accordance with the labor migration agreement terms. These citizens 
once having been seen as “guest laborers” upon their arrival have shifted to the position of 
employers from employee within six decades. The first generation of 1960s has now retired, 
respectively their children are working in diverse fields, and their grandchildren are still 
continuing their educations. It is quite possible to see someone from Turkish community in 
every field in Germany. Turkish origin employers in Germany are more than seventy 
thousand nationwide and making approximately annual return of 40 billion Euros. It is now 
possible to see these people in diverse layers of working life. Turkish citizens seeing 
themselves as guests in Germany had worked in difficult conditions and they had gone for 
investment in Turkey with their earnings. Since they assumed Germany as “temporary land”, 
they have preferred to shape and plan their future in Turkey. As the years passed by, their 
thinking guided by “visiting” has changed and began to take their wives to Germany and they 
started to settle permanently. As they started to live together with small savings and long-term 
credit taking, they became homeowners in Germany. Contrary to the first generation who did 
not speak German and thus could not be able to actualize themselves in diverse fields, the 
second generation learned the language and challenged the previous status of “laborer” and 
tried to engage in different jobs. In the meanwhile, foreign marriages became normalized, 
cultural exchange accelerated together with more foreigners becoming German citizens and 
thereby led to the diminishing of “guest” concept. According to OECD statistics, there is 
approximately 4 million foreign labor force in Germany and the ratio of foreign labor force to 
whole labor population is approximately 10 percent. One quarter of the foreign population in 
Germany is composed of Turkish people. Since one third of Turkish population in Germany 
have German citizenship, we see significant numbers of Turkish-originated people 
nominating for MPs in different political parties. Many of these elected people are working in 
both federal and national legislative bodies. This study aims to evaluate the history of Turkish 
people from being to guest workers to having appearance in every aspects of social, 
economic, and political life and to demonstrate the current situation of the Turkish population 
in Germany.  

Key Words: Turks In Germany, Migration, Migrant 
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Göç, Sosyal Dışlanma ve Sessizlik 

Tanju ÇOLAKOĞLU∗ 

 

Özet 

İster iradi olsun ister zorunlu, göç bireylerin insani haklarından mahrum kalmasına sebep 

olmaktadır. Bu haklardan biri olan kendini ifade etme özgürlüğü sosyal hayatın önemli bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Göç yolu ile yeni bir toplumun içine giren bireyler çoğunlukla 

sosyal dışlanma ile karşılaşmaktadır. Bu durum bireylerin kendini ifade etme olanaklarını 

sınırlamaktadır. Sonuç olarak bireyler sessiz kalma veya sessiz bırakılma durumunda 

kalmaktadır. Bu çalışma göç ve göçe bağlı sosyal dışlanmanın yarattığı sessizliği konu 

almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen Hakları, Sosyal Dışlanma, Sessizlik. 

 

Migration, Social Exclusion and Silence 

Abstract 

Whether its occurred voluntary or forced, migration leads to deprivation of human rights. 

Freedom of self expression, which is one of these rights, constitutes an important part of 

social life. Individuals joining into a new society through migration often face social 

exclusion. This situation limits the possibilities of self-expression. As a result, individuals fall 

in to situation of remaining silent or being silenced by others. This study focuses on the 

silence created by social exclusion and migration. 

KeyWords: Migration, Migrant Rights, Social Exclusion, Silence. 
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Türkiye’ye Yönelik Göçün Kayıt Dışı Ekonomiye Etkisi 

Yağmur AKARSU* 

 Nur DİLBAZ ALACAHAN** 

Özet: 

 Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ekonomilerinin en önemli sorunlarından birisi 
kayır dışı istihdamdır. Kayıt dışılık, ülkelerin makro ekonomik büyüklüklerinde tahmini 
zorlaştırarak ülkedeki ekonomi politikalarına olan güveni azaltmaktadır. Prokhorov, kayıt dışı 
ekonomiyi ‘‘gözlemlenemeyen ekonomi’’ olarak tanımlarken; Schneider, Buehn ve 
Montenegro ‘‘bilinmeyeni bilmek’’ olarak tanımlamıştır. Genel olarak daha fazla gelir elde 
etmek, refah seviyesini artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacı ile bir yerden 
başka bir yere göç edildiği görülmektedir. Fakat bazen ülkelerde yaşanan siyasal belirsizlikler 
de göç hareketlerinin nedeni olmaktadır. Türkiye, özellikle 1980’lerden sonra göç 
hareketlerinin yoğunlukla yapıldığı bir ülke konumundadır.  Türkiye’ye yapılan göçlerin 
amacı, başka bir ülkeye geçmek için ara ülke olarak Türkiye’yi kullanmak, sığınmacı olarak 
Türkiye’ye gelmek, çalışmak ve ya yerleşmek amacı ile Türkiye gelmek olarak 
sınıflandırılabilir. Türkiye’ye özellikle 1990’dan sonra çalışmak için gelen göçmenlerin kaçak 
olduğu varsayımı altında, bu işçilerin kendi ülkelerinde kazanacakları paradan daha fazlasını 
Türkiye’de kazandıkları için göç ettikleri sonucuna varılmıştır. Kaçak göçmenlerin özellikle, 
inşaat, hizmet, tekstil sektörlerinde çalıştıkları görülmektedir. Türkiye’ye gelip kaçak olarak 
çalışan göçmenlerin daha çok vize politikalarının esnek olduğu ülkelerden Türkiye’ye turist 
olarak gelen göçmenlerin olduğu görülmektedir.  Göç alan ülkede işsizliğin yüksek olması 
göçmenlerin emek piyasalarına girişi ile birlikte işsizliğin daha da artmasına neden olacaktır. 
Bu durum göç alan ülkede kayıt dışı istihdamı artıran bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kayıt dışılığın yaygınlaşması sonucunda haksız kazanç elde eden göçmenler kendi ülkelerine 
para transferi sağlayarak bulundukları ülke ekonomilerine zarar vermektedirler.  Ayrıca kayıt 
dışı ekonominin yaygınlaşması, kamu gelirlerini azaltarak mal ve hizmetlerin de kalitesinde 
düşüşe neden olmaktadır. Türkiye’de kaçak göçmen çalıştırılmasının önlenmesi amacıyla 
işyerlerinin denetimlerinin sıklaştırılması gerekmektedir. Aynı zamanda vergi oranları 
düşürülmeli, sosyal güvenlik yükümlülükleri azaltılmalı, tarım sektörünün payı azaltılmalıdır. 
Ayrıca, Türkiye’de kayıt dışılığı azaltmak ve uzun dönemde etkili bir ekonomik büyüme 
sağlamak amacı ile ekonomi politikaları gözden geçirilmelidir.  Bu çalışmanın amacı, 
Türkiye’ye olan göç hareketleri ve kayıt dışı göçmenlerin Türkiye’deki mevcut durumlarını 
analiz etmektir. 
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The Effect Of Mıgratıon Towards Turkey On The Informal Economy  

 

Abstract:  
 
One of the most important problems of both developed and developing countries’ economies 
is informal employment. Informality reduces the confidence in economic policies in the 
country by making it difficult to predict the macro economic dimensions of the countries. 
While Prokhorov defines the informal economy as “unobservable economy”, Schneider, 
Buehn and Montenegro describe it as “knowing the unknown”. In general, it has been 
observed that some people have moved from one place to another in order to generate more 
income, to increase the level of welfare and to raise living standards. However, sometimes 
political uncertainties in countries are also the cause of migration movements. In particular, 
Turkey is a country where the movements of migration are intense after the 1980s. The 
purposes of migration to Turkey can be classified as to use Turkey as an intermediate country 
to move to another country, to come to Turkey as refugees, to work or to settle. Under the 
assumption that immigrants who came to work to Turkey especially after 1990 have been 
illegal, we conclude that they migrated in order that these workers earned more than the 
money in Turkey they earned in their home countries. It is observed that illegal immigrants 
especially work in construction, service and textile sectors. It is observed that immigrants who 
work as illegal in Turkey are those who came as tourists to Turkey from countries where more 
visa policies are flexible. The high unemployment in the receiving country will lead to an 
increase in unemployment with the entry of migrants into labor markets. This situation 
emerges as a situation which increases informal employment in the receiving country. As a 
result of the spread of informality, immigrants who earn unfair gains providing money 
transfer to their own countries harm their country's economies. In addition, the spread of 
informal economy causes to decrease the quality of goods and services reducing public 
revenues. It is necessary to intensify the inspection of workplaces In order to prevent the 
employment of illegal immigrants in Turkey. At the same time, tax rates should be reduced, 
social security obligations should be reduced and the share of agriculture sector should be 
reduced. In addition, economic policies should be reviewed with the aim of  reducing 
informality in Turkey and providing an effective economic growth in the long term. The 
purpose of this study is to analyze the current situation of informal migrants in Turkey and 
movements of migration. 
 

