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Türkiye geçmişten bu yana çok sayıda göç alsa da son yıllarda özellikle Suriye’de yaşanan iç 

savaştan dolayı Suriyelilerin göç etmesi birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Artık büyük 

göç dalgalarını kontrol etmek güç hale gelmektedir. Bu büyük göç krizinin yönetiminde sadece 

merkezi yönetim yeterli olmadığı için diğer kurum ve kuruluşlar da yer almıştır. Etkin bir göç 

yönetimi için devletin yanında devlet dışı örgütler de yer almaktadır.  

Türkiye’ye gelen göçmenlerin çeşitli nedenlerle barınma merkezleri yerine kentlere düzensiz 

yerleşmesi; siyasi, kültürel ve ekonomik alanlarda etkisini göstermiştir. Dolayısıyla dağınık bir 

şekilde yerleşen göçmenlerin sorunları için tek ve merkezi bir politika yönetimi istikrarlı bir 

biçimde ilerleyememektedir. Tüm bu sorunların üstesinden gelebilmek için merkezi yönetimle 

birlikte farklı aktörlerin de yönetimde söz sahibi olduğu “yönetişim” ön plana çıkmaktadır.  

Özellikle zorunlu göç nedeniyle gelen göçmenlerin sorunları sadece merkezi yönetimi değil 

ekonomiyi, siyaseti, insan hakları savunucularını, hukukçuları ve yöneticileri de etkileyen bir 

sorun olabilmektedir. Böylesine geniş çaplı bir sorunu yönetişimle kontrol etmek büyük ölçüde 

etkililik sağlayabilmektedir. Yerel yönetimler, STK’lar, üniversiteler ve farklı örgütlerin göç 

yönetişim plan ve koordinasyonunda ne kadar etkili olduğu sorusuna cevap verebilmek 

yapılacak plan ve koordinasyonlar için yol gösterici olabilmektedir.  

Göç kavramını bilmek, konunun tam olarak anlaşılması açısından önem arz etmektedir. Göç 

kavramının çok karmaşık ve dinamik yapıda olması üzerinde tam olarak bir fikir birliğinin 

sağlanmasını zorlaştırmıştır. Bu yüzden genel-geçer bir tanıma sahip değildir. Türk Dil 

Kurumuna göre “göç” ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir 

ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, 

hicret, muhaceret” olarak tanımlanmıştır (tdk.gov.tr, 2020).  

İnsanların ekonomik, sosyal ve siyasal sebeplerle bazen bireysel bazen de kitlesel olarak 

yaptıkları yer değiştirme hareketi “göç” kavramına karşılık gelmektedir (Naz,2015:1). Oluşum 

süreçlerine göre bakıldığında göçler gönüllü ve zorunlu göç olarak ikiye ayrılır. Gönüllü göç 

insanların kendi iradeleriyle hayat kalitelerini artırmak için yaptıkları göç türüdür. 1961 yılında 

Türk işçilerinin çalışmak için Almanya’ya gitmeleri gönüllü göç türüne bir örnektir. Zorunlu göç 

ise insanların kendi iradeleri dışında zaruri nedenlerle yaptıkları göç türüdür. Savaş, doğal afet, 

temel gereksinimlerin giderilememesi, işsizlik, güvenlik kaygısı, dini veya siyasi baskı nedeniyle 

insanları göç etmeye iten göç türü zorunlu göç olarak nitelendirilir. Nitekim 2011 yılında 

Suriye’deki iç savaş nedeniyle Suriyelilerin can güvenliklerini sağlamak için diğer ülkeler 

yaptıkları göç zorunlu göç kategorisine girer.  
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Türkiye başta komşu ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden göç almaktadır. Özellikle 2011 yılında 

Suriye'deki iç karışıklık nedeniyle birçok Suriyelinin ülke sınırına sığınması Türkiye’ye yapılan 

en büyük göç dalgasıdır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 14.maddesinde “Herkesin 

zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır (İnsan 

Hakları Derneği, 07.01.2020)” ibaresine bakıldığında sığınmacıların ülkeye kabul edilmesinin 

insan haklarının korunması açısından da önem arz ettiği görülmektedir.  

Yönetişim kavramının doğuşuna bakıldığında ise 1980’lerin sonlarında Kamu İşletmeciliği 

Okulu’nun içine girdiği krize bir çözüm yolu olarak ortaya çıkmıştır. İlk kez Dünya Bankası 

tarafından ortaya atılan “yönetişim” kavramı devletin görevlerinin kısa sürede yeniden 

yapılandırılmasına neden olmuştur. (Kalfa ve Ataay,2008:229). Yönetişimle ilgili kullanımlara 

Dünya Bankası’nın Afrika üzerine hazırlanmış bir raporunda ilk kez yer verilmiştir ve daha sonra 

1992 yılında OECD ve 1995 yılında Birleşmiş Milletler organlarınca da benimsenmiştir 

(Güler’den akt. Turan, 2013:2).  

