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“BM SAHA GEZİSİ” 

UNDP	RAPORU	
 

23 Ocak 2018, Salı 
 

Avrupa Çalışmaları Merkezi 
Öğrenci Forumu 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
 
 

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu olarak 23 

Ocak 2018 tarihinde UN saha gezisi dolayısıyla UNDP Türkiye gezimizi 

gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu rapor Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci 

Forumu öğrencilerinin saha gezisi süresince gerçekleştirdiğimiz UNDP toplantısına 

dair notlarını ve izlenimlerini içermektedir. 

 

UNDP Türkiye İletişim Ofisi Başkanı Faik Uyanık konuşmasına sürdürülebilirlik 

ve kalkınma kavramlarını açıklayarak başlamıştır, iki kavramın çelişkili 

görülebileceğini fakat bir arada düşünülmesinin mümkün hatta gereklilik olduğunu 

vurgulamıştır. Dünya nüfusunun son 60 yılda 4,5 kat artması sürdürülebilir kalkınma 

için hedefler konulmasını zaruri hale getirmiştir. Uyanık, bu sürdürülebilir kalkınmanın 

mottosunun “kimseyi arkada bırakmamak” olduğunun defalarca altını çizmiştir. Dünya 

nüfusunun 2050 yılında 9,5 milyar olması beklenmekte ve Uyanık’ın da belirttiği 

üzere Dünya nüfusu bu sayıya ulaştığında şu anki hayat standartlarımızı devam 

ettirmek için 3 Dünya’ya daha ihtiyacımız olacak. Bu gerçek, UNDP’nin ve 

sürdürülebilir kalkınmanın önemini ortaya koymaktadır.  
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Faik Uyanık’ın üzerinde durduğu konulardan bir diğeri de refah paylaşımı 

olmuştur. Refah dünya genelinde eşit bir şekilde paylaşılmıyor ve bu eşitsizlik birçok  

 

sonucu da beraberinde getiriyor. 5 yaş altı çocuk ölüm oranlarında, basın ve 

konuşma özgürlüğünde ve bunlar gibi pek çok değişkende zengin ülkeler ile fakir 

ülkeler arasında büyük farklılıklar olduğu görülmektedir. Uyanık bu kritik farklılıkların 

sürdürülebilir kalkınma hedefinde 193 ülkenin sistematik bir sistem eleştirisi 

yapmasını imkânsız kıldığını belirtmiş ve sorunun temeline eşitsizlik ve kültür 

farklılıklarını koymuştur. 

 

Türkiye’de 26 tane kalkınma bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgeler arasındaki 

ciddi farklılıklar coğrafi olarak eşitsizliğimizi gözler önüne sermektedir. Fakat 

UNDP’nin de altını çizdiği üzere coğrafya tek etken değildir. Kadınların topluma 

katılımı da kalkınma konusunda kritik bir öneme sahiptir. Türkiye’de kadınlar siyasete 

%15e yakın, ekonomide %35 civarı katılım gösteriyor. Eğer kadınlar da erkekler 

kadar ekonomiye katılabilseydi dünya ekonomisine yaklaşık 28 trilyon dolar katkısı 

olurdu. Bununla birlikte kadınların eğitime katılma oranının Türkiye’nin nicelik olarak 

nispeten iyi olduğu alanlardan biri olduğu söylenebilir. Kasıtlı cinayetler de ülkenin 

gelişimini olumsuz etkileyen bir diğer etmendir. 