Key Words: Migration, Informal Economy, Turkey 
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Avrupa Birliği Göç Politikası İle Geleceğini Belirliyor 

 
Yasemin Oğuzlar Tekin∗ 

 
 
AB, ‘Arap Baharı’ olaylarının başlangıcında dış göç anlayışının temel felsefesini ‘insan 
hakları ve göçmenler’ olarak belirlemesine rağmen, kendi içinde aşırı-sağcı ve milliyetçi bir 
dalganın giderek daha da güçlenmesine engel olamamıştır. Bu durum AB’nin kendi normatif 
gücünün ve kredibilitesinin büyük zarara uğramasıyla birlikte üstünde evrildiği değerlerin - 
örneğin AB’nin dayandığı demokrasi, insan hakları, çoğulculuk, çok kültürlülük - aşınması 
sonucunu doğurmuştur. AB’nin yükselen aşırı sağa karşı çözüm bulabilmesi için öncelikle 
sorunla yüzleşip iyi tahlil edebilmesi gerekmektedir. Günümüz aşırı sağ partileri klasik ırkçı 
söylemi kullanmaktan ziyade daha çok kültürel temelli bir dışlayıcılık yönünde bir yaklaşım 
benimsemektedir. Bununla birlikte, aşırı sağ partilere olan desteğin bir kısmını da 
küreselleşmenin etkisiyle gelecek konusunda duyulan endişeler oluşturmaktadır. Öte yandan, 
aşırı sağ söylem gittikçe merkez sağ partilerin söylemini de etki altında bırakmaktadır. 
Çalışmada AB’nin, kimliğinin temel unsuru olarak çoğulculuğu toplumsal zenginliğe 
dönüştürebildiği ölçüde kendi içinde medeniyetler çatışması söyleminin panzehrini 
oluşturabileceği ve böylece AB’nin yumuşak güç söyleminin dayandığı temel değerlerin 
korunması ve geliştirilmesinin mümkün olabileceği iddia edilmektedir. Bu bağlamda 
Türkiye’nin AB üyeliği, AB’ye tarihsel süreç içerisinde “öteki” olarak tanımladığı bir kültürle 
kaynaşma fırsatı verebileceği için büyük bir önem arz etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Göç, Türkiye, Medeniyetler Buluşması… 
 

The European Union Determines its Future With the Immigration Policy  
 
Although The EU defined the basic philosophy of immigration as ‘human rights and 
immigrants’ at the beginning of ‘Arab Spring’ events, it has not been able to prevent an 
internal extreme-rightist and nationalist wave from getting stronger. This situation caused the 
EU's own normative power and credibility to be greatly damaged, as well as the erosion of 
values - e.g. democracy, human rights, pluralism, multiculturalism - on which the EU 
evolved. In order to find a solution to the rising extreme right, the EU must first face the 
problem and analyze it well. Today's extreme right-wing parties adopt an approach for a more 
cultural-based exclusion rather than a classic racist discourse. Nonetheless, some of the 
support for the extreme-right parties comes from the concerns about the future, which stem 
from globalization. On the other hand, the extreme-right discourse is increasingly influencing 
the discourse of the center-right parties. In this study, it is claimed that EU can create the 
antidote to the conflict of civilizations discourse, so far as it can transform pluralism-as an 
essential element of its identity- into a social richness and thus it is possible to protect and 
develop the fundamental values on which the EU's soft power discourse is based. In this 
context, Turkey's EU membership is of great importance, as it may give the opportunity to the 
EU to mingle with a culture, which it defined as "the other" in the historical process. 
  