Yönetişim, devletin tek aktör olduğu bir yönetim yapısı yerine devletle birlikte özel sektör ve 

sivil toplum kuruluşlarının da yönetimde söz sahibi olduğu yönetim yapısını esas alır (Karaçor 

ve Olutulu,2011:404). Devletin işlevleri revize edilerek artık devlet dışındaki aktörlerin de karar 

alma sürecine katılmalarının önü açılmıştır. Esasında yönetişimle birlikte eski ve geri dönüt 

almayan yönetim yapısı revize edilerek başka kurum ve örgütlerin de katıldığı çok aktörlü bir 

yapı haline gelmiştir. Artık siyasal ve ekonomik gücün tek bir merkezde toplanması yerine diğer 

aktörlerle de paylaşılması gerekliliğini içerir (Tekeli,1996:6). Yönetişimi kısaca açıklamak 

gerekirse de devlet hala baskın konumda fakat işleri yapmak yerine yönlendirme görevini 

üstlenmektedir (Tekeli,1996:7).  

Yönetişimin içerdiği kavramlarla birlikte vatandaşlar ya da topluluklar fikir alışverişi yaparak 

yükümlülüklerini yerine getirirler. (Turan,2013:7). “Sivil Toplum Kuruluşları (STK), dini liderler, 

toprak sahipleri (kırsal alanlar için düşünüldüğünde), siyasi partiler, ordu, dernekler vs. 

yönetişimin diğer aktörleri olarak sıralanabilmektedir” (United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific’den akt. Deniz,2020:45).  

Yönetişimin 1990’lı yıllarda yaygınlık göstermesiyle olumlu tarafları kadar olumsuz tarafları da 

ele alınmıştır (Şaylan,2000:20). Bu eleştirilerden biri yönetişimin eşitlik ya da eşitsizlik 

getireceği yönündedir ve buna göre yönetişimin yaratacağı etki toplumdan topluma 

değişebilir. Bir başka açıdan bakacak olursak bireysel iş birliklerinin çıkara göre yapılması bu 

sistemin meşruiyetini sekteye uğratabilir (Tekeli,1996:10).  

Türkiye’de yerel yönetimde yönetişim uygulamalarına bakıldığında kent parlamentoları ve 

Yerel Gündem 21 gibi uygulamalar göze çarpmaktadır (Sobacı,2007:234). Yerel halkın büyük 

çoğunluğu belediye meclisine dahi katılmamaktadır. Uygulamalar ve anketlere bakıldığında da 

Türkiye’deki vatandaşların yönetimi sorgulamaya, katılmaya ve fikir beyan etmeye hevesli 

olmadıkları görünmektedir (Sobacı,2007: 230). Bireyler ancak yurttaşlık bilincine ulaştıkları 

ölçüde yönetişimden bahsedilebilmektedir (Sobacı,2007: 231).  

Türkiye’de Göç Yönetişimi  
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Geçmişten bugüne gerçekleşen göç hareketleri karmaşık bir şekilde artmaya devam 

etmektedir. Göçmenlerin genelde kentlerde toplumla iç içe yaşadığını göz önünde 

bulundurursak göç yönetiminde sadece merkezi yönetim yeterli olmamaktadır. Merkezi 

yönetimin yanında yerel yönetimler, dernekler, vakıflar, insan hakları örgütleri ve sendikalar 

gibi farklı örgütlere de yer verilerek çok aktörlü bir yönetişim yapısının sağlanması 

hedeflenmelidir.  

“Göç yönetişimi ‘göçü düzenlemeye ve göçmenleri korumaya yönelik kurum, yasal çerçeve, 

mekanizma ve uygulamalardan oluşan sistem’ olarak tanımlanmaktadır. Göç yönetişimi 

kavramı ile göç yönetimi kavramı birbirine eş kavramlar olarak görülmekle birlikte, göç 

yönetişimi devlet düzeyinde sınır ötesi hareketlerin düzenlenmesi anlamını da taşımaktadır” 

(IOM’dan akt. Hamurcu ve Özden, 2019: 3).  