 

Türkiye çevresinde de gözlemlenebildiği üzere eşitsizliklerin huzursuzlukları 

doğurduğunu ve bu huzursuzlukların çatışmalara dönüştüğünü belirten Uyanık; bu 

sebeple eşitlik ve özgürlüğün, sürdürülebilirlik ile yakından ilişkili kavramlar olduğunu 

açıklamıştır.  
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Başta bölgesel eşitsizlikler olmakla beraber çeşitli konularda çözüm üretmek 

adına 2000-2015 yıllarında BM üyesi ülkeler arasında “Binyıl Kalkınma Hedefleri” 

oluşturulmuştur. 2012 yılında ise “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”, onur kırıcı 

yoksulluğu ortadan kaldırmak üzere 2000 yılında küresel seferberlik başlatan 

bu hedeflerin yerini almıştır. Bu bağlamda 17 küresel hedef belirlenmiştir. Bunlar; 

 

1) Yoksulluğa Son 

2) Açlığa Son 

3) Sağlıklı Bireyler 

4) Nitelikli Eğitim 

5) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

6) Temiz Su ve Sıhhi Koşullar 

7) Erişilebilir ve Temiz Enerji 

8) İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 

9) Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 

10) Eşitsizliklerin Azaltılması 

11) Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları 

12) Sorumlu Tüketim ve Üretim 

13) İklim Eylemi 

14) Sudaki Yaşam 

15) Karasal Yaşam 

16) Barış ve Adalet 

17) Hedefler İçin Ortaklıklar 
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Bu hedefler gelişmekte olan ya da geri kalmış ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkeler 

için de kritik öneme sahiptir ve her biri birbiriyle ilişkilidir. Faik Uyanık, bu hedefleri 

açıklayarak ve 2030 yılında yaşanacağı öngörülen felaket senaryolarının önüne 

geçilebilmesi için bugünden harekete geçmemizin ve farkındalık yaratmamızın şart 

olduğunu vurgulayarak konuşmasını bitirmiştir.  
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“BM SAHA GEZİSİ” 

İGAM	RAPORU	
 

24 Ocak 2018, Çarşamba 
 

Avrupa Çalışmaları Merkezi 
Öğrenci Forumu 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
 
 
    Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu olarak 24 

Ocak 2018 tarihinde UN saha gezisi dolayısıyla UNICEF Türkiye gezimizi 

gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu rapor Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci 

Forumu öğrencilerinin saha gezisi süresince gerçekleştirdiği İGAM toplantısına dair 

notlarını ve izlenimlerini içermektedir. 

 

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi adına konuşma yapan Metin Çorabatır, 

konuşmasına sivil toplum kuruluşlarının tanımıyla başladı. 

 

Sivil Toplum Kuruluşları 

 

Türkiye’de “interest group” denen oluşumlar ile “non-profit” olan sivil toplum 

kuruluşları arasında bir anlam karışıklığı yaşanıyor. Türkiye’de sivil toplum, Türkiye 

yasaları ve sendika yasaları ile oluşturulurlar. Gönüllülük esasına dayalıdır. Non-profit 

organizasyonlardır. Dernekler ise Türk iş adamları tarafından hükümete baskı yapıp 

ekonomik politikaları etkilemek adına önemlidir. Bunlar dışında sendikalar, 

kooperatifler gibi ticari oluşumlar çok daha farklı yapılara sahiptir. Uluslararası 

Örgütler dışında, sivil toplum kuruluşlarının tarihçesi 1. Dünya Savaşına uzanıyor. O 

dönemde genellikle yardım odaklı olan bu kuruluşlar uluslararası örgütlerin 

yokluğunda onların görevini yerine getiriyordu. Bu kuruluşlar 1. Dünya Savaşı 

sonrasında tekrar bir savaşın çıkmasını engellemek ve uluslararası barışı sağlamak 

amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti(Cemiyet-i Akvam) ile daha yerleşik bir yapıya   
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dönüşüyor. 2. Dünya Savaşından sonra kurulan Birleşmiş Milletler altında, 2. Dünya 

Savaşının mültecilerine yardım amacıyla, genel kurul kararıyla 1950 yılında 

“UNHCR(United Nations High Commissioner for Refugees)” kuruluyor. Başlangıçta 

üç yıllık bir süre  

 

öngörülüyordu çünkü bir daha savaş çıkmayacağı düşünülüyordu.  1951’de 

imzalanan Cenevre Sözleşmesi ile mülteci hukukunun temelleri atıldı. Sözleşme 

metni Türkiye dahil 26 ülkenin ve bunun yanında sivil toplum kuruluşlarının gruplar 

halinde farklı statülerde(gözlemci ya da direkt olarak) konferansa katılımıyla 

oluşturuldu. Sivil girişimlerle oluşturulan duyar sayesinde göç, yerinden edilme vb. 

konular devletlerin gündemine girdi. Bu “düşüncelerin politikalara dönüşmesi” 

şeklinde yorumlanabilir.  