Keywords: European Union, Immigration, Turkey, Meeting of Civilizations 
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Mülteci Dalgalarının Ekonomik Etkileri: VAR Modelinin Türkiye Ekonomisine 
Uygulanması 

Yavuz YILDIRIM∗ 

Özet 

Türkiye göçmen gönderen bir ülke olarak bilinmesine rağmen, geçtiğimiz elli yıl içinde 
Türkiye, üç farklı dönemde ki ani göç dalgalarıyla başa çıkmak zorunda kaldı. İlk olarak, 
1980’li yılların başında yaşanan 1979 İran Devrimi sonrası akımlar, daha sonra 1980,li 
yılların sonundan 1990’ların ortasına kadar Orta Doğu ve Doğu Avrupa’dan Balkanlar dâhil 
büyük miktarda girişler ve son olarak, Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren yaşanan 
Suriyeli mülteci akını. Mültecilerin ücret oranlarının düşmesinin bir sebebi olarak 
düşünülmeleri ve ülkenin vatandaşlarının işlerini alabilecekleri gibi inanışlar sebebiyle, ev 
sahibi ülkenin ekonomik aktörlerinden engellemelerle karşılaşırlar. Bu nedenle, mültecilerin 
ücretler ve istihdam üzerindeki doğrudan ve ani etkilerinin meler olduğu sorgulanabilir? 
Göçmen akımlarının ücretler ve istihdam gibi makroekonomik faktörler üzerindeki etkilerini 
araştıran oldukça fazla araştırmalar vardır. Ancak, bu çalışmaların önemli bir kısmı yasal 
göçmenlerin ilgili değişkenler üzerindeki etkilerini gelişmiş ülkeler için araştırmıştır. Bu çeşit 
ekonomik göçmen girişleri tahmin edilebilir ve aynı zamanda yerel ekonomik durumlara 
bağlıdır. Öte yandan, dış kaynaklı arz şoklarının yerel işgücü piyasalarında ve diğer 
makroekonomik büyüklükler, enflasyon ve büyüme gibi, üzerindeki etkilerinin belirlenmesi 
istendiğinde, ani ve beklenmedik mülteci akınları, yasal göçmen girişleri yerine daha iyi bir 
temsili değişken olabilir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, bu tür dışsal şokların 
makroekonomik değişkenler üzerindeki etkilerinin, 1970 ve 2017 yılları arasında, Türkiye 
için, Vektör Otoregresif (VAR) Modeli kullanılarak birleşik bir çerçevede incelenmesidir. 
Test sonuçları, bu tür mülteci akınının, ülkenin ekonomik büyüme, işsizlik, ücret oranı ve 
enflasyon gibi makroekonomik değişkenler üzerinde uzun vadeli bir etkisinin olmadığını 
göstermektedir. Ayrıca, dış kaynaklı arz şoklarının, ücret oranını ve işsizliği kısa vadede 
azalttığı da bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: mülteciler, ekonomik büyüme, işsizlik, enflasyon, ücretler, VAR 

 

The Economic Effects of a Refugee Wave: Applying the VAR Method to Turkish 
Economy 