Türkiye’deki 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’yla birlikte göç yönetimi ilk 

kez ayrıntılı ve bütün bir şekilde ele alınarak merkezi yönetim ve onun taşra uzantılarına görev 

ve sorumluluk yüklenmiştir (Demirhan ve Aslan,2016:46). 6458 sayılı kanunla 81 ilde göçle ilgili 

iş ve işlemleri yürütmek için İçişleri Bakanlığı’na bağlı İl Göç İdaresi kurulmuştur 

(www.goc.gov.tr,2021). Değişiklikler sonucunda 4 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile görev, 

yetki, genel müdürlük, hizmet birimleri taşra ve yurt dışı teşkilatları, çalışma grupları, 

personele ilişkin hükümler, geçici görevlendirme başlıklarına yer verilmiştir. 4 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 159.maddesiyle İl Göç İdaresi görevlerine kısaca değinmek 

gerekirse göç alanına ilişkin çalışmalar yürütmek, Cumhurbaşkanınca belirlenen politika ve 

stratejilerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek, uyum süreçlerini yürütmektir.  

6458 sayılı kanunun 96.maddesi yabancıların “uyum” konusuna değinilerek yabancıların hem 

bulundukları hem de gidecekleri ülkede sosyal hayata uyum sağlamalarına yardımcı olacak 

bilgi ve becerilerin kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, 

üniversiteler ile uluslararası kuruluşların öneri ve katkılarından da faydalanarak 

kazandırılmasından bahseder. Kanunda sadece 96.maddede merkez dışı aktörlerden 

bahsedilmesi ve bunların tam olarak görev ve yetkilerinden bahsedilememesi süreci çok 

katmanlı yönetişimden uzaklaştırmaktadır.  

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü haricinde sorunlarına cevap vermek için kurulan diğer merkeze 

bağlı kurumlar ise Göç Politikaları Kurulu, Göç Danışma Kurulu, Uluslararası Koruma 

Değerlendirme Komisyonu, Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu, AFAD’dır. 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenen Göç Kurulu’nun görevleri Türkiye’nin göç 

stratejilerini belirlemek, koordinasyonu ve uygulamasını takip etmektir. İçişleri Bakanlığınca 

belirlenecek bakanlık ve kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur. 4 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararnamesi ile düzenlenmiştir. Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu Genel 

Müdürlük temsilcisi başkanlığında, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarınca görevlendirilen birer 

temsilci ve bir göç uzmanından oluşur.  

Göç yönetişim bağlamında halka en yakın yerel yönetimlerin yeri ve görevlerine bakmak son 

derece önemlidir (Demirhan ve Aslan,2016:52). Türkiye’deki göçün kentlere dağıldığı ve yerel 

yönetim hizmetlerini kullandıkları göz önünde bulundurulduğunda göçten en çok 

etkilenenlerin yerel yönetimler olduğu görülmektedir (Demirhan ve Aslan,2016:53). Yerel 
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halkın ihtiyaçları için seçimle iş başına gelen belediyeler kamu gücüne haiz olsalar da göç 

yönetişim sürecinde etkin role sahip değillerdir. Göç planlama ve koordinasyon sürecine 

merkezi yönetim kadar katılamasalar da göç sorunlarıyla başa çıkmayan belediyeler vardır 

(Akman,2018:462). Merkezi yönetim tarafından planlama ve koordinasyona dahil 

edilmemeleri bir yana yerel halkın tepkisi ve mali sıkıntılar da belediyelerin karşılaştığı 

sorunlardandır.  

Sonuç olarak son zamanlarda kentlere yerleşen ve zor şartlar altında hayatlarını idame 

ettirmeye çalışan Suriyeliler ve diğer göçmenler temizlik, güvenlik, altyapı, itfaiye gibi kamusal 

işlerle meşgul olan belediyeler için sorun teşkil etmiştir. Mali ve yasal düzenlemelerin 

eksikliğine rağmen özellikle zorunlu göçle gelen Suriyelilerin temel gereksinimlerini sağlayacak 

yardımları yapan belediyelerin sayısı azımsanmayacak derecededir (Demirhan ve 

Aslan,2016:55).  

Kentlere dağılan göçmenlerin sorunlarının çözümünde devletin dolduramadığı boşlukları 

dolduran bir diğer aktör Sivil Toplum Kuruluşlarıdır ve toplumun yararını hedeflerler. Merkezi 

yönetimin ulaşamadığı yerlere ulaşabilir ya da sorunlara getirilen çözüm süreçlerini 

hızlandırabilmektedirler. Ülkemize sığınan Suriyeliler için en etkin ve hızlı yardım yapan 

STK’ların başında MAZLUMDER ve İHH İnsani Yardım Vakfı birçok projeye imza atmışlardır 

(Molbay,2019:83).  