 

Türkiye’de Sivil Toplum 
 

Türkiye’de sivil toplum hiçbir zaman çok kuvvetli olmadı, çünkü sivil toplum 

demokrasinin gelişmesiyle doğrudan bağlantılı. Osmanlı’dan kalan vakıflar, 

Cumhuriyet ile merkezileştirilmeye çalışılsa da pek başarı gösteremedi.  

27 Mayıs 1960 İhtilali ile birlikte sivil toplumun gelişmesinin önü açılmış olsa 

da hala birtakım kısıtlamalar mevcuttu. Bu süreçte sendikaların sayısı arttı, dernekler 

yasasında değişiklikler yapıldı. 1980 ihtilali sonrası dönemde ciddi kısıtlamalar 

getirildi. Faaliyetlerin sürdürülmesi için İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü gibi 

kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekiyordu. 1990’lı yıllarda güvenlik güçleri, 

terör örgütlerine karşı mücadele verirken, bölgede birçok insan hakları ihlalleri ortaya 

çıkıyordu. İHD, Mazlumder gibi kuruluşların da faaliyetleri zorlaşıyordu. Avrupa Birliği 

ya da herhangi bir uluslararası veya bölgesel yapılardan fon alabilmek çok zordu. 

2000’li yılların başında AB süreci ile dernekler yasasında da değişiklikler meydana 

geldi, “Dernekler Masası” kuruldu. Daha liberal bir yapılanma gerçekleştirildi, AB’deki 

dernekler formatına daha da yaklaşıldı. Günümüzde, dernek kuruluşunda teorik 

olarak bir izin gerekmiyor. Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak nitelendirilen durumları  
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hedeflemediği sürece dernek faaliyetinde bir sakınca görülmüyor. Derneklerin 

yönetim kurulu ve birimlerinin bulunması; kurul ve birimlerin belli aralıklarla toplantı 

yapmaları gerekli. Vakıfların kurulması için belli miktarda para, bunun yanında belirli 

bir tüzük çerçevesinde bağış kabulü için banka hesabı gerekli.  

 

1979 İran Devrimi ve 1988 Halepçe Soykırımı ile beraber çok sayıda mülteci 

Türkiye’ye geldi. 1. Körfez Savaşı nedeniyle Iraklı Kürtler, Bulgaristan devletinin 

baskılarından kaçan Türkler ve Bosna İç Savaşı sonrasında birçok insan sığınma 

amacıyla Türkiye’ye geldi. Bu dönemlerde Türkiye’nin herhangi bir mülteci-sığınmacı 

yasası yoktu. Yalnızca yasalaşmamış tedbirler vardı.  

 

Türkiye 1994 yılında, Birleşmiş Milletler’in görüşünü almadan; “Ülkemizin 

sınırlarına başka bir ülkede mülteci olmak için sığınmak amacıyla münferit olarak 

gelenlerle ilgili ve ülkemizin sınırlarına kitle halinde göç olduğunda neler 

yapılacağına” ilişkin bir yönetmelik çıkardı. 1994 Yönetmeliği uluslararası hukuku pek 

göz önünde bulundurmamıştı. “Sınır dışı edilmeme ilkesi” dikkate alınmamıştı. Kitle 

halinde göç durumunda, göçmenleri sınırın diğer tarafında tutmak, ülkeye girişlerini 

engellemek ve gerekirse insanı yardımı sınırın diğer tarafında uygulamak içeriğine 

sahipti.  