Abstract 

Although Turkey is considered migrant-sending country, during the past 50 years Turkey had 
to absorb sudden waves of immigrants in three different periods.  First, after the Iranian 
Revolution of 1979 during early 80’s; then large inflows from Middle East and Eastern 
Europe including Balkans between late 80’s and mid-90’s, and finally influx of Syrian 
refugees since the beginning of Syrian civil war. Due to beliefs such as refugees might be the 
reason for decreasing wage rates and might take the jobs of citizens of the country, they 
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generally face barriers from hosting country’s economic actors. Thus, one might ask; what are 
the immediate effects of refugees on wages and employment? There is large literature that 
studied the effects of immigration flows on macroeconomic factors such as wages and 
employment. However, a significant number of these studies investigated the effects of legal 
migrants on the relevant variables for advanced countries. Such inflows of economic migrants 
are predictable and also driven by local economic situations. On the other hand, if it is wanted 
to determine the effects of exogenous supply shocks on local labor market and other 
macroeconomic aggregates such as inflation and growth, using sudden and unexpected 
refugee waves rather than legal flow of immigrants might be considered a better proxy 
variable. Therefore, the aim of this paper is to analyze the impact of such exogenous shocks 
on macroeconomic variables in a unified framework using Vector Autoregression (VAR) 
Method between the period 1970 and 2017 for Turkey. Test results show that such influx of 
refugees has no long term impact on hosting country’s macroeconomic variables such as 
economic growth, unemployment, wage rate and inflation. It has also been found that 
exogenous supply shocks immediately lower the wage rate and unemployment. 

Keywords: refugees, economic growth, unemployment, inflation, wages, VAR 
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Rusya’dan Filistin'e Yahudi Göçleri 

Yunus Güler∗ 

Özet 

“Göç” insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. İptidai toplumlarda göç etmek sıradan bir olay 

haline gelmiştir. Göçler; ekonomik, siyasi, dini ve etnik unsurlardan kaynaklanabilir. Bizim 

bu çalışmada ele alacağımız Yahudi göçleri, yüzlerce yıl önce şuan ki topraklarından binlerce 

kilometre ötelere ya sürgün edilmişler ya da göçe maruz bırakılmışlardır. Filistin bölgesinden 

çıkarak Avrupa topraklarına yerleşen Yahudiler, devletlerin Hristiyanlık dinin 

benimsemeleriyle tekrardan kendilerini baskı altında hissetmişlerdir. 1290 İngiltere, 1392 

Fransa, 1492 İspanya ve 1497 yılından Portekiz’den kovulmuşlardır.  

           Kovulan Yahudilerin önemli bir kısmı Osmanlı Devleti’ne sığınmış ve hoşgörülü bir 

tavır ile karşılaşmışlardır. Fransız ihtilali ile beraber ortaya çıkan milliyetçilik akımı orta ve 

doğu Avrupa’da büyük yankı uyandırmış ve bunun neticesinde anti-semitizm güçlenmiştir. 
Bu ülkelerden birisi de Rusya, üç milyon civarı Yahudi’yi barındıran bu devlet,  anti-semitizin 

zirve yaptığı, Yahudilere ikinci sınıf vatandaş sayıldığı bir ülke haline geldi. 1881 yılında Rus 

çarının öldürülmesi, Yahudilere saldırıları başlattı ve Yahudiler kitleler halinde başka 

topraklara göç etti. Rus çarlığından gerçekleşene bu göçler Filistin bölgesine olmuş ve 

Yahudiler için “aliyah” olarak adlandırılmıştır. Biz bu çalışmada Rus baskılarına, artan anti-

semitizme ve göçe maruz kalan Yahudilere yer vereceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Yahudi, Rusya, Aliyah 

Jewish Immigration from Russia to Palestine 

Abstract 

“Migration” is as old as human history. Immigration in primordial communities has become 

an ordinary event. Migration can take its source from economic, political, religious and ethnic 

factors. In this study, the Jewish immigrations that we will deal with were subjected to exile 

or immigration hundreds of thousands of miles away from their current territory. Jews from 

the Palestinian region, settled in European territory, the state of Christianity with the adoption 

of the religion had repressed themselves under pressure. They were expelled from England in 

1290, France in 1392, Spain in 1492 and Portugal in 1497.  

         A significant number of expelled Jews have taken shelter in the Ottoman Empire and 

faced a tolerant attitude. The nationalist movement, which emerged with the French 

Revolution, had a great resonance in central and eastern Europe, and as a result anti-Semitism 

was strengthened. One of these countries, Russia, this state, which contains about three 

million Jews, has become a country where the anti-Semitism peaks and the Jews are 
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considered second class citizens. In 1881, the killing of the Russian tsar launched attacks 

against the Jews, and the Jews migrated to other lands in masses. These migrations from the 

Russian tsarist have been to the Palestinian region and have been called  “aliyah” for the Jews. 