Göçmenlerin barınma merkezlerinde kalmak istememeleri ya da bu merkezlerin yetersiz 

kalması nedeniyle kentlere yerleşip birçok sorunla karşılaşmaları STK’lara olan ihtiyacı 

artırmıştır. Nitekim son yıllarda STK sayısı da artmıştır (Akman,2018:458). STK’larin halkla daha 

iyi iletişim kurduğu göz önüne alınırsa yerel yönetimler ve merkezi yönetimle yapılan iş birliği 

neticesinde etkili bir göç yönetişiminin olacağından söz etmek mümkündür.  

STK’larla birlikte tüm aktörlerin iş birliğiyle etkili bir göç yönetişiminden bahsedilebilir fakat 

STK’ların özellikle siyasi fikirler benimseme ya da toplum gözünde yanlış bir imaj yaratma 

kaygısıyla merkezi yönetimle iş birliği yapmaktan kaçınmaktadır (Molbay,2019:111) Son 

dönemlerde toplumun ülkedeki yabancılara karşı tepkisi de STK’larin çalışmalarını sekteye 

uğratmaktadır (Molbay,2019:59). Merkezi yönetim STK’ların tecrübelerinden faydalanılarak 

etkin bir yönetişim olabilir fakat bu iş birliği siyasi çekinceler nedeniyle sağlanamaz.  

Kentlere yerleşenler yüksek kira nedeniyle kalabalık bir şekilde yaşarlar ve sağlık başta olmak 

üzere psikolojik, yetersiz beslenme, salgın hastalık gibi sorunları da beraberinde getirir 

(Molbay,2019:49-50). Çalışan göçmenlerin çoğu zaman düşük ücretle kötü şartlar altında 

çalıştıkları görünen bir gerçektir. Göçmen çalışanların haklarının korunması ve meslek edinme 

eğitimlerinin verilmesi belediyelerin, STK’ların ve merkezi yönetimin katkılarıyla sağlanabilir. 

Kötü şartlarda çalışanların arasında çocuk işçilerin sayısı da azımsanmayacak derecededir. 

Göçmenlerin uyum sürecinin yönetilememesi, maddi sıkıntılar, sağlık gibi nedenlerle 

eğitimlerine devam edememeleri kayıp bir nesil ortaya çıkararak ilerde daha büyük sorunlara 

neden olabilmektedir (Akman,2018:463). Eğitimli nesillerin yetiştirilmesi hem uyum sürecine 

katkı sağlayacak hem de göçmen çocukların aidiyet duygularını geliştirerek toplum huzuruna 

katkı sağlayacaktır.  
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SONUÇ  

Türkiye hem coğrafi nedenlerle hem de “açık kapı” politikası nedeniyle çok sayıda göç 

almaktadır. Özellikle Suriyelilerin ülkemize sığınması ekonomik, toplumsal ve siyasal birçok 

sorunla karşılaşılmasına neden olmuştur. Her ne kadar sınırlarda barınma merkezleri kurulsa 

da alanların yetersizliği ve/veya sığınmacıların toplumsal hayata karışma istekleri kentlere 

yerleşmelerine yol açmıştır. Planlama ve koordinasyon politikası yapma konusunda geç kalan 

merkezi yönetim, düzensiz yerleşmelerle karşı karşıya kalmıştır. Özellikle sağlık, barınma, 

beslenme ve güvenlik gibi temel gereksinimlerini bile gideremedikleri göz önüne alınırsa ilgili 

politikaların yapılması gerekliliği bir kez daha anlaşılır.  

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu bugüne kadar yapılan en kapsamlı kanun 

olmasına rağmen merkezi yönetim yanında yerel yönetimlere, STK’lara ve diğer aktörlere yer 

verilememesi etkili bir yönetişimin önündeki ilk engeldir. Nitekim STK’ların ve yerel 

yönetimlerin göç yönetiminde yeterli düzeyde etkin olmadığı söylenebilir. STK’ların çeşitli 

siyasi kaygılar, yasal düzenleme eksikliği, toplumun göçmenlere karşı tavrı ve mali yetersizlik 

nedeniyle göç yönetiminde etkin olamamaktadır. Yerel yönetimlerin de kamu gücüne haiz 

olmalarına rağmen mali yetersizlik, seçmen halkın tepkisi ve yasal düzenleme eksikliği 

nedeniyle etkin olduğu söylenemez. Her ne kadar gerekli yardımları ve/veya uyum programları 

düzenleyen STK ve belediyeler olsa da bunların sayısı istenilen düzeyde değildir.  