Ferdi iltica durumlarında UNHCR iltica durumlarını değerlendirir. Sığınma 

talebi değerlendirilirken ülkedeki durum ve kişinin hikayesi hakkında araştırma yapılır. 

Mültecilik devlet korumasının bittiği yerde oluşur. İltica edilen ülke belli temel hakları 

sağlayan yasal bir statü vermiyorsa ve entegrasyon için alan sağlamıyorsa, bu ülke 

sığınmacıları üçüncü bir ülkeye yerleştirmekle yükümlüdür. UNHCR belli bir zamana 

kadar, Türkiye’de üçüncü ülkeye yerleştirme yapmakla yükümlüydü; ancak “refugee 

claim”i İçişlerine bağlı olan Emniyet belirliyordu. 94 Yönetmeliği bu görevi 

UNHCR’dan almak istedi; fakat İçişlerinin bu işlemleri yapacak nitelikli personeli 

yoktu. Bu olaydan sonra birçok İranlı ve Iraklı sınır dışı edilmeye başladı. UNHCR, 

sınır dışı edilen göçmenlerin durumunu kamuoyu ve medya ile paylaşmak için “Dış 

İlişkiler Sözcülüğünü’’ oluşturdu. 
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Gönüllü göçe dair uluslararası bir koruma kanunu olmamakla birlikte ülkelerin 

göçmen işçilerin ve ailelerinin korunmasına dair çıkardıkları kendi kanunları var. 

ASAM, UNHCR tarafından göç ve iltica alanındaki sivil toplum girişimi boşluğunu 

doldurmak için kurulmuştur. 

 

2011 Suriye Krizi 

• Mülteci sorununun çözümü için 3 yol vardır: 

1.       Gönüllü geri dönüş: Mültecilerin iltica etmelerine sebep olan sorunların 

ortadan kalkması ile gönüllü olarak vatanlarına geri dönmeleridir. 

2.       Entegrasyon: Gönüllü geri dönüşün mümkün olmadığı durumlarda 

mültecilerin sığındıkları ülkelere entegre olmaları sağlanmalıdır. Mültecilerin 

ekonomik birer fert haline gelerek yaşama tekrar bağlanmaları 

amaçlanmaktadır. 

3.       3. Ülkeye yerleştirmek: Coğrafi kısıtlama gibi sebeplerden dolayı 
mültecilerin başka bir ülkeye yerleştirilmesidir. 

• Türkiye; Madagaskar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Monaco ile birlikte 

Uluslararası Mülteci Hukukuna coğrafi kısıtlama ile taraf dört ülkeden biriydi. 

• 2011 yılında Suriye’de Arap Baharı olaylarının başlaması sonucunda birçok 

insan farklı ülkelere göç etti. Çevre ülkeler Ürdün, Lübnan ve Türkiye 

göçmenlere kapı açan ülkeler oldu.29 Nisan 2011 tarihinde ilk göçmen grubu 

Türkiye’ye giriş yaptı. Davutoğlu bu dönemde 94 Yönetmeliğinin tersine “açık 
kapı politikası” uygulanacağını duyurdu. 

• 2011 yılı öncesinde Türkiye’de mülteciler konusunda birtakım değişiklikler 

olmaya başladı. 2005‘te AB ile müzakereler başladı. Türkiye’ye 34 maddelik 

müktesebat ve günlük hayatı düzenleyen standartlar belirlendi. Göç yasası 

bağlamında ise göç yasası olmayan ülkelerin, AB Mülteci Yasasına uygun 

yasa yapması öngörüldü. Türkiye’ye ise bu konuyla ilgilenen birimlerin 
sivilleştirilmesi koşulu öne sürüldü. 
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• Türkiye’nin sığınma yasası: “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” 2013 

yılında çıkarıldı. 2014’te yasa bütünüyle devreye girdi. 2011-14 arasında 

Türkiye’nin mülteci yasası yoktu.  

