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Mevcut Durum
 Bölge, özellikle Şanlıurfa yoksul mültecilerin başkenti

 Güvenlik önemli ve hassas bir konu: 

 Uyuşturucu ve madde bağımlılığı çok hızlı bir şekilde 

artmıştır

 Ev sahibi toplumun Suriyeli algısını olumsuz etkiliyor

 Suriyelilerin aile yapısının tehdit altında olduğu 

gözlemleniyor
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Hizmet Niteliği
 Yoğun göç alan illerde; yardım odaklı çalışılmaktadır. 

Bu, 

 Suriyeli göçmenlerde alışkanlık ve atalet,

 Ev sahibi toplulukta, özellikle yoksul yurttaşlar 
arasında tepkilere neden olmaktadır.
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Temel Hizmetler: Eğitim
 Milli Eğitim Bakanlığı: eğitim konusunda çok çaba sarf etmekte, ancak 

hala önemli aksaklıklar var

 Suriyeli öğrencilerin eğitimi için oluşturulan Geçici Eğitim Merkezleri 

(GEM) önemli sayıda çocuğu eğitiyor

 Sorunlu alanlar:

 Eğitimin niteliği ve içeriği

 Kurumsal altyapıya dair sorunlar

 Öğrenci devamsızlığı

 Meslek kursları konusunda koordinasyon sorunlu: Sertifikası olan ama 

iş bulamayanların sayısı artıyor

4



Temel Hizmetler: Sağlık
 Sağlık hizmetlerine erişimde sorun bulunmamaktadır. 

Sorun, Suriyeli göçmenlerinde gelmesi ile:

 Sağlık kurumlarında yoğunluk fazlası ile artmıştır,

 Sağlık birimlerinde ciddi bir kapasite sorunu 

bulunmaktadır,

 Suriyeli göçmenlerin ücretsiz olarak hizmet alması ev 

sahibi topluluğun zaman zaman tepki göstermesine 

neden olmaktadır,

5



Özel İlgi İsteyen Gruplar
 Kadın ve kız çocukları: 

 Önemli çalışmalar var, ancak iyileştirilmesi gerekmektedir.

 Engelliler:

 Çalışmaların artması gerekmektedir
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Yerel Düzeyde İşbirliği: Mevcut Durum
 Kamu kurumları arasında il bazlı işbirliği var; ama 

koordinasyon yeterince etkin ve verimli değil.

 Kamu kurumları ile STK’lar arasında da işbirliği var: 

ancak, bu işbirliği ağırlıklı olarak yardım dağıtma ile 

sınırlı kalmaktadır.

 STK kendi başlarına çözüm üretmek zorunda 

kalıyorlar.
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Yerel Düzeyde İşbirliği: Tespitler
 STK –kamu işbirliğinde kurumsal işbirliğinden çok, kişisel 

ilişkiler  ön planda. Kişiye bağlı çalışma sürdürülebilir işbirliğini 
engelliyor. 

 İletişim sorunları, STK’ların çok hassas alanlarda çalıştığının fark 
edilmemesine neden oluyor: kişisel veri toplama gibi.

 Akademi, çok aktif değil; kendi köşesine çekilmiş gibi. Aktif 
katılımları sağlıklı veri için gerekli.

 STK’lar, belediye ve valilik ile işbirliği içerisinde çalıştığında;

 Güven duygusu artıyor,

 Tanıtım ve görünürlük çok daha fazla oluyor; bu da göç ile ilgili 
kaynak ve yatırımların artışına hizmet ediyor.
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Kapasite ve Kaynaklar: Tespitler
 Yerel yönetimler çok büyük bir yükün altında;

 Hangi birimin hangi konuda çalıştığı belirsiz;

 Akademilerin Göç Birimleri yeterli donanım ve 
kapasiteye sahip değil: çoğu zaman tabela üzerindeler

 Uluslar arası toplumun kaynaklarının çok küçük bir 
kısmı aracı kurumlarla yerel yönetimlere aktarılıyor
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Göç Yönetimi: Neredeyiz?
 Göç yönetiminin ilk iki evresi tamamlanmıştır; kamp 

yaşamına çok hızlı bir şekilde son verilmesi, yeni 
yerleşim yerlerinin oluşturulması önemlidir.

 Bütüncül ve uzun erimli politikalar ile uyumu 
mümkün kılan evreye gecikmeden geçilmesi 
gerekmektedir.
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Temel Bulgular:
 Her kesimi etkileyen ve yerel yönetimlerin olması 

gerekenden çok daha fazla kaynak ve zaman ayırarak yeni 
alanlarda hizmet sunmasını zorunlu kılan göçün, çok 
taraflı olarak yönetilmesi gerektiğidir. 

 Halka en yakın hizmet birimi olan yerel yönetimlerin, 
hayatın içinde, sorunları kendine dert edinen STK’lar ve 
göç ile gelenlerle bu süreci yönetmesi:
 kaynakların daha etkin kullanımına 
 toplumsal düzeyde yaşanabilecek olası gerilimlerin en aza 

inmesine katkıda bulunacak, 
 gelenlerin daha hızlı bir şekilde aidiyet duygusunu 

geliştirmesine hizmet edecektir. 
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Zirve: Bulgular
 2011 Suriye Krizi ile başlayan, yakın tarihte benzeri 

olmayan düzensiz göç dalgası, hem gelenler, hem de 
onlara kucak açanlar için oldukça travmatik ve zorlu 
bir süreçtir;

 Göç yönetimi, göç dalgasının ilk kabulü olan ilk evre; 
gerek göç eden, gerek ev sahibi olan, gerekse hizmet 
veren için, yeni koşullara adapte olmaya işaret eden 
ikinci evre; uzun dönemli birlikte yaşama 
koşullarının çok taraflı istişarelerle planlanıp hayata 
geçirileceği üçüncü evre olarak görülmelidir;
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Zirve: Bulgular
 Göç yönetimi, duygusal reflekslerden uzak, 

gerçekçi ve rasyonel politika perspektifine dayalı 
bir şekilde yapılmalıdır;  

 İster zorunlu ister düzensiz, türü ve ölçeği ne olursa 
olsun, göç, etkin bir şekilde yönetildiğinde, toplumlar 
için büyük kazanım yaratabilecek; aksi olduğunda ise, 
büyük tahribatlara neden olabilecek bir olgudur. 

 Her kesimi kazanmayı hedefleyen ve toplumsal barışı, 
uyumu ve bütünlüğü sağlayacak bütüncül politikalar 
geliştirmek ve hayata geçirmek olmazsa olmaz 
zorunluluktur. 
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