Kısaca göç yönetim sürecinde diğer aktörlerin katıldığı bir yönetişim süreci istenilen düzeyde 

etkin değildir. Uygulanacak politikalar için özellikle halka yakın olan yerel yönetimlere ve 

STK’lara yer verilmesi merkezi yönetimin belirlenen amaçlara ulaşması için fayda sağlayabilir 

ve politikalarda kalıcılık sağlanabilir. Devletin sorunlara cevap vermesi için diğer aktörlerle de 

iş birliği içinde olması gerekir.  

Kentlerde ya da barınma merkezlerinde kalan göçmenlerin temel gereksinimlerini sağlamaları 

ve toplumla uyumlu bir şekilde yaşamaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Yönetişimin 

etkileşime önem veren çok aktörlü yönetişimi temel alması göç yönetim sürecinde olumlu 

katkılar sunabilir. Nitekim öğrenme süreci ne ölçüde harekete geçerse yönetişim de o ölçüde 

başarılı olur (Tekeli,1996:10).  

KAYNAKÇA  

Akman, K. (2018).”Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İş birliği”. Uluslararası Yönetim Akademisi 

Dergisi,1(3): 452-466.  

Demıṙhan,Y.ve Aslan, S. (2016). “Türkiye’nin Sınır Ötesi Göç Politikaları ve Yönetimi “. Birey ve Toplum 

Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), 23-62.  

Deniz, E. (2020). Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Küresel Göç Yönetişimi: Kurumsal Analiz. 

Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  

Güler, B.A. (2009).Türkiye’nin Yönetimi –Yapı, İmge Kitapevi, Ankara.  

https://multeciler.org.tr/yerel-yonetisimde-rezilyans-projesi-reslog/,(erişim tarihi:18.01.2021).  

http://www.reslogproject.org/yerel-yonetisimde-rezilyans-projesi-nedir/,(erişim tarihi:18.01.2021).  



 

6 
 

Sobacı, M.Z. (2007). “Yönetişim Kavramı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler”. 

Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1):219–235. Şaylan, G. (2000). “Kamu Yönetimi Disiplininde Bunalım ve 

Yeni Açılımlar Üzerine Düşünceler”. Amme İdaresi Dergisi, 33 (2): 1-22.  

İnsan Hakları Derneği. ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi – İnsan Hakları Derneği’. 

https://www.ihd.org.tr/insan-haklari-evrensel-beyannames/ ,(erişim tarihi:07.01.2021).  

Organization, I. M. (2009). Göç Terimleri Sözlüğü. IOM Yayınları. İstanbul. Şilan Ateş Akdeniz 

Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans 2.Sınıf Öğrencisi Danışman: Prof. Dr. 

Ferhunde HAYIRSEVER TOPÇU  

Kalfa, D, Ataay, Y. (2008). “Yönetişim: Devlet toplum ilişkilerinde Yeni Bir Aşama”. Çukurova 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), 229-240.  

Karaçor, S.ve Oltulu, A. (2011).” Demokrasi ve Yönetişim Boyutu ile Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı”. SÜ 

İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,11(22): 403- 418.  

Kara, M.ve Dönmez Kara, CÖ. (2015).” Türkiye’de Göç Yönetişimi: Kurumsal Yapı ve İş birliği”. 

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,10(2):1-25.  

Molbay, R.(2019). “Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Suriyeli Sığınmacılar Konusundaki Rolü”. 

Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.  

Naz, Y. (2015). Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikası ve Uluslararası Göçün Türkiye’deki Güncel 

Sorunları. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Isparta.  

Özden, Y.ve Hamurcu, A. (2019). "Uluslararası Göç Yönetişimi ve Türkiye". ASSAM Uluslararası Hakemli 

Dergi: 447-455.  

Tekeli, İ.(1996). “Yönetim Kavramı Yanısıra Yönetişim Kavramının Gelişmesinin Nedenleri Üzerine”, 

Sosyal Demokrat Değişim, 1-11.  

Turan, H. T. Yönetişim ve Yeni Kamu 

Yönetimi,file:///C:/Users/%C5%9Eilan/Desktop/G%C3%96%C3%87%20Y%C3%96NET%C4%B0%C5%9

E%C4%B0M%C4%B0/Y%C3%96NET%C4%B0%C5%9E%C4%B0M%20VE%20YEN%C4%B0%20KAMU%2

0Y%C3%96NET%C4%B0M%C4%B0.pdf (erişim tarihi: 06.01.2021).  

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. ‘What Is Good Governance?’ 

United Nations: 3.  

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) 