• 91. Maddeye göre sınırlarımıza kitle göçü olduğu takdirde hükümet, 

göçmenlere geçici koruma sağlar. Gerekli düzenlemeyi Bakanlar Kurulu yapar. 

• Conditional refugee: 61, 62 ve 63. Maddeler bireysel olaylarda mülteci tanımı 

getiriyor. 

• Türkiye, bu süreçte Suriyeli mülteciler için en çok sağlık alanında harcama 

yaptı. Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesinde açtığı koridor ile mültecileri oraya 

yerleştirmeyi planlıyor. 

BM mülteci kamplarına ziyaret düzenliyor; ancak hükümet STK’ları kamplara 

almıyor. 

Mültecilerle ilgili konular STK’lardan alınarak Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığına devrediliyor. AB kurumları mülteciler için ayrılan parayı genelde 

STK’lara dağıtmaya başladı; ancak hükumet bu paranın kendi kurumlarına 

verilmesini istiyor. 

İGAM(İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi) 

• Düşünce kuruluşu olarak araştırma yapan bir merkez. 

• Türkiye’de özellikle bu alanda çalışan STK’ların self- sufficient olabilmek için 

çok proje üretmesi gerekmekte. 

• Açık Toplum Vakfından alınan fonla Türkiye Mülteci Konseyi kuruldu. STK 

olarak, Türkiye’nin “Uluslararası Mülteci Hukuku”na tam olarak uyması için 

kamuoyu oluşturmak ve coğrafi kısıtlamayı kaldırtmak, TMK’nin temel amaçları 

arasında yer alıyor. 

• İGAM mültecilere yönelik birçok proje üzerinde çalışıyor: Mültecilerin kendi 

ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir cihaz uygulaması, AB Delegasyonu ve 

Gazeteciler Cemiyeti ortaklığıyla yürütülen medya projesi, Nefret Söylemi 

Eğitim Programı 
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“BM SAHA GEZİSİ” 

UNICEF	RAPORU	
 

24 Ocak 2018, Çarşamba 
 

Avrupa Çalışmaları Merkezi 
Öğrenci Forumu 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
 
 
   Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu olarak 24 Ocak 

2018 tarihinde UN saha gezisi dolayısıyla UNICEF Türkiye gezimizi gerçekleştirmiş 

bulunmaktayız. Bu rapor Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu öğrencilerinin 

saha gezisi süresince gerçekleştirdiği UNICEF toplantısına dair notlarını ve 

izlenimlerini içermektedir. 

   UNICEF Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte konuşmacı Sema Hosta, 

UNICEF’i dünyada çocuk haklarının başlıca savunucusu ve Nobel ödülü alan ilk BM 

kurumu olarak tanımlamıştır.  UNICEF, 190 ülkede faaliyet göstermekte olup özellikle 

Suriye kriziyle birlikte Türkiye’de ön plana çıkmıştır. UNICEF ayrıca Türkiye’de 

yasama süreçleri kapsamında gözlemci statüsünde çalışmalar yapmaktadır. 

Çocukların nereden geldiği ve nereli olduğu fark etmeksizin UNICEF, çocuk haklarını 

korumak ve gelişmesini sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Bu amaçla 190 ülkenin 

hepsinde yerel odaklı çözüm getirebilme seçeneğini sunmaktadır. O ülkenin hükümeti 

ve STK’sı ve aileler ile birlikte ortak çalışma prensibi vardır. Bu kapsamda aile içi 

şiddet de UNICEF’in durdurmak istediği şiddet türleri arasındadır. UNICEF, 

çalışmaları doğrultusunda Diyanet İşleri’nden Sağlık Bakanlığı’na kadar çok fazla kişi 

ile irtibat halindedir.  