In this study, we will give place to Russian oppressions, increasing anti-Semitism and Jewish 

immigration. 

Keywords: Migration, Jewish, Russia, Aliyah 
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DÜZENSİZ GÖÇ HAREKETLERİ KAPSAMINDA 
GÖÇ VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ 

 
Y. Furkan Şen∗∗∗∗ 

 
Özet 
Uluslararası göçlerin artan yoğunluğu ve etkileri, göç konusunu ve özellikle düzensiz göç 
hareketlerini günümüz toplumları ve devletleri için önem taşıyan bir gündem maddesi haline 
getirmiştir. Bugün artık çağlar boyu normal görülen insan hareketliliği, hiç olmadığı kadar 
güvenlik ile ilişkilendirilmektedir. Suriye iç savaşının sonucu mülteci hareketliliği ile birlikte 
düzensiz göç hareketliliğini durdurmak ve sınırlamak için, göç yollarında yer alan devletler 
pek çok tedbir almaktadır. Bu durum, elektronik güvenlik sistemlerinden, ulusal ve çok uluslu 
sınır güvenlik timlerine, pasaport memurlarından geri gönderme merkezlerine kadar geniş bir 
güvenlik sektörü yaratmıştır. 
 
Güvenliğe ilişkin yeni yaklaşımların geliştirilmesinde ve güvenliğin tanımının dönüşümünde 
pek çok ekolden bahsedilebilir. Ancak bunların içerisinden insani yaklaşımı merkez alarak 
güvenlik çalışmalarına yeni bir bakış açısı kazandıran Kopenhag Ekolü’dür. Söz konusu ekole 
göre güvenlik sorunları nesnel ve gerçek varoluşsal tehditlerin yolaçtığı bir sorun değildir. 
Sorunlar kendiliklerinden güvenliğe tehdit oluşturmazlar, aksine aktörler tarafından 
güvenlikleştirilirler. Bu bakış açısına göre çeşitli aktörler güvenlik tanımını inşa etmekte, bu 
inşa sürecinde tehditleri yaratmakta ve en nihayetinde bunu gücün bir aracı olarak 
kullanmaktadır. Göç yönetimi ise, güvenlikleştirmenin uygulandığı alanlardan bir tanesidir. 
Göçün güvenlikleştirilmesi, göçün siyasi, insani sosyal ve ekonomik boyutlarının gerektirdiği 
alanlarda ele alınmasından ziyade, güvenlik alanında bir sorun olarak gösterilmesi olarak 
tanımlanabilir. Türkiye’de ise göç olgusu iki farklı açıdan güvenlikleştirilmektedir: (i) 
Düzensiz/Yasadışı Göç Hareketleri ve (ii) Mülteciler. Güvenlikleştirme konusu düzensiz göç 
hareketleri açısından değerlendirilecek olursa, göç bir taraftan sınır kontrolleri bağlamında 
ulusal güvenlik konusu olarak ele alınıp, yasadışı sınır geçişlerinin Türk kanunlarını ihlal 
ettiği kabul edilmekte. Diğer taraftan transit göçün Avrupa Birliği (AB) ülkelerini hedef aldığı 
dikkate alındığında, Türkiye’nin AB ülkelerine karşı sorumluluğunun ortaya çıktığı 
düşünülmektedir. 
 
Bu bildiri kapsamında, düzensiz göç hareketleri özelinde Türkiye’de göçün 
güvenlikleştirilmesi konusu ele alınacak; özellikle Suriye Kriziyle birlikte yaşanan mülteci 
hareketlerinin göç ve güvenlik ilişkisi kapsamında değerlendirilmesi yapılacaktır. 
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MIGRATION AND SECURITY: THE RELATIONSHIP WITHIN CONTEXT OF 
IRREGULAR MIGRATION MOVEMENTS 

 
 

Abstract 
Increased volume and affects of crossborder migration placed the subject of migration and 
especially irregular migration, into the top agenda topics for todays communities and states. 
Today, human movement that had been always received as normal and usual are beeing 
associated with safety and security. States that are on the migration route are taking 
measures/precautions to stop and/or limit the irregular migration, which was triggered by the 
refugee movements after the Syria conflict. This situation has created a wide security sector 
such as; electronic security systems, national and multi-national border security task forces, 
passport officers and removal centres. 
 