     UNICEF diğer kurumlara göre daha fazla gönüllülük ve açıklık ilkesine bağlı olarak 

çalışır. Yapılan işler gönüllülük esasına dayalı olup bağışların bir kısmı devletlerden 

bir kısmı ise bireylerden gelmektedir. UNICEF tarafından yürütülen tüm işlerin çocuk 
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haklarının korunması ve hak ihlallerinin engellenmesi adına olduğunun altını çizen 
Hosta, UNICEF’ in dünya çapında çalıştığını belirtmiştir. Bu doğrultuda da Evrensel  

 

Çocuk Hakları Bildirgesi’nin korunması ve uygulanması UNICEF’ in temel hedefleri 

arasındadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi UNICEF’in anayasasıdır. Çocuk Hakları 

Sözleşmesi, 29 yıldır hiçbir değişikliğe uğramamıştır ve sabittir. Sözleşmenin eksik 

görülen yanları ek bölümlerle tamamlanmaktadır. UNICEF’ in çalışma alanları 

arasında çocukların korunması ve hayatta kalmasının sağlanması ve eğitim 

alanlarına öncelik verilirken; acil durumlarda da cinsiyet, çocuklar için inovasyon, 

tedarik ve lojistik, araştırma ve analiz alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
kapsamda Dünya Çocukları Raporu önemli bir araştırma raporudur. 

    Sunumda, UNICEF Türkiye’nin öncelikleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

● Çocukların korunması kapsamında çocuklara psikolojik destek sağlanması, 

çocuk istismarının önlenmesi, ebeveynlerin eğitilmesi/bilinçlendirilmesi ve 

çocukların çalıştırılmasının önüne geçilmesi hususlarına dikkat çekilmektedir. 

● Çocukların hayatta kalması kapsamında güvenli annelik(çocuğun  dünyaya 

gelmesi ve daha sonra gelişimi için gereken önlemlerin alınması), çocuk 

sağlığı – özellikle aşı- konusunda çalışmalar yapılmıştır. Türkiye ayrıca tüm 

çocukları aşılayan bir ülke olup Suriyeli çocukların da aşılanmasını 
üstlenmektedir. 

● Eğitim kapsamında “Haydi Kızlar Okula” gibi kampanyalar düzenlenmiş, 

Suriyeli çocukların eğitimi ve dil eğitimine yönelik çalışmalar yapılmış olup, 

okul çağında olan Suriyeli çocukların 610 bini şu an Türkiye’ de okula kayıtlıdır 

ancak halen 300 bin kişi için çalışmalar sürmektedir.  Hızlandırılmış Öğrenim 

programı UNICEF içindeki en kalabalık bölüm olmakla birlikte bu kapsamda 

çalışmalarını sürdürmekte olan Geçici Eğitim Merkezlerinin ne zaman 

kapanacağına dair kesin bir tarih belirlenmemiştir. Bu husus dönem koşulları 

ve nüfus dengesine göre belirlenecektir. Suriye’den gelmiş çok az psikolog 

olmasından dolayı Türkiye’deki Arapça bilen psikologlardan yardım 

alınmaktadır. Suriyeli çocukların eğitimi konusunda eğitmenlerin eğitimi 
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konusu da oldukça önemlidir ancak sunum esnasında bunun zamanla 

yerleşecek bir kültür olduğunun altı çizilmiştir. 
 

● Eğitim bağlamında hala daha belli bir eğitim seviyesinden sonra özellikle 

ilkokul bittikten sonra kızlar ve erkekler arasında bir eksiklik vardır. Cinsiyet 

kavramı bu açıdan tüm dünyada problemli bir konudur. Örneğin; Fransa sosyal 

bir devlet olmasına rağmen kadınlar erkeklerden 3 kat iş yaptığı halde 2/3’ ü  
kadar maaş almaktadırlar. 

● Çocuklar için inovasyon kapsamında Suriyeli çocukların okullaşma oranının 

takibi yapılmakta olup, UNICEF Dünya Çocuklarının Durumu Raporu her aralık 

ayında yayımlanmaktadır. Tüm dünya ülkeleri göz önüne alınarak hazırlanan 

bu raporda sağlıktan eğitime çocukların mevcut koşulları/durumları 

karşılaştırılmaktadır.  