 
We may refer to many schools engaged in the improvement of new approaches about security 
and transformation of the definition of security. However, Copenhagen School is the one 
which gives a new point of view to security studies by putting the humanitarian approach to 
the center. According to this school, security issues are not an issue that are caused by 
objective and real existential threats. Issues do not pose a threat to security by themselves, on 
contrary, they became securitized by actors. According to this point of view, various actors 
are constructing the definition of the security, creating the threats in this construction process 
and finally they are using it as an instrument of the power. Migration management is just one 
area where securitization is implemented. Securitization of migration could be defined as a 
demonstrated issue in the security area, rather than defining it from political, humanitarian, 
social and economic aspects. Migration management in Turkey is securitized in two different 
ways; (i) Irregular/Illegal Migration Movements (ii) Refugees. To asses securitization from 
the angle of irregular migration movements; migration is received as a national security issue 
with regards to management of borders and also violation of Turkish Law’s due to illegal 
border crossings. On the other hand; taking it from the angle that transit migration is targeting 
the Europian Union (EU) states, then it is assumed as an issue of Turkey’s responsibility 
towards the EU States. 
 
This study focuses on the securitization of migration in Turkey from the perspective of 
irregular migration movements and it will specifically assess the relation of refugee 
movements caused by the Syrian conflict with migration and security. 
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Uluslararası İşgücü Kanunu Açısından Türkiye’de Yabancıların Çalışma 

Koşulları 

Yusuf Yiğit∗∗∗∗ 

Özet 

Türk çalışma mevzuatında 2003 yılından beri yürürlükte bulunan 4817 sayılı Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un, 13.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6735 
sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu ile yürürlükten kaldırılmasının ardından yabancıların 
Türkiye’de çalışması açısından farklı düzenlemeler gündeme gelmiştir. Getirilen yeni 
düzenlemeye bağlı olarak kayıt dışı çalışma ile etkin mücadele sağlanması, yabancı yönetici 
ve vasıflı teknik elemanlar için çalışma izni alımının kolaylaştırılması, ülkenin yabancı 
yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirilmesi ve göç yönetimi konusunda ortaya çıkan 
yeni ihtiyaçlara cevap verilmesi ve ayrıca Avrupa Birliği müktesebatına ve uluslararası 
sözleşmelere uyum sağlanması amaçlanmıştır. 

Çalışmamızda 6735 sayılı Kanun gereği getirilen düzenlemeler ışığında Türkiye’de 
yabancıların çalışma koşulları hakkında bilgi verilecek ve getirilen yenilikler 
değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Göçmenler, Emek Piyasası, Uluslararası İşgücü Kanunu, Suriyeliler… 

 

 

WORKING CONDITIONS OF FOREIGNERS IN TURKEY WITH RESPECT TO 
INTERNATIONAL WORKFORCE LAW 

Abstract  

Following the exemption of  4817 Law related to the Foreigners Work Permit in Turkey 
which was in force since 2003 by the Law 6735 International Workforce different regulations 
implemented about the foreigners working conditions in Turkey. With regard to new Law, 
several issues that come fore in recent years such as  combating unregistered employment 
effectively, facilitating the ways of getting work permit for foreign executives and skilled 
technical personnel, increasing the attractiveness of country for foreign investment and 
immigration management were aimed at. Moreover, harmonization with the European Union 
(EU) legal acquis and international requirements were basic reasons to introduce law 6735. 

The study aims to analyze and discuss new regulations implemented by Law 6735 about 
foreigners working conditions in Turkey. 

Key Words: Immigrants, Labor Markets, International Workforce Law, Syrians… 
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