● UNICEF ülke temsilcilikleri ve UNICEF Milli Komiteleri bulunmaktadır(STK 

olmalarına rağmen UNICEF’ i bağlayan tüm kurallar bu kurumlar için de 

geçerlidir). Ancak Milli Komiteler genelde gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. Bu 

konuda gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye bir istisnadır.  
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“BM SAHA GEZİSİ” 

UNHCR	RAPORU	
 

25 Ocak 2018, Perşembe 
 

Avrupa Çalışmaları Merkezi 
Öğrenci Forumu 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
 
 

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu olarak 25 

Ocak 2018 tarihinde UN saha gezisi dolayısıyla UNHCR Türkiye gezimizi 

gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu rapor Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci 

Forumu öğrencilerinin saha gezisi süresince gerçekleştirdiği UNHCR toplantısına dair 

notlarını ve izlenimlerini içermektedir. 

 

UNHCR Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte konuşmacı Selin Ünal, 

UNHCR ile Türkiye’nin yakın bir işbirliği içerisinde olduğunu ve bunun sebebinin 

Türkiye’nin lokasyonu olduğunu belirtmiştir. Sadece Suriye krizinden sonra değil, 

öncesinde de Irak, İran, Afganistan, Somali gibi farklı coğrafyalardan gelen 

mültecilere sığınma hakkı tanındığını belirten Ünal, ilk kez bu kadar çok mülteci 

geldiğini ifade etti. İran-Irak Savaşı sürecinde dahi mülteci sayısı 500.000 civarında 

idi. UNHCR Türkiye’nin ilk sığınma kanunu taslağı oluşturulurken birlikte çalışılmış 

kurumlardan birisidir. Bunun öncesinde süreç genelgeler ile ve yabancılar polisi ile 

beraber yürütülüyordu. Şu an UNHCR insanların sığınmaya ulaşabilmeleri için sınır 

polisi ve diğer devlet kurumlarıyla ortak olarak çalışıyor.  

 

Selin Ünal, 2011 yılı ve sonrasında bir kanuna gerek duyulduğu ve 

UNHCR’nin bu sürece dahil olduğunu belirtti. UNHCR, şu anda Suriye krizi 

konusunda diğer UN birimleri arasında yönetici konumuna gelmiştir. Ünal, mülteci 

krizinin düşünüldüğünden çok daha kritik bir konu olduğunu ve UNHCR’nin  
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yapabildiklerinin yeterli olmadığını, bu sorunun bütün sosyal hayatı etkileyen bir konu 

olduğunu belirtti. Mülteci krizi ülkelerin tek başına çözebileceği ve sorumluluğunu 

alabileceği bir problem değildir ve Cenevre Sözleşmesi de diğer ülkelerin desteğinin 

taahhütünü vermektedir. Göç, güvenlik sorunu ile başlayan ve daha sonra insan 

haklarını da ilgilendiren bir sorundur. 

Ünal, bu süreçte gerçekleştirilen bazı çalışmalardan bahsetti. Geçici eğitim 

merkezleri kuruldu. UNDP ile işbirliği içerisindeler. Farklı alanlardaki ihtiyaçlar 

belirleyip finansal destek çağrısında bulunuluyor ve planlamaları yapılıyor. Ancak 

yapılan bağışlar ihtiyacın yarısını karşılayabiliyor. Uluslararası bağışlar genellikle 

Lübnan ve Ürdün’e gidiyor çünkü Türkiye’nin bu problem ile baş edebildiği 

düşünülmekte. Türkiye’deki kamplar diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok daha iyi 

durumdalar. Ancak kamplar mülteci nüfusunun yalnızca %5-6’sını karşılayabiliyor ve 

bu kamplar kalıcı çözüm değiller. UNHCR açısında en iyi çözüm, bu insanları mülteci 

yapan koşulların ortadan kalkması ve gönüllü geri dönüş yapılması ancak birçok 

durumda görüldüğü gibi koşullarda herhangi bir iyileşme yaşanmamakta ve bu 

insanların Türkiye’de kalıcı olması beklenmektedir.  

Suriyeli mülteciler Türkiye hukukunda sığınmacı statüsündeler ve Göç İdaresi 

bu insanların sadece kayıtlarını alıyor. UNHCR ise teknik ve finansal destek 

sağlamakta ve en büyük projeleri veri doğrulama projesi. Mülteciler hakkında daha 

fazla bilgiyi toplamak koşulları iyileştirmek açısından oldukça önem arz etmektedir. 

Bu veriler doğrultusunda nerede ihtiyaç duyuluyorsa o alanlarda geleceğe yönelik 

projeler oluşturmak çok önemli. En önemli konuşlardan birisi çocukların eğitime 

erişimi ve bu konuda çeşitli destek programları devam etmektedir. Türkiye’nin yapmış 

olduğu önemli konulardan birisi de Suriyelilerin işe erişiminin yasal hale getirilmesi, iş 

hakkının güvence altına alınmasıdır. Bu hem mültecileri güvence altına alıyor hem de 

ucuz işçi gibi konularda işverenin illegal iş yapmasını önlüyor. 

Dünya üzerinde 65 milyon insan yerinden edilmiş durumda. Bunların %75’ini 

kadın ve çocuklar oluşturmaktadır. Ev sahipliği yapan ülkelerin çoğunluğunu ise 

gelişmekte olan ülkeler oluşturmaktadır. Bu sorunların politik çözümü savaşı bitirmek 

ve Birleşmiş Milletlerin insani birimleri bu politik çözüme ulaşıldığı zamana kadar 

insani yardım sağlamakla yükümlüdürler. Mültecilerin çoğunluğu 3. ülkeye yerleştirme 
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programını bir çıkış olarak görüyorlar ama gelecek mülteci kotasını belirli standartlar 

çerçevesinde 3. ülkeler belirliyorlar. Bu bir hak değil ve bu nedenle ev sahipliği yapan 

ülkelre destek verilmesi gerekiyor. Bu çerçevede UNHCR destek çağrısında 

bulunuyor. UNHCR’nin Türkiye’deki ana rolü ise mültecilerin temel haklara erişimini 

sağlamak.  

Güvenli alanların kurulabilmesi için hem karadan hem havadan o bölgenin 

güvenli olduğunun garanti edilmesi, savaşın bütün aktörlerinin bu sözü vermesi 

gerekiyor. Sınırlar her zaman için kontrol altında oldu ancak açık kapı politikası halk 

tarafından yanlış anlaşıldı. Bu açık kapı mülteci durumuna düşen insanlar içindi. Şu 

anda Suriyede terörden arındırılmış bölgeler oluşturuluyor. Kriz ilk başladığında 

sınırdan ne zaman akın olacağı tahmin edilemiyordu. Savaş süresince sınırı legal ve 

illegal şekilde geçmeye çalışan insanlar var. Göç İdaresi Müdürlüğü sığınma 

talebinde bulunanları kayıt altına alıyor ve işlemler hemen başlıyor. Sığınmacı olarak 

kabul edilenlere ise bir kart veriliyor ve bu kart verildikten sonra ülkelerine geri 

gönderiliyorlar. Mülteci kanununda şartlar belirtiliyor. Hayatı tehdit altında olması 

lazım öncelikle. Eğer şartlar karşılanmıyorsa mülteci, sığınmacı statüsü verilmiyor 

ama bu karara temyiz hakkına sahipler. Göç idaresi mültecilerin kayıt altına 

alınmasını yavaş yavaş tek eline alıyor. Devletin mülteci statüsü vermeyip 

UNHCR’nin verdiği durumlarda 3. ülkeye yerleştirme programına başvuruluyor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


